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 درس هشتم مصرف 

 نکات مهم درس
 .میخرد  خود  نیازهای  رفع  بهمنظور  را   خدمات   و  کاال   که   است  کسیمصرف کننده  

 .نیازها  رفع   بهمنظور  خدمات   و   کاال  از استفاده یعنیمصرف  

 .دارد  رواج   مردم   بین بیشتر  اعتباری  خرید  کارت  و  پول   با مبادله  امروزه

 :کنندگان  مصرف   حقوق   به احترام   رعایت   برای الزم  اقدامات 

وضع شده است که   ی و مقررات  ن یو مقررات: به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان، قوان  نی قوان  1

 شود؛  یمجازات م  ا ی  مه یجر  تخلّف از آنها موجب 

 ی ها  یژگی برچسب کاال ها اطالعات و و  یموظّف اند رو  دکنندگانیبرچسب مشخصات کاال: تول  2

 قرار دهند.  یمشتر   ار یاخت  و در سندی آن کاال را بنو

شوند،   یوارد کشور م  ی رقانون یکه به صورت قاچاق و غ  ییو فروش کاالها   د یقاچاق: خر  یکاالها  3

 ز یشود، مجازات ن  یشدن کارخانه ها م  لیاقتصاد کشور و تعط  ف شدنیعالوه بر آنکه سبب ضع 

 دارد.

 یک   باید کاالیی، هر تولیدکننده  یعنی. قبول قابل   نمونه  معنای  به   انگلیسی   کلمه   استاندارد یک   4

 .کند  رعایت   کاال   تولید   برای   را   ویژگی هایی  سری

 ا یکننده  د یتوسط تول  ی نیزمان مع ی مدّت دارند، برا ی از کاالها که کارکرد طوالن  یضمانت: برخ  5

 شوند.  ی م  ضمانت  فروشنده،

و چشم   ییخودنما  ا ی  ح یتفر  ی برا  م یبخواه  یواقع  ازی بدون داشتن ن  نکهی ا  ی عنی  ییمصرف گرا  

 .میرا بخر  ییکاالها  گرانی با د یهمچشم

 ه یرسانده است. انسان ها موادّ اول  ب یآس ستی ز   طیبه شدت به مح  ییدر جوامع امروز، مصرف گرا

 یبرم عتیکنند و بعد دوباره به صورت زباله به طب   یم  د یتول   کاال   و با آنها   رند یگ   یم  عت یرا از طب

 گردانند.
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 سؤاالت متن
 مصرف کننده چه کسى است؟ -1

 .مصرف کننده کسى است که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیازهاى خود مى خرد

  *( غلط). صحیحامروزه خرید و فروش کاال و خدمات به وسیلۀ پول انجام مى شود-2

این امروزه عالوه بر پول کاغذى ازشیوه هاى دیگرى براى مبادله استفاده مى شود. یکى از  -3

 ...استکارت خریداعتبارى  شیوه ها..

 خریدار چگونه از کارت خرید اعتبارى خود استفاده مى کند؟-4

خریدار با استفاده از کارت خرید اعتبارى خود به ازاى مبلغ کاال از پولى که در بانک دارد برداشت 

 واریز می کند.فروشنده    و به حساب

 . .هستید.. مصرف کننده ..  هر زمان که شما چیزى مى خرید  -5

 ... هستند.. مصرف کننده  تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز خود  -6

 ؟ سه مورد از حقوق مصرف کننده را بنویسید-7

 استاندارد -3برچسب مشخصات کاال  - 2قوانین و مقررات  -1

 وجود دارد؟ به منظور حفظ حقوق مصرف کننده چه قوانینى -8

طبق قانون اگر کسى در مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى رنگ ها و مواد تقلبى -1

 .به کار ببرد، حتى اگربه مصرف کننده آسیبى نرسیده باشد به زندان محکوم مى شود

 .کسى نمى تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایى یا سایر کاالها تأسیس کند-2

 روى برچسب مشخصات کاال چه مواردى درج شده است؟ -9

روى این برچسب ها اطالعاتى از قبیل شمارۀ جواز تولید، نشانى محل کارخانه یا محل تولید، 

قیمت کاال، مواد بکاررفته در آن و تاریخ مصرف(در مورد مواد غذایى و بهداشتى) و نکات ایمنى و 

 .... درج شده است

 استاندارد به چه معناست؟ توضیح دهید؟ - 10

سرى ویژگى ها و   استاندارد به معنى نمونۀ قابل قبول است . تولید کنندۀ هر کاالیى باید یک 

 .معیارهایى را براى تولید یک کاال رعایت کند

 .تولید کنندگان هر کاال باید چه ویژگى و معیارهایى را رعایت کنند؟توضیح دهید- 11

ماده خوراکى استاندارد (بیسکویت، رب گوجه، روغن و ...) باید مواد افزودنى یا رنگ هاى در یک 

حدى باشد که به بدن آسیبى نرساند. یا در مواد بهداشتى (کرم، شامپو، مایع   مجاز و نظایر آن به 

دن کار رفته باید به اندازۀ الزم باشد تا به پوست و ب   ظرفشویى، صابون و ...) مواد شیمایى به

 .آسیب نرساند
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( با ذکر مثال ) آیا استاندارد مربوط به کاالى خاصى است؟  -12  

وسایل الکتریکى و وسایل گرمایشى مانند   خیر، استاندارد مربوط به همۀ کاالها است. براى مثال  

 بخارى اگر استاندارد نباشد ایمنى استفاده کنندگان را به خطر مى اندازد.

 استاندارد بودن کاال چگونه کنترل مى شود؟در ایران  - 13

 .در ایران سازمانى به نام سازمان ملى استاندارد ایران وجود دارد

 وظیفۀ سازمان ملى استاندارد ایران چیست؟ - 14

این سازمان ابزار الزم براى آزمایش وسایل و کاالها را در اختیاردارد. بیشتر تولیدکنندگان وسیله   

 .تولید مى کنند به این سازمان مى فرستند تا کیفیت آن بررسى شودیا ماده اى را که  

 عالمت استاندارد کاال نشانۀ چیست؟ - 15

 .خریدار مى تواند با توجه به عالمت استاندارد به کیفیت جنسى که مى خرداطمینان داشته باشد

 قاچاق کاال چه تأثیری بر اقتصاد کشور دارد؟   -16

 آنکه  بر  عالوه  شوند،   می  کشور   وارد   غیرقانونی  و  قاچاق   صورت  به که  کاالهایی   فروش   و  خرید 

 .دارد  نیز   مجازات   شود،  می  ها  کارخانه   شدن   تعطیل   و   کشور   اقتصاد   شدن   ضعیف   سبب

 چه نوع کاالهای دارای ضمانت هستند؟   -17

فروشنده،  ای کننده   دی توسط تول  ی نیزمان مع  یمدّت دارند، برا  یاز کاالها که کارکرد طوالن   یبرخ  

 شوند.  یم  ضمانت 

 ... است، ..مصرف درست  مسئولیت مصرف کننده18

 مصرف یعنى چه؟- 19

 مصرف یعنى استفاده از کاال و خدمات به منظور رفع نیازها   

 مصرف گرایى یعنى چه؟ - 20

 . خودنمایى و چشممصرف گرایى یعنى اینکه بدون داشتن نیاز واقعى بخواهیم براى تفریح یا    

 .و همچشمى با دیگران کاالهایى را بخریم

 از نظر دین اسالم تولید و مصرف کاال براى چیست؟ - 21

 .کارهاى مهم تر بپردازد  تولید و مصرف کاال براى رفع نیاز انسان است تا او بتواند به

 قرآن در بارۀ ریخت و پاش کنندگان چه مى فرماید؟- 22

 .مبذرین (ریخت و پاش کنندگان برادران شیاطین اند  ) همانا

 .است.. گناهى بزرگ ..  اسراف و ریخت و پاش  - 23

 امام سجاد(ع) در صحیفۀ سجادیه در مورد مصرف درست چه مى فرمایند؟ - 24

مصرف و اندازه نگه داشتن در معیشیت را به من تعلیم   مى فرمایند: خداوندا، راه هاى صحیح   

 .لطف خود مرا از تبذیر دور کنفرما و به  
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 .آسیب رسانده است..محیط زیست ..  در جوامع امروز، مصرف گرایى به شدت به  - 25

 در گذشته به چه روش هایى زباله ها را از محیط زندگى دور مى کردند؟ - 26

 .زمین دفن مى کنند  زباله ها را مى سوزانند یا در مناطقى از   

 

 

 فعالیت ها 
 است؟   بهتر  پول  مبادلۀ   شکل   کدام  شد  گفته  پول  سرگذشت   دربارۀ  آنچه   به   توجه   با شما  نظر  به 1

 شناسید؟   می   مبادله  برای نیز  دیگری های راه  آیا 

 خریدهای   و   اعتباری  های  کارت  -بانکی  های   کارت   - ها پول  چک   –   بهتر است  کاغذی  پول 

 اینترنتی

 ها،   نوشیدنی  و موادغذایی(  مختلف  کاالهای   از برچسب تعدادی  گروهی  طور   به   معلّم  راهنمایی  با 2

 و  بیاورید   کالس   به   و   کنید   تهیه...)  و کرم،شامپو  صابون،   مانند   بهداشتی  لوازم   بازی، اسباب  لباس، 

 .کنید بررسی را  آنها 

 دربارۀ دیگری  اطالعات  چه  داشتید  دوست   دهد؟  می  شما   به   کاال   دربارۀ اطالعاتی  چه  برچسب  هر

 باشید؟  داشته  کاال آن

 آدرس  - بهداشت پروانه  شماره  – ساخت  پروانه  شماره  – استاندارد  عالمت   – وانقضاء  تولید   تاریخ 

 ایمنی   ونکات   هشدارها  –  آن  در کارفته  به   مواد   -  کاال   قیمت -تولید  ومحل
 

 نشان  که را  آنهایی  برچسب  و   کرده  دقت   کنید   می   مصرف  که   کاالهایی  به هفته چند  مدت  به 3

 ندارد   دیگری   و   دارد   استاندارد   مهر   یکی  که مشابه  کاالی  دو  بین .بیاورید کالس  دارندبه استاندارد

 مطمئن تر وسالم تراست   را یز  - که مهر استاندارد دارد  یی کاالچرا؟  کنید؟  می   انتخاب  را   کدام

 

 .کنید  تحقیق  آن  دربارۀ  چیست؟   رو  روبه   عالمت  دانید   می آیا 4

 المت سازمان غذا و دارو ععالمت سیب سالمت است که نشان و  

است این نشان را بر روی محصوالتی قرار می دهند که  

 فاکتورهایی سالمتی که این سازمان تعیین کرده داشته باشند.

 

 

 اظهار آنها  دربارۀ و کنید بیان بینید  می  زندگیتان  محل در  که   را   گرایی  مصرف   از هایی  جنبه   5

   .نمایید نظر

 ا ها وجشن ه   ی وپاش درمهمان  ختیو ر   یچشم  چشم و هم-هر سال وسائل منزل را عوض کردن  
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 کند؟   می  ایجاد   مردم   برای   اخالقی   های   آسیب  چه  گرایی  مصرف  6

کاهش روابط اجتماعی .   مدگرایى، خودنمایى، چشم و هم چشمى، تجمل گرایى و اسراف.

 اختالفات خانوادگی 

 

 نشانه  دارد،  وجود  کاالها   برخی  بندی   بسته  برچسب روی  بر  که   عالمت   این  کنید   تحقیق  7

      چیست؟

 

 

 

 شامل  عالمت  این.  است شده  برگزیده  مواد،  بازیافت  عمل  برای  که  است   المللی  بین عالمت  یک

 .است  پایان   بی چرخه  معنی  به   و   کنند   می  دنبال   را   همدیگر   که   است پیکان  سه

 

 

 سؤاالت چهار گزینه ای 
 

 ؟   باشد نمى کاال  مشخصات  برچسب   به   مربوط   زیر   موارد   از یک  کدام - .1

                                                                            کاال   قیمت )  2                                 تولید محل  یا  کارخانه  محل   آدرس  )1

 × تقلّبى  مواد   و رنگ  کارگیرى   به) 4                                                            مصرف   تاریخ )  3

 گویند؟   مى  چه  را  نیازها  رفع   منظور  به خدمات  و   کاال   از استفاده .2

 استاندارد )  4                  توزیع )  3                              تولید )  2        ×   مصرف )1

 ؟   شود  نمى محسوب کننده  مصرف   حقوق  از  زیر   موارد  از   یک  کدام  .3

 استاندارد )  2                                                              مقررات  و   قوانین  )1

 × اعتبارى  خرید   کارت  از استفاده) 4                                                کاال  مشخصات  برچسب) 3  

 ؟   باشد  مى   کننده  مصرف  حقوق  از   یک  کدام  به مربوط  تولید، جواز  شماره .4

 صنعتى   تحقیقات   موسسه)  4       ×کاال مشخصات  برچسب )  3      استاندارد ) 2    مقررات و  قوانین  (1

 .است  رسانده   آسیب......  به   شدت   به   گرایى   مصرف  امروزی،   جوامع  در .5

 درمانى  و   بهداشتى  مراکز )  4         موسسات )  3           × زیست  محیط )  2         خانواده  )1

 چه  خود،  لطف  به  خواهد  مى   خداوند  از   سجادیه،  ی   صحیفه   دعاهای  از   یکى  در )  ع(  سجاد  امام  .6

 ؟  کند   دور  او   از   را   چیز

 خودنمایى )  4                        شیطان)  3                ×تبذیر)    2                    حسد  )1




