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 ( مطالعات)   پانزدهمدرس   نام و نام خانوادگی:

 اسدیخانــم  آموزگار:   ششمی: پایه

 

 

  1396 - 97سال تحصیلی                         

 

 تاری

 

 (انواع لباس : ) پانزدهمدرس  

 ه عواملی باعث تفاوت در نوع لباس می شود؟چ-1

 موقعیت های مختلف-

 گروه های مختلف اجتماعی وشغلی-

 فصول مختلف سال-

 نواحی مختلف آب وهوایی-

 اقوام مختلف– 

 موقعیت هایی ما لباس مختلفی می پوشیم؟در چه -2

ی دارد وقت  می پوشیم فرق مثال بزنید.برای مثال لباس منزل ما با لباس مدرسه وبا لباسی که درمهمانی

 نیم.که ورزش می کنیم ازلباس ورزشی استفاده می کنیم ودرمراسم عزاداری لباس سیاه برتن می ک

 اجتماعی وشغلی چیست؟گروه های مختلف  دلیل تفاوت لباس-3

ل ه ا ب ه ش غ لباس این گروه ها بسته به کار ونقش آنها در اجتماع متفاوت است واز روی لباس این گروه

 وحرفه آنها پی می بریم.

 وشاک ما درزمستان وتابستان چه تفاوت هایی باهم دارند؟پ-4

 وروشن می پوشیمدرزمستان لباس های ضخیم وتیره می پوشیم ودرتابستان لباس های نازک 

 ن بیشتر از رنگ های تیره ودرتابستان از رنگ های روشن استفاده می کنیم؟چرا در زمستا-5

ن ی روشمی شود زودتر گرم شویم ودرمقابل رنگ ها تیره نورخورشید را جذب کرده وسببزیرا رنگ 

 نورخورشید را دفع کرده وباعث می شود گرما را کمتر احساس کنیم.

 پوشاک درنواحی مختلف کشورمان فرق می کند؟چرانوع -6

 سان نیستا یکزیرا درکشورپهناورمان ایران تنوع آب و هوایی وجود دارد یعنی نوع آب وهوا در همه ج

ی بعض در بعضی نواحی آب وهوا گرم وخشک ودر بعضی جاها سرد دربعضی مکان ها گرم ومرطوب ودر

 نواحی معتدل است

 خصوص به خود دارند را نام ببرید؟مایرانی را که لباس چندنمونه از اقوام -7

   بلوچ-کرد-گیلک-رل-ترک-فارس
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 گونه درگذشته حدس می زدند که یک فرد اهل کدام منطقه ایران است؟چ-8

ز ارکس لباس های محلی در گذشته بیشترمورد استفاده قرار می گرفته است به طوری که درقدیم ه

 توانست حدس بزند که او اهل کدام منطقه ایران است.روی شکل لباس فرد دیگر می 

 مروزه لباس های محلی اغلب چگونه استفاده می شود؟ا-9

 درمراسم وجشن های خاص پوشیده می شود

 رالباس های محلی را درموزه های مردم شناسی حفظ ونگهداری می کنند؟چ-10

اقع ا دروهداری این لباس ها در موزه زیرا این لباس ها قسمتی از فرهنگ و هویت ماست و با نگه 

 فرهنگ،گذشته وتاریخ اقوام ایرانی را حفظ می کنیم

 یادرطی زمان همه ی جلوه های لباس هاتغییر کرده است؟آ-11

 غییرکردهگر تخیربرخی از جلوه های لباس ها مانند انواع سرپوش ها درطی زمان ثابت مانده وبرخی دی

 اند.

 ای مختلف نام ببرید؟هرا در دوره  چندنمونه ازسرپوش ها-12

 رآن  دستار و نظای-عمامه-اع کالهانو-تاج
 


