
کیفیت محصوالت خود را -1 ؟ کنید  می رعایت را نکاتی چه باشید ، محصولی یا کاال فروشندة آینده در اگر) الف -19
حقوق خریدار را رعایت می کنیم - 3از تبلیغات استفاده می کنیم  - 2باال ببریم 

با او ارتباطی دوستانه داریم و او را در خرید کاالي مورد نظر به صورت صحیح کنید ؟ می رفتار چگونه ها مشتري با )ب
.راهنمایی می کنیم 

  کرده اند زندگی اجتماعی و گروهی صورت به همواره ها انسان : نکته 
 .کنند تولید را خود نیاز مورد چیزهاي ٔهمه تنهایی به توانند نمی که انسان ها پی برده اند: نکته 
.کند تولید باید دهد، ادامه خود زندگی و حیات به بتواند آنکه براي انسان: نکته 

.باشد داشته را الزم مهارت و دانش باید انسانی نیروي محصولی، هر تولید براي: نکته 

  .است کردن پخش معنی به لغت در توزیع: نکته 
  است بوده بازار شهر، مهم هاي مکان از یکی ایران ، در ها شهر اولین ساخت زمان از: نکته 

.خرد می خود هاي نیاز رفع منظور به را خدمات و کاالها که است کسی کننده مصرفمصرف کننده چه کسی است ؟  - 1
  .پول  با گیرد ؟ می صورت اي وسیله چه با فروش و خرید - 2
 خرید کارت از استفاده با خریداراستفاده می کند ؟ ) عابر کارت ( خریدار چگونه از کارت خرید اعتباري خود  - 3

 .ریزد می فروشنده حساب به و برداشت دارد بانک در که پولی از کاال مبلغ ازاي به خود اعتباري
روش هاي ؟) کتاب درسی  36و  35صفحه ي با توجه به مطالب ( است  بهتر پول مبادلۀ شکل کدامبه نظر شما  - 4

... )خودپردازها و  –پیامکی  –اینترنتی (  الکترونیکی
قوانین و مقرراتی که براي حفظ حقوق مصرف کنندگان به وجود - 1چند مورد از حقوق مصرف کنندگان را بیان کنید ؟  - 5

نشان استاندارد کاال - 3برچسب مشخصات کاال  - 2آمده است 
 قانون طبق -1. دو مورد از قوانین و مقرراتی را که براي حفظ حقوق مصرف کنندگان به وجود آمده است ، بیان کنید  - 6

 کننده مصرف به اگر حتی ببرد ، کار به تقلبی مواد و ها رنگ بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد در کسی اگر
 مواد تولید کارگاه مجوز، گرفتن بدون تواند نمی کسی -2شود  می محکوم زندان به ماده آن ٔسازنده باشد نرسیده آسیبی
  .کند تأسیس کاالها سایر یا غذایی

 یا کارخانه محل آدرس تولید ، جواز ٔشماره قبیل از اطالعاتیروي برچسب مشخصات کاال چه مواردي درج می شود ؟  - 7
 ...و  ایمنی نکات ) بهداشتی و غذایی مواد مورد در(  مصرف  تاریخ و آن در رفته کار به مواد کاال ، قیمت تولید ، محل
  .است شده درج

 .این جمله را با ذکر دو مثال توضیح دهید  - 8

) مصرف(  8درس   
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» کند رعایت کاال یک تولید براي را هایی معیار و ها ویژگی سري یک باید کاالیی هر ٔتولیدکننده «

 به مجاز هاي رنگ یا مواد افزودنی باید ) …و روغن کمپوت ، گوجه ، رب بیسکویت ،(  استاندارد  خوراکی ماده یک در -1
 کار به شیمیایی مواد) صابون  ظرفشویی ، مایع شامپو ، کرم ،(  بهداشتی  مواد در  - 2نرساند  آسیبی بدن به که باشد حدي
  .نرساند آسیب بدن و پوست به تا باشد الزم ٔاندازه به باید رفته

 استفاده ایمنی نباشند ، چه مشکلی به وجود می آید ؟ استاندارد اگر بخاري مانند گرمایش وسایل و الکتریکی وسایل - 9
.افتد  می خطر به کنندگان

 می تولید که را اي ماده یا وسیله تولیدکنندگان بیشترایران چیست ؟  صنعتی تحقیقات و استاندارد ٔوظیفه ي مؤسسه -10
 می اجازهد ، شو تأیید مؤسسه این توسط کاالیی کیفیت اگر  .شود بررسی آن کیفیت تا فرستند می مؤسسه این به کنند
  .کنند چاپ کاال آن روي را استاندارد مخصوص عالمت که دهد
کاالیی را ؟ چرا ؟ کنید می انتخاب را کدام ندارد دیگري و دارد استاندارد مهر یکی که مشابه کاالي دو بینشما  -11

.است  و مورد اطمینان ایرانمورد تأیید کشور آن کاال  کیفیت زیرا –دارد که مهر استاندادرد 
 چشم و خودنمایی یا تفریح براي بخواهیم واقعی نیاز داشتن بدون اینکه یعنی گرایی مصرفمصرف گرایی یعنی چه ؟  -12

 بخریم را کاالهایی دیگران با همچشمی و
عالمت استاندارد که نشانه کیفیت کاال  ؟ وجود دارد نشانه چیست این عالمت که روي برخی کاالها  -13

 .است 
 به بتواند او تا انسان نیاز رفع براي کاالباید به چه منظوري صورت بگیرد ؟  مصرف و تولید اسالم ، دین نظر از -14

.بپردازد تر مهم کارهاي
خانواده هاي فقیر و پولدار را از هم دورتر می کند ؟ کند می ایجاد مردم براي اخالقی هاي آسیب چه گرایی مصرف -15

و گسترش روحیه مادي گرایی از دست دادن اعتماد به نفس،  ، تجمل گرایی
 می طبیعت در سال صد از بیش پالستیکمضرّات استفاده از نایلون و ظروف یک بار مصرف پالستیکی چیست ؟   -16
 الك ، ها دلفین خفگی موجب ها آب به شدن وارد صورت در نایلونی هاي کیسه . شود تجزیه تا کشد می طول و ماند

 به گیاهان طریق از و کند می آلوده را ها خاك ها، نایلون شیمیایی ترکیبات  .شوند می دریایی پرندگان و ها پشت
 .رساند می ضرر انسان سالمت به و شود می وارد انسان غذایی زنجیره

عالمت ؟ چیست نشانه دارد ، وجود کاالها برخی بندي بسته برچسب روي بر که عالمت این -17
.بازیافت شود و محصوالت جدیدي با آن تولید شود  دوباره یعنی این کاال پس از استفاده می تواند. بازیافت کاال است 

 کارت ها شیوه این از یکی  .شود می استفاده مبادله براي نیز دیگري هاي شیوه از کاغذي پول بر عالوه امروزه: نکته 
  .است اعتباري خرید

  .هستید  کننده مصرف ، خرید می چیزي شما که زمان هر: نکته 
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 .هستند کننده مصرف خود نیز کنندگان توزیع و کنندگان تولید: نکته 

یا جریمه موجب آنها از تخلّف که است آمده بوجود مقرراتی و قوانین ، کنندگان مصرف حقوق حفظ منظور به: نکته 
شود می مجازات

.قبول قابل ٔنمونه معنی به انگلیسی است اي کلمه استاندارد: نکته 

   .است  درست مصرف ، کننده مصرف مسئولیت: نکته 
.کرد پرهیز گرایی مصرف از باید: نکته 

.است نابخشودنی گناهی ، و پاش ریخت و اسراف: نکته 

.است رسانده آسیب زیست محیط به شدت به گرایی مصرف ، امروز جوامع در: نکته 

می آلوده را ها خاك مواد این  . ها باتري مانند اند ، خطرناك شیمیایی مواد داشتن دلیل به ها زباله از برخی: نکته 
  . شوند می سرطان چون هایی بیماري موجب و کنند

.انسانی  ویژگی هاي طبیعی ، ویژگی هاي :نوع  دوویژگی هاي هر مکان به چند نوع تقسیم می شود ؟  - 1
 رودها ، ها ، ناهمواري هوا ، و آب نوع جغرافیایی ، موقعیتویژگی هاي طبیعی یک مکان شامل چه مواردي است ؟  - 2

 ...و  جانوري زندگی و گیاهی پوشش
 آثار زبان ، سواد ، اقتصادي ، فعالیت هاي جمعیت ، تعدادویژگی هاي انسانی یک مکان شامل چه مواردي است ؟  - 3

. ...و تاریخی
هاي مکان انسانی و طبیعی هاي ویژگی که می کند کمک ما به جغرافیا دانشدانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟  - 4

 .بفهمیم  را ویژگی ها این بین ٔرابطه و بشناسیم را مختلف
 یک ٔدرباره پرسش هایی با را خودشان کار معموالً ها دان جغرافیجغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند ؟   - 5

 .کنند پیدا را آنها پاسخ تا می کنند تحقیق ها پرسش این ٔدرباره سپس و کنند می آغاز مکان
 چه ، چگونه؟ ، چرا؟ کجا ؟ ، مانند کلماتی با جغرافیایی پرسش هايپرسش هاي جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شوند ؟  - 6

 .شود می آغاز ؟ کسانی چه و ؟ موقع
کره ي جغرافیایی -3عکس  -2نقشه  -1می کنند ؟  استفاده محیط شناخت وسایلی براي و ابزار از چه دانان جغرافی - 7
 رایانه و اینترنت - 5کتاب ها و فرهنگ نامه ها  - 4
پدیده و جنگل رود ، کوه ، مانند طبیعی هاي پدیده دقیق محل ها نقشهنقشه ها چه چیزهایی را به ما نشان می دهند ؟  - 8

 .دهند می نشان را  ...و سدها پل ها ، راه ها ، مثل انسانی هاي
 ، )ها  استان(  کشوري  تقسیمات ٔنقشه ناهمواري ها ، ٔنقشه. انواع نقشه ها را نام ببرید چند مورد از  - 9

)من کجا زندگی می کنم ؟ (  9درس   
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