
 

 د. ميخرد خوي هازفع نيار ربهمنظوت را خدماو ست كه كاال اكسي 

 ها.زفع نيار ربهمنظوت خدماو كاال ده از ستفاايعني  

ي بايد يك سر، هر كاالييه يعني توليدكنندل. نمونه قابل قبوي نگليسي به معناايك كلمه  

 عايت كند.رتوليد كاال اي بررا يژگيهايي و

 دم رواج دارد.بيشتر بين مرري عتبااخريد رت اكل و له با پودمباوزه مرا

 ن:كنندگافمصرق به حقوام حتراعايت اي ربرزم الت مااقدا

 يافت ميشوند.( زگاهي باو )  بالهها يا وزه زمرا

 ني ميباشد.(دنابخشوه تبذير گنااف و سر)است. ن انساز افع نيااي ربر م سالاين دنظر از 
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 فرـمص
 

 

 د.مى خرد خوى هازفع نيار ربه منظوت را خدماو ست كه كاالها اكسى ه كنندف مصر ؟ستاچه كسى ه كنندف مصر-١
 

 غلط ) ( *)صحيح)د. مى شوم نجال اسيلة پووبه ت خدماو كاال وش فرو خريد وزه مرا-٢

خريد رت كاها..ه ين شيواز ايكى د. مى شوده ستفااله دمبااى برى يگرى دهاه شيوى ازكاغذل بر پووه عالوزه مرا-٣ 

 ست...ا رىعتباا

 ؟مى كندده ستفاد اخورى عتبااخريد رت كااز چگونه ار خريد-٤
 

ب به حساو شت دابردارد بانك در پولى كه از مبلغ كاال ازاى به د خورى عتبااخريد رت كاده از ستفاابا ار خريد

 ديزرمى ه شندوفر

 د.هستيه .. كنندف مصرمى خريد .. ى كه شما چيزن مازهر -٥. 

 

 هستند... ه كنندف مصرد .. وــنيز خن يع كنندگازتون و توليدكنندگا-٦
 

 اردستاندا-٣     كاالت برچسب مشخصا-٢    راتمقرو نين اقو-١؟بنويسيده را كنندف مصرق حقورد از سه مو-٧

 د دارد؟جوونينى اچه قوه كنندف مصرق حفظ حقور به منظو-٨ 

گر احتى د، ببرر تقلبى به كااد موو نگ ها رشتى ابهدو يشى و آراشاميدنى و آنى ردخواد مودر گر كسى ن اوطبق قان-١

 د.مى شوم محكوان ندزباشد به ه سيبى نرسيده آكنندف به مصر

 يى يا ساير كاالها تأسيس كند.اغذاد توليد موه گاركاز، گرفتن مجوون ند بداكسى نمى تو-٢ 
 

 ؟سته اشداردى درج كاال چه موت برچسب مشخصاروى -٩
 

ر بكااد مو، قيمت كاال، خانه يا محل توليدرنشانى محل كا، توليداز جورة قبيل شمااز  طالعاتىاين برچسب ها روى ا

 ست.ه اشدو ... درج يمنى ت انكاو شتى( ابهدو يى اغذاد مورد موف)در يخ مصررتادر آن و فته ر
 

هر كااليى بايد يك ة ست . توليد كنندل امعنى نمونة قابل قبو بهارد ستاندا ؟هيددتوضيح ؟ به چه معناستارد ستاندا-١٠

 عايت كند.رتوليد يك كاال اى بررا هايى رمعياو يژگى ها ى وسر
 

 هيد.دتوضيح ؟عايت كنندرا رهايى رمعياو يژگى وه هر كاال بايد چن توليد كنندگا-١١
 

به آن نظاير ز و مجاى نگ هارنى يا ودفزاد ابايد موو ...( غن ، روگوجه، رب )بيسكويتارد ستانداكى راخوده يك مادر 



 

شيمايى به اد مون و ...( صابو، مايع ظرفشويى، شامپوم، شتى )كرابهداد مودر ند. يا سيبى نرسان آباشد كه به بدى حد

 سيب نرساند.ن آبدو باشد تا به پوست زم الازة ندافته بايد به ر ركا
 

ل مثااى ست. برابه همة كاالها ط مربوارد ستاند، اخيرل( كر مثاذ)با ؟ ستاخاصى ى به كاالط مربوارد ستاندايا آ-١٢

 ازد.ندابه خطر مى ن را كنندگاده ستفاايمنى انباشد ارد ستانداگر رى اانند بخاسايل گرمايشى مو ولكتريكى اسايل و

 د دارد.جوان ويرارد استانداملى ن مازسام مانى به نازساان يردر اد؟مى شول كاال چگونه كنتردن بوارد ستاندان ايردر ا-١٣

ر ختيارا در اكاالها و سايل ومايش اى آزبرزم الار بزن امازين ساا ؟چيستان يرارد استانداملى ن مازظيفة ساو-١٤

 د.سى شوربرآن مى فرستند تا كيفيت ن مازين سااكه توليد مى كنند به ده اى را سيله يا مان وبيشتر توليدكنندگادارد. 
 

د به كيفيت جنسى كه مى خررد استانداند با توجه به عالمت امى توار خريد؟كاال نشانة چيستارد ستانداعالمت -١٥

 شته باشد.ن داطميناا

 ست.ا.. ست ف درمصر..ه، كنندف مسئوليت مصر-١٦ 
 

 هازفع نيار ربه منظوت خدماو كاال ده از ستفاايعنى ف مصر ؟هــيعنى چف مصر-١٧

چشم و نمايى دتفريح يا خواى هيم براقعى بخوز واشتن نياون داينكه بدايى يعنى اگرف مصر ؟يى يعنى چهاگرف مصر-١٨. 

 بخريم.را كاالهايى ان يگردبا همچشمى و 
 

ند به ابتواو ست تا ن انساز افع نيااى ركاال برف مصرو  توليد ؟چيستاى كاال برف مصرو توليد م سالاين دنظر از -١٩

 دازد.مهم تر بپرى هاركا

 ؟چه مى فرمايدن كنندگاش پاو يخت رة رباآن در قر-٢٠ 
 

 ند.اشياطين ادران برن( كنندگاش پاو يخت )رين رمبذ همانا

 ست... ارگ گناهى بزش .. پاو يخت اف و رسرا-٢١ 

صحيح ى هاا، راه نداوفرمايند: خد مى ؟ست چه مى فرمايندف درمصررد مودر يه دصحيفة سجادر  )ع(دسجام ماا-٢٢

 كن.دور تبذير ا از مرد به لطف خوو ليم فرما به من تعرا معيشيت در شتن دانگه ازه ندف و امصر
 

 اف.سرو ايى اتجمل گر، هم چشمىو چشم ، نمايىدخو، يىامدگر؟ مى كندد يجادم امراى خالقى برى اسيب هاآيى چه اگرف مصر-٢٣
 

 ست.ه اساندرسيب آ.. يست ز محيطبه ..ت يى به شداگرف مصروز، مرامع اجودر -٢٤
 

از مناطقى در نند يا زامى سورا باله ها ز؟ نددمى كردور ندگى زمحيط را از باله ها زهايى روش گذشته به چه در -٢٥

 ن مى كنند.ـــفدمين ز

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : 8درس

 1فعالیت

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

  
 : 37 ٔەصفح 2 ٔەبه فعالیت شمارمربوط 

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

 ایمنی ونکات هشدارها – آن در کارفته به مواد –

  
 37صفحه -3فعالیت

 زیرا مطمئن تر وسالم تراست -کاالیی که مهر استاندارد دارد

 : 38صفحه  - 4فعالیت 

 پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و ریخت وپاش درمهمانی ها وجشن ها

  

 38ص – 5فعالیت

 – چشمی وهم چشم – مدگرایی – وپاش وریخت اسراف -مواداولیه استخراج برای طبیعتبر ارفش -یاخالق آسیبهای 

بیماری ها مثل سرطان) مثل دور  انواع گسترش – اجتماعی روابط کاهش – خانوادگی اختالفات – زیست محیط آلودگی

 ریختن باتری ها(

  
 : 39صفحه  6فعالیت 



 

است. این عالمت شامل سه پیکان است که همدیگر مواد، برگزیده شده بازیافت المللی است که برای عملیک عالمت بین

   )) نوار موبیوساست. نوار موبیس ٔٔ کننده تداعی هاپیکان چرخش ٔٔ پایان است. نحوهکنند و به معنی چرخه بیرا دنبال می

آورد. البته باید یک لبه انتهایی قبل از اتصال به لبه دیگر ای را بوجود مینواری است که دو لبه آن بر هم قرار گرفته و حلقه

نوار  بنابراین. کشید ممتدی خط آن، ٔٔ توان بین هر دو نقطه از سطح این نوار، بدون قطع کردن لبهنیم دور چرخانده شود. می

های موبیوس فقط یک سطح و فقط یک مرز )لبه( دارد. این نوار مستقالً و به طور جداگانه توسط دو ریاضیدان آلمانی به نام

 کشف و به ثبت رسید.( 1858آگوست فردینانند موبیوس و جان بندیکت در سال 

  
 :کمیلیتوضیحات ت 

به اوج خود رسیده بود. به همین  روز زمین در محیط زیست توجه جهانی به مسئله حفظ 197۰و اوایل  1969در سال 

که تولیدکننده بزرگ مقوای بازیافت شده است یک مسابقه طراحی و هنری را بین تمام دانش آموزان  بنیاد شیکاگو دلیل

محیطی برگزار کرد. در این مسابقه برای باال بردن سطح آگاهی در مورد معضالت زیست آمریکا هایها و کالجدبیرستان

 .اکنون آن طرح، عالمت عمومی بازیافت مواد است  برنده شد و دانشگاه جنوبی کالیفرنیا از« گری اندرسون»طرح 

  
 

 

 همه چیز درباره عالمت بازیافت

آیا تا بحال کنجکاو شده اید این اعداد و ارقامی که ته ظرف های پالستیکی حک شده چه هستند؟ 

 موال حروف یا اعداد و گاهی هر دو نوشته شده است.اگر دقت کرده باشید وسط آرم بازیافت مع

 : دژ اسپی 

 ظرف آنقدر برتان و دور کنید اراده که ای لحظه هر متاسفانه نباشید، نگران اید ندیده هم اگر 

: اداعد نای انداست اما. بردارید را یکیشان تا کنید دراز را دستتان است کافی که است زیاد پالستیکی

یک های قابل ستپال شناخت این با. دشون یم ندیب سیمتق وهگر 7 به اننوعش به جهتو با ها الستیکپ

 بازیافت، خطرناک ، کم خطر و ... قابل شناسایی خواهند بود.

خطرند اما بدلیل   که همان بطری های آب معدنی است که نسبتا بی PETیا َََ PETE :1شماره 

بودن آن امکان نفوذ باکتری ها به درون بطری وجود دارد پس متاسفم که بگویم بهتر است متخلخل 

 آنها را استفاده مجدد نکنید.به زباله های خشک بسپاریدشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7


 

. ظروف مایع   یا پلی اتیلن متراکم. پالستیک بی خطری است. کدر رنگ است HDPE :2شماره

 ظرفشویی و سایر مواد شستشو از این قبیل پالستیک ها هستند و برای بازیافت ظروف مناسبی هستند.

هایی که روی   که معموال لوله ها از این جنس اند و همچنین مواد اولیه پالستیک PVC :3شماره

ظروف غذا می کشند و بطری های روغن مایع. این گونه از پالستیک به هیچ وجه نباید نزدیک 

شده و  PVCحرارت در هنگام پخت غذا شوند چراکه گرما باعث آزاد شدن مواد شیمیایی درون 

واد غذایی در حال پخت نفوذ می کند که باعث اختالالت هورمونی می شوند پس تا به درون م

جایی که می توانید از استفاده ی ظروف با این جنس خودداری کنید . هرگز مواد را با پالستیک 

 ها بد قلقند و به راحتی بازیافت نمی شوند. PVCرویش در مایکروویو نگذارید . راستی این 

کیسه ها بی   یا پلی اتیلن با تراکم کم. همان کیسه های نایلونی خرید . این LDPE :4شماره 

 خطرند اما متاسفانه و متاسفانه معموال غیر قابل بازیافت.

دارند. همچنین نی   لی پروپیلن . ظرف ماست و ظروف مشابه که دهانه گشادییا پ PP :5شماره 

 نوشیدنی ها . بی خطرند و به راحتی بازیافت می شوند.

سمی بالقوه وجود   ان ظروف یکبار مصرف . در این ظروف موادیا پلی استیرن ها. هم PS:6شماره 

دارد بویژه هنگام گرم شدن . تا جایی که می شود از این ظروف استفاده نکنید. بیشتر مواقع غیر قابل 

 بازیافتند.

ظروف غذا. استفاده   گرفته تا iPodهمان گزینه معروف سایر موارد. از کیس کامپیوتر و  :7شماره 

هم معموال غیر  7شه آخرین گزینه تان باشد و این شماره از این جنس پالستیک بویژه برای غذا همی

 قابل بازیافت است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كدام يك از موارد زير مربوط به برچسب مشخصات كاال نمى باشد ؟ - .١

 ( به كارگيرى رنگ و مواد تقلّبّى ٤مصرف                    ( تاريخ٣( قيمت كاال                   ٢(  آدرس محل كارخانه يا محل توليد               ١

 استفاده از كاال و خدمات به منظور رفع نيازها را چه مى گويند؟  .٢

 ( استاندارد ٤                ( توزيع                   ٣( توليد                          ٢مصرف                                                (١

 يك از موارد زير از حقوق مصرف كننده محسوب نمى شود ؟  كدام .٣

 ( استفاده از كارت خريد اعتبارى ٤( برچسب مشخصات كاال                ٣استاندارد                   (٢قوانين و مقررات                          (١

 چگونه مى توانيم از نظر اقتصادي وابسته به ديگران نباشيم ؟  .٤

   ( افزايش ميزان توليدات ٢           ى                                 ( پيشرفت در علم وفناور١

 ( افزايش ميزان توليد و كيفيت توليدات از طريق علم و فناورى ٤( افزايش كيفيت توليدات خود                                      ٣

 شماره جواز توليد، مربوط به كدام يك از حقوق مصرف كننده مى باشد ؟  .٥

 ( موسسه تحقيقات صنعتى ٤برچسب مشخصات كاال                (٣         استاندارد            ( ٢           مقررات    قوانين و  ( ١

 شدت به ......آسيب رسانده است. در جوامع امروزي، مصرف گرايى به  .٦

 ( مراكز بهداشتى و درمانى ٤( موسسات                                      ٣( محيط زيست                         ٢( خانواده                ١

 امام سجاد )ع( در يكى از دعاهاي صحيفه ي سجاديه، از خداوند مى خواهد به لطف خود، چه چيز را از او دور كند ؟  .٧

 ( خودنمايى ٤( شيطان                                        ٣ير                                  ( تبذ٢( حسد                   ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كيست؟ كننده مصرف -1

 .ببريد نام را كننده مصرف حقوق -2

 چه؟ يعني مصرف -3

 چه؟ يعني گرايي مصرف -4

 كند؟ مي ايجاد مردم براي اخالقي هاي آسيب چه گرايي مصرف -5
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