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 الكوفية:  اللِباس العريب

املستوى املتوّسط

STEP 4: CHART

 ِقطَْعة من الُقطْن يلبسها بعض الرجال ولونها أبيضكوفيّة

 وأسود بالنسبة للكثري من الناس الكوفية رمز للهوية

الفلسطنية.

 كلمة أخرى للكوفية يستعملها الناس يف األردن

وفلسطني.

 كلمة أخرى للكوفية يستعملها الناس يف السعودية.

الشامغ لونه أبيض وأحمر.

 كلمة أخرى للشامغ يستعملها الناس يف الخليج.

لونها أبيض.

قُبّعة صغرية يلبسها الرجال تحت الشامغ والغرتة.

 قبّعة حمراء صغرية شكلها دائري. أصله مغريب

ويلبسه بعض الرجال. أحياناً عليه رشابة سوداء.

 َخْنَجر عريب يضعه بعض الرجال يف اليمن وعامن عىل

أحزمتهم فوق الثوب، خاصة يف املُناسبات.
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 ثوب أمازيغي تقليدي له غطاء كبري للرأس. له ألوان

 مختلفة ويلبسه بعض الرجال والنساء يف املغرب

وشامل أفريقيا.

فستان مغريب تلبسه النساء يف بعض املناسبات.

 فستان مغريب تلبسه بعض النساء يف مناسبات مهمة

مثل األعراس.

 حذاء أصله أمازيغي ويلبسه بعض الناس يف املغرب

وشامل أفريقيا.

 قطعة كبرية وطويلة من الحرير أو الشيفون أو القطن

 تلبسه النساء يف السودان. ويلبسنه فوق قميص

وتنورة طويلة من نفس اللون.

 حذاء سوداين من الجلد يلبسه بعض الرجال. وإذا كان

الجلد غايل فهذا ممكن يعني أن الرجل غني جداً

https://www.flickr.com/photos/wrote/2627048247/in/photolist-oeFTDB-4ZZRao-519iVi-519fAX-oxPs5x
https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/12064807575
https://www.flickr.com/photos/frerieke/5431740745
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ثوب
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 الثوب كلمة عامة ألي لبس طويل، وللثوب اسامء

وموضة يف البلدان العربية املختلفة.

 ثوب أبيض طويل يلبسه بعض الرجال يف الخليج

والعراق.

 ثوب واسع لونه عادًة أبيض أو بني وأصله مرصي

ويلبسه بعض الناس يف مرص.

 بنطلون واسع يلبسه بعض الرجال تحت الدشداشة

أو الجلبية.

 ثوب طويل وواسع أسود تلبسهه بعض النساء، خاصة

يف الخليج.

 قطعة من القامش تلبسها بعض النساء لغطاء الوجه

أو جزء منه. له أسامء أخرى مثل “ِخامر” و”نِقاب”.

قطعة من القامش تلبسها بعض النساء لغطاء الشعر.

https://www.flickr.com/photos/simonmonk/8707009050
https://www.flickr.com/photos/lauras_eye/5124296612
https://www.flickr.com/photos/islandgyrl/7122578581

