
 

 

 

 

موقعیت های مختلف ،گروههای اجتماعی شغلی ، فصول .چه عواملی باعث تفاوت در نوع لباس می شود؟1

 مختلف آب وهوایی ، اقوام مختلف. مختلف سال ونواحی

س مهمانی ولباس اولب با لباس مدرسه لباس منزل ما ..برای تفاوت در موقعیت های مختلف چند مثال بزنید2

 فرق دارد. هم چنین در مراسم مختلف مثال عزاداری ها لباس خاصی می پوشیم. ورزش

لباس این گروه بسته به کار ونقش ان  .تفاوت لباس گروه های مختلف اجتماعی و شغلی بسته به چیست؟3

 به شغل و حرفه ی آنها پی می بریم. ها در اجتماع ،متفاوت است واز روی لباس این گروهها

مان استفاده  نگ های تیره و در تابستان از رنگ های روشن برای لباسهاین بیش تر از ر.چرا در زمستا4

زیرا رنگ های تیره نور خورشید را بیشتر ورنگ های روشن نور خورشید را کمتر به خود جذب  می کنیم؟

 می کنند .

 می شود؟وجود مناطق مختلف آب و هوایی در کشور ما چگونه باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم  .5

درکشور ما تنوع آب وهوایی وجود دارد.در بعضی از جاها آب وهوا گرم وخشک دربعضی جاها سرد و در 

واین باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم مناطق  استودربعضی جاها معتدل بعضی مکان ها گرم و مرطوب 

 ختلف می شود. م

فارس ،ترک ، لر ، گیلکی، دارند، نام ببرید.چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس های مخصوص به خود .6

 بلوچ کرد ،

لباس  .چگونه در گذشته می توانستد با دیدن یک فرد حدس بزنند که او اهل کدام منطقه ی ایران است؟7

بیشتر مورد استفاده قرار می گرفتند از این رو در قدیم از روی شکل لباس  یک نفر  های محلی در گذشته

 بزنند او اهل کجاست.می توانستند حدس 

 زمان یک مثال بزنید؟.برای ثابت ماندن برخی از جلوه های لباس در طی 8

با دقت در تصاویردوره های مختلف تاریخی می بینیم مردان همواره سر پوشی مانند تاج، انواع کاله، عمامه، 

 دستار ونظایر آن داشته اند.
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، .................و.................با هم فرق می ..................پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از نظر9

 رنگ جنس ، شکل ،کند.

 .امروزه لباس های محلّی اغلب در................یا................پوشیده می شوند.11

 جشن های خاص مراسم ،

 کنیم.محلّی را مشاهده .در موزه ی.................می توانیم انواع لباس های 11

 مردم شناسی

، .................و.................لباس های ..................در زمان های گذشته در مناطق مختلف اجتماعی مانند12

 شاهزادگان ، روحانیون ، نظامیان مخصوص به خود می پوشیدند.

 (3فعّالیّت)

 یزیرا لباس قسمتنگهداری می کنند؟به نظر شما چرا لباس های محلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و 

 از فرهنگ و هویت ماست .

 با نگه داری لباس های محلی در موزه ی مردم شناسی در واقع فرهنگ ، گذشته وتاریخ اقوام مختلف 

       نی را حفظ می کنند . ایرا

 فعالیت جانبی:

رسم نمودار شخصی ومقایسه  تمام فعالیت های کتاب به زیبایی طراحی شده وانجام آنها کفایت میکنه )

 (ین خواهد بود.رنقد نمودار ها ،وبحث درمورد فعالیت های برنامه متعادل بسیار جذاب وشی ی گروهی ،

 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.
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