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آماده سازی

با توجه به تصاویر زیر به پرسش ها پاسخ دهید.
 هريکازاينلباسهامربوطبهکدامکشورياقومهستند؟1.
 اينلباسهاچهشباهتهاوتفاوتهايیباهمدارند؟2.
 کداميکازاينلباسهاهماکنونرايجاست؟3.
 ازلباسهایاينافرادچهچیزهايیرامیتواندربارۀمحلوسبکزندگیآنهافهمید؟4.
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الف( به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 درحالحاضر،معموالًايرانیهاچگونهلباسهايیمیپوشند؟1.
 فکرمیکنیدلباسهایحالحاضرايرانیانچهتفاوتهايیباگذشتهدارد؟2.
 بهنظرشمامهمترينويژگیپوشاکاقوامايرانیچیست؟3.

ب( پاسخ های خود را با یکدیگر مقایسه کنید.

پیش از خواندن

الف( متن را بخوانید و واژه هایی که معنی آنها را نمی دانید، مشخص کنید. 

ب( معنی این واژه ها را از دوستان خود بپرسید.

حین خواندن
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درکشورايرانغیرازفارسها،کهبیشاز65درصدجمعیتراتشکیلمیدهند،اقوامديگرینیززندگی
میکنندوهرقومعمدتاًدرمنطقهایخاصساکناست.گیلکهاومازنیهادرشمال،ترکهایآذریدر
شمالغربی،کردهادرغرب،لرهادرجنوبغربی،بلوچهادرجنوبشرقی،قشقايیهادرجنوبمرکزی،
عربهادرجنوبوترکمنهادرشمالشرقیسکونتدارند.ايناقوام،علیرغمداشتنمشترکاتفراوان،از

جهاتمختلفیازيکديگرمتمايزمیشوند.يکیازوجوهتمايزايناقوامپوشاکمحلیآنهاست.
ويژگیمشترکهمۀلباسهایايرانیپوشانندگیاست.بنابراين،اينلباسهاعالوهبرپوشاندنبدن،سررا
هممیپوشانند.عموماًپوشاکمحلیزنانازسرپوش،پیراهن،جلیقه،شلوار،دامنوپاپوشوپوشاکمحلی
مردانازسرپوش،پیراهن،جلیقه،کت،شالکمر،شلواروپاپوشتشکیلمیشود.باتوجهبهويژگیپوشانندگی،
پیراهنهابلند،گشادوآستینبلندودامنهانیزگشادوپرچینهستند.همچنین،دربیشترلباسهایزنان،از
انواعپارچههاونوارهایزردوزیشدهاستفادهمیشود.استفادهاززيورآالتيادوختنسکهوُمنجوقوپولک

بهلباسزناننیزمتداولاست.امالباسمردانبهطورکلیسادهترودارایتنوعرنگیکمتراست.
زنانباسرپوشهایمختلفی،ازجملهروسری،چارَقد،لََچکوکاله،سروگردنخودرامیپوشانند.
تاشانههارامیپوشاندومعموالًطرحدارورنگارنگاست. ياچارقدپارچۀچهارگوشیاستکه روسری
زنان اقوام، از بعضی در محلیهستند. روسری نمونههای معروفترين ابیانه و ترکمن زنان روسریهای
نامدارد.بلندیپیراهنها کالهچهاینیزدرزيرروسریبرسرمیگذارندکهمعروفتريننوعآنلََچک
درمیاناقواممختلفمتفاوتاستوحتیممکناستتامچپاهمبرسد.مثاًلپیراهنهایزنانگیلکی
ومازنی،کهجومهنامیدهمیشود،کوتاهوچاکداراستوپیراهنهایزنانکرد،کهِکراسنامدارد،بلند
وپرزرقوبرقاست.دربعضیازاقوام،زنانرویپیراهنخوديکلباسخیلیکوتاهوبدونآستینبهتن
میکنندکهجلیقهنامدارد.جلیقهجلوبازومعموالًازجنسمخملاست.پیراهنهایاقواممختلفمعموالً
باشلواريادامنکاملمیشوند.يکنمونهازاينشلوارها،شلواربندریاستکهاززانوتامچپاتنگاستو
باگلدوزیتزيینمیشود.زنانگیلکیومازنینیزپیراهنهایخودراهمراهبادامنچینداروبلندیبهنام
َشلیتهمیپوشند.اماپاپوشهایمحلیزنانتنوعچندانیندارندومعمولترينآنهاگالشوصندلهستند.
عموماًگالشدرشمالايران،کهمیزانبارندگیدرآنباالست،رايجاستوصندل،کهکفشیجلوبازاست،

درمناطقجنوبیپوشیدهمیشود،زيراآبوهوایاينمناطقدربیشتراوقاتگرمومرطوباست.
مردانازانواعکالهبهعنوانسرپوشاستفادهمیکنند.معروفترينکالهها،کالهنمدیوکالهترکمنی
هستند.کالهنمدیدربیشتراقوامرايجاستوکالهترکمنینیز،کهازپشمبرهتهیهمیشود،درمیانقوم
ترکمنرواجدارد.امادرجنوبايران،بهدلیلگرمایهمیشگیهوا،بهجایکالهازچفیهاستفادهمیشود.چفیه
پارچهاینخیوچهارخانهاستکهبرایمحافظتدربرابرآفتابوبادوخاکاستفادهمیشود.چفیهراتوسط
ِعقال،کهرشتهایازنخهایبافتهشدهاست،رویسرنگهمیدارند.مردانکردومردانمنطقۀخراساننیزاز
سرپوشیبهنامَدستاراستفادهمیکنند.پیراهنهایمردانۀمحلیازنظربلندیبايکديگرتفاوتبسیاریدارندو
ممکناستتامچپاادامهيابند.جنساينپیراهنهاازپارچههایمختلفیازجملهکرباس،چلواروچیتاست.
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معموالًرویپیراهن،جلیقهورویآنکتپوشیدهمیشود.کتهایمحلیکموبیششبیهکتهایمعمولی
هستندوممکناستيقهداريابدونيقهباشند.مردانمحلیبعضیاوقاتبهجایکت،پوششبلندیبهتن
میکنندکهبهآنباالپوشمیگويند.باالپوشمیانمازنیها،ترکمنهاواهالیجنوبرايجاست.بهعالوه،در
میانبعضیاقوام،رویباالپوشياپیراهن،شالیبلندمیبندند.شلوارهانیزاغلبتکرنگوگشاديابسیار
گشادهستندوبعضیازانواعآنهاتنهادرقسمتمچپاتنگهستند.شلوارهایاقوامبختیاریبسیارگشاد
هستندوشلوارهایاقوامکردبسیارگشادامادرقسمتمچپاتنگهستند.پاپوشهایمحلیمردانهنسبتبه
پاپوشهایزنانهتنوعبیشتریدارندوممکناستازجنسچرم،الستیک)مانندگالش(ونخباشند.چاروق،

پاپوشترکانآذری،ازپوستچهارپايانوگیوهازنخقالیيانخابريشمتهیهمیشود.

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

1 لچکنوعیپاپوشاستکهاستفادهازآندربعضیازاقوامايرانیرايجاست..........................................
2 .............................................  حدوددوسومجمعیتايرانراقومبلوچتشکیلمیدهند.
3 .............................................     همۀکتهایمحلیيقهدارهستند.
4 سرپوشهایمحلیمردانازنمد،پشمياپوستتهیهمیشود.............................................
5 ............................................. ازنظرمحلسکونت،گیلکهادورترينقومبهترکمنهاهستند.

ب( تصاویر زیر یک دختر بچه و یک پسر بچه را با لباس های محلی ایرانی نشان می دهد. ابتدا 
مشخص کنید لباس هر کدام مربوط به چه قومی است. سپس نام اجزای لباس را بنویسید.
لباسمردانۀقوِم............................................ لباسزنانۀقوِم............................................

1(..................................

2(..................................

3(..................................

4(..................................

5(..................................

1(..................................

2(....................................

3(...................................

4(...................................
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پ( در پرسش های زیر، گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

1 تنوعدر............................................ويژگیمشترکپیراهنهایزنانهومردانهاست..
پ(بلندی     ب(رنگ    الف(جنس

2 کدامواژهدربندسوم،نزديکترينمعنیبهمعنیواژۀ»پوشیدن«رادارد؟.
پ(میپوشانند   ب(برسرمیگذارند   الف(بهتنمیکنند

3 کدامپوششدارایتزئیناتاست؟.
پ(جلیقه    ب(لچک   الف(شلواربندری

ت( جاهای خالی را در جمالت زیر پر کنید. در هر جای خالی، حداکثر دو واژه بنویسید.

1 تنهاجزئیازپوشاکايرانیکهممکناستقسمتیازآنتنگباشد،............................................است..
2 مرداناقوام............................................و............................................کتنمیپوشند..
3 ازمیانپوشاکزنان،............................................و............................................وازمیانپوشاکمردان،.

............................................باشرايطاقلیمیارتباطدارند.
4 پوششیکهبعضیاززنانمحلیرویپیراهنخودمیپوشند،.................................،..............................،.

.......................................و.......................................است.

ث( فکر کنید و بگویید.

1 پوشاکمحلیاقوامکشورشماچهويژگیهايیدارد؟.
2 نامداردودرکداممنطقهازکشورتانرايج. معروفترينوزيباترينلباسمحلیکشورشماچه

است؟
3 لباسهايیکهاالندرکشورشماپوشیدهمیشود،چهتفاوتهايیباگذشتهدارد؟.
4 لباسهایمحلیکشورشماچهتفاوتهايیباپوشاکاقوامايرانیدارد؟.
5 مردمشماچهزمانیيادرچهمراسمهايیلباسمحلیمیپوشند؟.

ج( شما بنویسید.

1 متنرادوبارهبخوانیدودور15تاازمهمترينواژههایآنخطبکشید..
2 واژههايیراکهانتخابکردهايد،باواژههایهمکالسیخودمقايسهکنید..
3 متنرادر150تا160واژهخالصهکنیدوازآن15واژههماستفادهکنید..
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چ( بجویید و بگویید.

1 درمتنخوانديدکهشلواربندریزنانهباگلدوزیتزئینمیشود.کدامقسمتازشلوارباگلدوزی.
تزئینمیشود؟درگلدوزیچهابزاریموردنیازاست؟

2 اينقومچهاجزای. نامدارد.پوشاکسنتی ايرانچاروق اقوامترک پاپوش درمتنخوانديدکه
ديگریداردونامهرجزءچیست؟

https://saednews.com/fa/post/lbas-haye-khoshrng-v-zibai-mhli-irani- : مرجع




