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درس 3 
صـنــایـع دسـتی  
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• پیش از خواندن
1(فکرمیکنیدافرادبهچهدالیلیبهصنایعدستیعالقهدارند؟

 ب(زیبابودن  الف(گرانبودن
ت(پیشینۀتاریخی  پ(قدمتداشتن

۲(کدامصنایعدستیایرانرامیشناسید؟آیامیتوانیدسهموردنامببرید؟

3(بهنظرشمامهمترینویژگیصنایعدستیچیست؟

• آماده سازی
به تصویرهای زیر نگاه کنید و به پرسش های آن پاسخ دهید.               

1(هریکازصنایعدستیزیرمربوطبهکدامکشوراست؟
۲(اینصنایعدستیچهتفاوتهاییباهمدارند؟

درس  3  /   صنـایع دسـتی 

1

2 3

4

6

5
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درس  3  /   صنـایع دسـتی 

      

ُسنَّتی: ویژگیآنچهکهریشهدرآدابورسومقدیمداردیاازقدیمرواجداشتهاست

َصنایِِع َدستی: چیزهایهنریکهبااستفادهازدستوابزارهایسادهدرستمی شوند

َخاّلقیَّت: داشتنافکارجدیدیاتواناییبهوجودآوردنچیزهایجدیدیاانجامدادنکارهایجدید؛نوآوری

قالی: زیرانداِزبزرگوپرزداریکهبانخ،پشم،یاالیافدیگر،بارنگ هاونقشهایمختلفبافتهشده است؛َفرش

کاالِی صاِدراتی: کاالییکهیککشوربهکشورهایدیگرمیفروشد

َدست باف: آنچهبادستبافتهمی شود

نَخ: رشتۀباریکیازپنبه،ابریشم،کتانومانندآن 

اَبریَشم: نوعینخبسیارنازکومحکمکهازبازکردنپیلۀکرمابریشمتهّیهمیشودوبسیارلطیفاست

َکتان:  نوعینخکهازالیافگیاهکتانتهّیهمی شود

پَشم: موهایبدنگوسفند،شتروبعضیحیواناتدیگر

َورز دادن:مالیدنوزیروروکردنخمیر،ِگلومانندآنبادست،پایادستگاه

َچرِخ ُسفالَگری: دستگاهیکهسفالگربهکمکآنبهِگلشکلمی دهد

تَزئین کردن: وقتیچیزیراتزئینمیکنید،یعنیآنراباذوقوهنرخودزیباترمیکنید

کوره: محفظه ایکهدرآن،چیزیراحرارتمی دهندتاذوبیاپختهشود 

کاُوش: کندنخرابههایبناهایقدیمیویافتناشیاوآثاربهجاماندهازگذشته                                                     

ِقدَمت: سابقه

َچرخِ ُسفالَگری نَخقالی
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َصنایِِع َدستی  

هنرهاِيُسنَّتيوَصنایِِع َدستي،اوِجهنروذوِقایرانیانرانشانمیدهند
ویادگاريارزشمندازگذشتههستند.هنِرایرانیریشهدراعتقاداِتمذهبي،
متنّوع بسیار ایران دستِي صنایِع دارد. دیار این مردِم َخاّلقیَِّت و قومي
استورشتههاِيگوناگونيرادربرميگیرد.مهمترینصنایِعدستِيایران

عبارتنداز:

قالی بافی:قاليازجملۀاصلیترینکاالهاِی صاِدراتِیغیرنفتِيایراناست.
فرِشایرانیبهطوِرکلّیبهدوگروِهَدست باف وماشینیتقسیممیشود.نَِخ
فرِشایرانیممکناستازجنِس
باشد. پَشم یا َکتان اَبریَشم،

فرِشایرانیدرطرحهاِیمختلفیبافتهمیشود.شهرهاِیکاشان،تَبریزو
قالیبافیدرایرانهستند. کرمانازمراکِزمهِمّ

میشود. گفته ِگلی اشیاِء و ظروف ساخِت هنِر به سفالگری ُسفالَگری: 
سفالگرابتداِگلراَورز می دهد،سپسبااستفادهازَچرِخ ُسفالَگریبه
تَزئین  را آن مورِدنظرساختهشد، اینکهشیِء از بعد آنشکلمیدهد.
می کندودرآخر،آنرادرکورهحرارتمیدهد.قدیمیترینشیِءسفالِی

بهدستآمدهازکاُوشهاِیباستانشناسی
درایران،مربوطبهاستاِنِکرمانشاهاست.
ازمیالداست.در تاریِخساختآن،هزارۀهشتِمپیش باستانشناسان، بهگفتۀ
سفالگریدر ِمیُبددریزدمراکِزمهِمّ حاِلحاضرشهرهاِیاللِجیندرهمدانو

ایرانهستند.
ِق چوب: معّرقنسبتبهسایِرصنایِعچوبِیایرانِقدَمِتبیشتریدارد.در ُمَعرَّ
را چوب تّکههاِی هنرمند معّرقکاری،
نقشهاِی و میدهد قرار هم کناِر در

گوناگونبهوجودمیآورد.

میناکاری: میناکاری هنِرنّقاشیوتزئیِنفلزاتیمانندطال،نقرهومساست.
میناکارظروِفطالیی،نقرهایومسیرابهوسیلۀرنگهاِیلعابدارمخصوصی
رنگوتزئینمیکند؛سپسظروفدرحرارِتبسیارزیادپُختهمیشوندتا

رنگشانثابتشود.اصفهان،مهمترینمرکِزمیناکاریدرایراناست.
ایرانیان،امروزهمحصوالِتصنایِعدستیرابیشتربهعنواِناشیاِءتزئینیبه

یکدیگرهدیهمیدهند.

درس  3  /   صنـایع دسـتی 

)قالی، از صنایع دستی ایران(

)سفالگری، از صنایع دستی ایران(

)معّرق چوب، از صنایع دستی ایران(

)میناکاری، از صنایع دستی ایران(
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الف( با توّجه به متن درس، گزینۀ درست را با  و گزینۀ نادرست را با  مشّخص کنید. 

1(سفالگرابتداگلراحرارتمیدهدتابتواندبهآنشکلبدهد.

۲(همۀفرشهایایرانیبادستبافتهمیشوند.

3(معّرقچوب،هنرقراردادنتّکههایچوبدرکناریکدیگروخلقیکاثراست.

4(قدیمیترینسفالایرانیمربوطبهقرن8م.است.

5(میناکاری،هنرساختنظروفمختلفازطال،نقرهومساست.

ب( گزینۀ درست را انتخاب کنید.

است. 1(یکیازمهمترینکاالهایصادراتیایران

الف(ظروفسفالیب(تابلوهایمعّرقپ(قالی

ایران،شهرکاشاناست. ۲(یکیازمهمترینمراکز

الف(میناکاریب(قالیبافیپ(معّرقچوب

است. 3(آخرینمرحلۀسفالگری،قراردادنشیءساختهشدهدر

الف(کورهب(لعابپ(چرخ

برایثابتماندنرنگظروف،آنهارادرحرارتباالمیپزند. 4(درهنر

الف(میناکاریب(معّرقچوبپ(سفالگری

5(محصولکدامیکازهنرهایزیربهدوروشمتفاوتتهیهمیشود؟

الف(میناکاریب(قالیبافیپ(معّرق

درس  3  /   صنـایع دسـتی 

پ( در هر یک از جمالت زیر، کدام واژه یا عبارت باید تغییر کند تا جمله مطابق اطالعات متن شود؟ دور 
آن واژه یا عبارت خط بکشید و سپس واژه یا عبارت درست را روبروی جمله بنویسید.

1(همدانویزدازمهمترینمراکزقالیبافیدرایرانهستند.............................................

۲(درسفالگریومعرقمرحلۀآخرحرارتدادنشیءساختهشدهاست.............................................

3(میناکاریازجملهمهمترینکاالهایصادراتیایراناست.............................................

4(معرقنسبتبهسایرصنایعچوبیایرانگرانتراست.............................................
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ت( وصل کنید. 

الف(نوعینخکهازالیافگیاهکتانتهّیهمیشود1(دستباف

ب(چیزیکهبادستبافتهشدهاست۲(خاّلقّیت

پ(فرش3(قدمت

ت(مویبدنبعضیحیواناتمانندگوسفندوشتر4(قالی

ث(کاالییکهبهکشورهایدیگرفروختهمیشود5(پشم

ج(رشتۀباریکیازپنبه،ابریشمومانندآن6(کتان

چ(نوآوری7(کاالیصادراتی

ح(سابقه

ث. هر یک از جمله های زیر با کدام یک از واژه های داده شده مرتبط است؟ آن را در جای خالی بنویسید. 
یک واژه اضافی است. 

 
............................................    1(بعضیازپارچههاتوسطحیواناتتولیدمیشوند.
۲(باستانشناسانبابررسیاشیاءقدیمیاطالعاتیدربارۀگذشتگانبهدستمیآورند.............................................
............................................   3(بعضیافرادبافروشساختههایخودامرارمعاشمیکنند.
............................................    4(بعضیازظروفدرحرارتبسیارباالآمادهمیشوند.
............................................ 5(ازپشمحیواناتچیزهایزیادیتهیهمیشود.
............................................  6(بعضیافرادمیتواننداززبالهنیزچیزهایجدیدومفیدیدرستکنند.

ج( واژۀ آن در خِطّ پانزدهم متن به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

الف(سفالگرب(شیءپ(ِگلت(چرخ

درس  3  /   صنـایع دسـتی 

ابریشمصنایعدستیکاوشخالقیت ورزدادان نخ کوره
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چ( از یکدیگر بپرسید.

1(چندموردازصنایعدستیایرانرانامببرید.

۲(مهمترینمراکزقالیبافیایرانکدامشهرهاهستند؟

3(سفالگریبیشتردرکدامشهرهارواجدارد؟

4(نخقالیبافیازچهالیافیتهّیهمیشود؟انواعآنرانامببرید.

5(میناکاریبیشتررویچهفلزاتیانجاممیشود؟

ح( فکر کنید و پاسخ دهید.

1(یکیازمهمترینصنایعدستیکشورخودرانامببرید.ازچهچیز/چیزهاییساختهمیشود؟

۲(کدامیکازصنایعدستیایرانبرایشماجّذابتراست؟چرا؟

خ( یک بند در مورد صنایع دستی کشور خود بنویسید.

جستوجو
 در ایــن درس، بــا چنــد نمونــه از صنایــع دســتی ایــران آشــنا شــدید. آیــا می توانید

5 نمونــۀ دیگــر  از صنایــع دســتی ایــران را نــام ببرید؟

درس  3  /   صنـایع دسـتی 


