
 مطالعات هفتم ۸سواالت متن درس 

 

 . مصرف کننده چه کسی است؟۱

 مصرف کننده چه کسی است که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیازهای خود می خرد.

 

 درست.امروزه خرید و فروش کاال و خدمات به وسیله پول انجام میشود.   ۲

 

شود یکی از این مبادله استفاده می.امروزه عالوه بر پول کاغذی از شیوه های دیگری برای ۳

 است.……...شیوه ها

 کارت خرید اعتباری

 

 کند؟ .خریدار چگونه از کارت خرید اعتباری خود استفاده می۴

خریدار با استفاده از کارت خرید اعتباری خود به ازای مبلغ کاال از پولی که در بانک دارد برداشت 

 و به حساب فروشنده میریزد.

 

 ز حقوق مصرف کننده را نام ببرید؟. سه مورد ا۵

 قوانین و مقررات

 برچسب مشخصات کاال

 استاندارد

 

 . به منظور حفظ حقوق مصرف کننده چه قوانینی وجود دارد؟۶

یک طبق قانون اساسی در موارد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها و مواد تقلبی 

 شود.نرسیده باشد به زندان محکوم میکننده آسیبی به کار ببرد حتی اگر به مصرف

 دو کسی نمی تواند بدون در نظر گرفتن مجوز کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کاالها تاسیس کند.

 

 . روی برچسب مشخصات کاال چه مواردی درج شده است؟۷

د قیمت روی این برچسب کاال اطالعاتی از قبیل شماره جواز تولید نشانه محل کارخانه یا محل تولی

 کاالها و مواد به کار رفته در آن و تاریخ مصرف و نکات ایمنی و غیره درج شده است.

 

 . استاندارد به چه معناست؟۸

 استاندارد به معنی نمونه قابل قبول است.

 

 . تولید کننده گان هر کاال باید چه ویژگی ها و معیارهایی را رعایت کنند؟۹

مواد افزودنی یا رنگهای مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به  در یک ماده خوراکی استاندارد باید

اند یا در موارد بهداشتی و مواد شیمیایی بکار رفته باید به اندازه الزم باشد تا به بدن آسیبی نوشته

 پوست و بدن آسیب نرساند.
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 . آیا استاندارد مربوط به کاالی خاصی است مثال بزنید؟۱۰

کاالها برای مثال وسایل الکتریکی وسایل گرمایشی مانند بخاری اگر استاندارد مربوط به همه 

 اندازد.استاندارد نباشد ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می

 

 . در ایران استاندارد بودن کاال چگونه کنترل می شود؟۱۱

 در ایران سازمانی به نام سازمان ملی استاندارد ایران وجود دارد.

 

 لی استاندارد ایران چیست؟. وظیفه سازمان م۱۲

این سازمان ابزار الزم برای آزمایش وسایل و کاالها در اختیار دارند بیشتر تولیدکنندگان وسیله 

 کنند به این سازمان می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود.آماده تولید می

 

 . عالمت استاندارد کاال نشانه چیست؟۱۳

 اندارد و کیفیت جنسی که می خرند اطمینان داشته باشد.خریدار می تواند با توجه به عالمت است

 

 . مسئولیت مصرف کننده چیست؟۱۴

 مهمترین مسئولیت مصرف کننده مصرف درست است.

 

 . مصرف یعنی چه؟۱۵

 مصرف یعنی استفاده از کاال و خدمات به منظور رفع نیازها

 

 . مصرف گرایی یعنی چه؟۱۶

واهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم هم چشمی با دیگران یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخ

 کاالهایی را بخریم.

 

 . از نظر دین اسالم تولید و مصرف کاال برای چیست؟۱۷

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

 

 . قرآن درباره ریخت و پاش کنندگان چه می فرماید؟۱۸

 همانا مبذرین یعنی ریخت و پاش کنندگان برادران شیاطین هستند.

 

 است.………... اسراف و ریخت و پاش۱۹

 گناهی بزرگ

 

 السالم در صحیفه سجادیه در مورد مصرف درست چه می فرمایند؟.امام سجاد علیه۲۰

لیم فرما و فرمایند خداوند را راه های صحیح مصرف به اندازه نگهداشتن در معیشت را به من تعمی

 به لطف خودم را از تبذیر دورکن
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 ۶. مصرف گرایی چه آسیبهای اخالقی برای مردم ایجاد می کند؟فعالیت ۲۱

 مدگرایی خودنمایی چشم هم چشمی و تجمل گرایی و اسراف

 

 آسیب رسانده است.……….. . در جوامع امروز مصرف گرایی به شدت به۲۲

 محیط زیست

 

 کردند؟ی زباله ها را از محیط زندگی دور می.در گذشته به چه روش های۲۳

 کردند.زباله ها را می سوزاندند یا در مناطقی از زمین دفن می

 

 تهیه کننده رضا غیبی دبیر مطالعات ناحیه دو ارومیه
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مصرف  درس 8

مصرف کننده کسی است که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیاز ها و خواسته های خود می خرد. 
اما این خرید و فروش با چه وسیله ای صورت می گیرد؟ با پول. 

وقتی شما به فروشنده در ازای کاال پول می دهید، او هم با آن پول می تواند کاالی دیگری بخرد و نیازهای خود را رفع کند. یعنی 
او به اندازهٔ ارزش کاالیی که به شما فروخته است، می تواند کاالی دیگری بخرد. راستی پول چگونه به وجود آمد؟

سرگذشت پول
 در گذشته های دور قبل از آنکه پول به عنوان وسیله ای برای مبادله مورد استفاده 

قرار گیرد مبادله به صورت کاال با کاال انجام می شد.
برای مثال، فردی که چند کیلو گندم اضافی داشت و به پارچه نیازمند بود، گندم را 
می داد و پارچه می گرفت.در آن زمان مردم ارزش یک کاال را با کاالی دیگر می سنجیدند. 
برای مثال می گفتند 4 کیلو گندم به نیم کیلو پشم می ارزد؛ یا ارزش 3 کیلو گندم مساوی است 

با 1 متر پارچه. این نوع مبادله به تدریج مشکالتی را پدید آورد؛ برای مثال، گاهی شخصی برنج داشت و می خواست آن را با کفش عوض 
کند اما کسی که کفش داشت نیازی به برنج نداشت.

به تدریج انسان ها پی بردند که بعضی از کاال ها مشتریان بیشتری دارند. برای مثال در یک منطقه چای خیلی ارزشمند بود، در یک 
منطقه دیگر پوست و... به این کاال ها، کاالهای واسطه ای می گفتند و از آن پس مردم کاالی خود 
را به آن کاالی واسطه ای که خواهان داشت مبادله می کردند. این نوع مبادله نیز مشکالتی ایجاد کرد. 
بعضی کاالهای واسطه ای حجم زیادی داشتند و به مرور زمان فاسد می شدند و شخص نمی توانست 
آنها را نگه دارد. کم کم بشر به این فکر افتاد که از فلزاتی مانند طال، نقره، مس و… به جای کاالی 

واسطه ای استفاده کند. فلزات کم حجم بودند و فاسد نمی شدند. با ضرب سکه پول فلزی پدید آمد. 
شما در فصل یازدهم با ضرب سکه در زمان هخامنشیان آشنا خواهید شد. بعد ها با گذشت زمان برای 

آسان تر کردن معامالت بزرگ، دولت ها به چاپ پول کاغذی یا اسکناس پرداختند.

؟
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کارت  از استفاده شیوهها این از یکی میشود. استفاده مبادله برای نیز دیگری شیوههای از کاغذی پول بر عالوه امروزه
خرید اعتباریاست.

از را کاال مبلغ اعتباریخود، کارتخرید از استفاده با خریدار
پولیکهدربانکداردبرداشتوبهحسابفروشندهمیریزد.

فّعالیت
١ـ به نظر شما با توجه به آنچه دربارۀ سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادلۀ پول بهتر است؟ آیا راه های 

دیگری نیز برای مبادله می شناسید؟

 حقوق مصرف کننده 
مصرفکنندگانحقوقیدارندوبایدبهبرخینکاتتوجهکنند:

١ـ قوانین و مقررات: بهمنظورحفظحقوقمصرفکنندگان،قوانینومقرراتیوضعشدهاستکهتخلّفازآنهاموجب
جریمهیامجازاتمیشود؛برایمثال،کسینمیتواندبدونگرفتنمجّوزهایالزم،کارگاهتولیدموادغذایییاسایرکاالهاتأسیس

کند.
٢ـ برچسب مشخصات کاال:تولیدکنندگانموظّفاندرویبرچسبکاالهااطالعاتوویژگیهایآنکاالرابنویسندودر
اختیارمشتریقراردهند.رویاینبرچسبهااطالعاتیازقبیلشمارٔهجوازتولید،نشانی)آدرس(محلکارخانهیامحلتولید،قیمت

کاال،مواّدبهکاررفتهدرآنوتاریخمصرف)درموردموادغذاییوبهداشتی(ونکاتایمنیو...درجشدهاست.
3ـ کاالهای قاچاق:خریدوفروشکاالهاییکهبهصورتقاچاقوغیرقانونیواردکشورمیشوند،عالوهبرآنکهسببضعیف

شدناقتصادکشوروتعطیلشدنکارخانههامیشود،مجازاتنیزدارد.
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فّعالیت
٢ـ با راهنمایی معّلم به طور گروهی تعدادی برچسب از کاالهای مختلف )موادغذایی و نوشیدنی ها، لباس، اسباب بازی، لوازم 

بهداشتی مانند صابون، کرم،شامپو و...( تهیه کنید و به کالس بیاورید و آنها را بررسی کنید.
هر برچسب چه اطالعاتی دربارۀ کاال به شما می دهد؟ دوست داشتید چه اطالعات دیگری دربارۀ آن کاال داشته باشید؟ 

٣ـ به مدت چند هفته به کاالهایی که مصرف می کنید دقت کرده و برچسب آنهایی را که نشان استاندارد دارند 
به کالس بیاورید.بین دو کاالی مشابه که یکی مهر استاندارد دارد و دیگری ندارد کدام را انتخاب می کنید؟ چرا؟

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

4ـ استاندارد: استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی نمونٔه قابل قبول. تولیدکنندٔه هر کاالیی باید یک سری ویژگی ها را برای 
تولید یک کاال رعایت کند؛ مثالً در یک ماده خوراکی استاندارد )بیسکویت، رب گوجه، روغن و…( باید موادافزودنی یا رنگ های مجاز 
و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی )کرم، شامپو، مایع ظرف شویی، صابون و...( مواّد شیمیایی به کار 
رفته باید به اندازهٔ الزم باشد تا به پوست و بدن آسیب نرساند. استاندارد مربوط به همٔه کاال ها است؛ برای مثال، وسایل الکتریکی و وسایل 

گرمایشی مانند بخاری اگر استاندارد نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند.
در ایران سازمانی به نام سازمان ملی استاندارد ایران وجود دارد.نظیر این سازمان در دیگر کشور های 
جهان نیز وجود دارد. اگر کیفیت کاالیی توسط این سازمان تأیید بشود، نشان مخصوص استاندارد روی آن کاال 

چاپ می شود. 
5 ـ ضمانت: برخی از کاالها که کارکرد طوالنی مّدت دارند، برای زمان معینی توسط تولید کننده یا فروشنده، 

ضمانت می  شوند. ضمانت ها انواع و شرایط مختلفی دارد. هنگام خرید کاالهای با ضمانت باید برگه ضمانت نامه را از فروشنده تحویل 
بگیریم.

I.R.I.FDO
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مسئولیت های مصرف کننده 
که  گفتیم  است.  درست  کننده، مصرف  مسئولیت مصرف  دارد.  نیز  مسئولیت هایی  دارد،  کننده حقوقی  که مصرف  همان طور 

مصرف یعنی استفاده از کاال و خدمات به منظور رفع نیازها. این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد.

 مصرف گرایی چیست؟ 

آیا تا کنون به فروشگاهی رفته اید و از آن چیزی خریده اید که مورد نیاز واقعی شما نباشد؟ برای مثال 
شما با اینکه یک مدادتراش سالم دارید؛ اما یک نمونٔه جدید می بینید و دوست دارید آن را هم داشته باشید. 
در دنیای امروز، تولید فقط برای رفع نیاز های انسان صورت نمی گیرد. بلکه تولید کنندگان در جهت به دست 
آوردن سود بیشتر هستند.آنها تولید انبوه می کنند و چندان کاری به نیاز های واقعی مردم ندارند. آنها سعی 

می کنند با تبلیغات، کاالهای خود را به فروش برسانند تا سود بیشتری به دست بیاورند. 
و  چشم  و  خودنمایی  یا  تفریح  برای  بخواهیم  واقعی  نیاز  اشتن  د بدون  اینکه  یعنی  گرایی  مصرف 
همچشمی  با دیگران کاالهایی را بخریم. فرد مصرف گرا خیلی زود تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی یا ُمدگرایی 

قرار می گیرد؛ برای مثال عوض کردن هر ساله وسایل خانه برای پیروی از مد.
مصرف گرایی به اسراف می انجامد. 

فّعالیت
بحث و گفت وگو در کالس:

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

6ـ مصرف گرایی چه آسیب های اخالقی برای مردم ایجاد می کند؟

از نظر دین اسالم، تولید و مصرف کاال برای رفع نیاز انسان است 
تا او بتواند به کار های مهم تر بپردازد.

به همین دلیل اسراف٭ و ریخت وپاش گناهی بزرگ است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ِانَّ الُمبَّذریَن کانُوا ِاخواَن الّشیاطین 
کنندگان(  پاش  و  )ریخت  ُمبَذرین  همانا 

سورٔه اسراء، آیٔه 2٧برادران شیاطین اند.

از  یکی  در  سجادیه  صحیفٔه  در  سجاد   امام 

صحیح  راه های  ...خداوندا،  می فرمایند:  خود  دعا های 
مصرف و اندازه نگه داشتن در معیشت را به من تعلیم فرما 

و به لطف خود مرا از تبذیر٭ دور کن.
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مصرف و محیط زیست
به اطراف خود نگاه کنید. روزانه مقدار زیادی قوطی کنسرو، بطری های نوشابه، پالستیک موادغذایی و جعبه های مقوایی دور 

ریخته می شود. اینها فقط بسته بندی کاالهایی است که ما مصرف می کنیم.
 در جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است. انسان ها مواّد اولیه را از طبیعت می گیرند و با آنها 
کاال تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت برمی گردانند. در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود. اما امروزه با تولید 
انبوه صنعتی، همه روزه مقدار زیادی زباله تولید می شود. زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند که در هر صورت 

برای محیط زیست زیان آور است.
نظرهای این افراد را بخوانید و دربارۀ آنها گفت وگو کنید. با کدام یک موافق هستید؟ شما چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟ 

ما باید به بازیافت زباله کمک کنیم.

قابل  زباله های  مدرسه  یا  خانه  در  ما   

بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا، 

قوطی های  میوه ها،  پوست  پالستیکی،  بطری های 

زباله ها جدا می کنیم  از سایر  را  فلزی و شیشه ای 

مواد  این  از  بازیافت،  عمل  با  شوند.  بازیافت  تا 

می توان دوباره مواد جدیدی تولید کرد.

تاحد امکان از مصرف نایلون و ظروف یک بار 

مصرف پالستیکی خودداری کنید.

پالستیک بیش از صد سال در طبیعت می ماند و 

طول می کشد تا تجزیه شود.کیسه های نایلونی در صورت 

دلفین ها، الک پشت ها  به آب ها موجب خفگی  وارد شدن 

و پرندگان دریایی می شوند. ترکیبات شیمیایی نایلون ها، 

خاک ها را آلوده می کند و از طریق گیاهان به زنجیرۀ غذایی 

انسان وارد می شود و به سالمت انسان ضرر می رساند. 

مواد شیمیایی  داشتن  دلیل  به  زباله ها  از  برخی 

آلوده  را  خاک ها  مواد  این  باتری ها.  مانند  خطرناک اند، 

می کنند و موجب بیماری هایی چون سرطان می شوند.

مادر من به جای گرفتن کیسه پالستیکی از 

همراه  پارچه ای  کیسه  یا  زنبیل  خودش  با  مغازه دار، 

می برد تا پالستیک کمتر مصرف شود. 

ما سال گذشته مراسم افطاری در مدرسه برگزار کردیم.

استفاده  پالستیکی  مصرف  بار  یک  ظروف  از  اما   

نکردیم و از همۀ بچه ها خواستیم یک لیوان و بشقاب و 

قاشق با خودشان بیاورند.

به این ترتیب به حفظ محیط زیست کمک کردیم.

فّعالیت
7 ـ تحقیق کنید این عالمت که بر روی برچسب بسته بندی 

برخی کاالها وجود دارد، نشانه چیست؟

Hamyar.in همیار


