
 سواالت *درس چهارم* مطالعات اجتماعی پایه ششم

 درس : چگونه تصمیم بگیریم؟

 کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم 18صفحه 

 گردآورنده : آموزگار احمدی

نکته : ما انسان ها هنگام تصمیم گیری با انتخاب های مختلفی رو به رو   .1

 می شویم.

 برای اینکه خوب تصمیم گیری کنیم، باید چه اقدامی انجام دهیم؟   .2

پاسخ : برای اینکه خوب تصمیم گیری کنیم، باید نتایج هر انتخاب  را 

 پیش بینی کنیم.

پاسخ : نتیجه یعنی چیزی که بعد از هر تصمیم گیری نتیجه یعنی چه؟   .3

 اتفاق می افتد.

 نکته : همه ی تصمیم ها یک نتیجه ندارند.  .4

. نتیجه ی 2. خوب فکر کنیم 1پاسخ : تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟   .5

 . بهترین راه را انتخاب کنیم.3هر انتخاب را پیش بینی کنیم 

 کتاب مطالعات اجتماعی مهم است.18صفحه نکته : عکس   .6

 هنگام تصمیم گیری اولین کاری که باید انجام دهیم چیست؟   .7

که باید انجام دهیم این است که  پاسخ : هنگام تصمیم گیری اولین کاری

 درباره ی موضوع خوب فکر و اطالعاتی درباره ی آن جمع آوری کنیم.



چرا تصمیماتی که ناگهانی و با عجله گرفته می شود زیان هایی به بار   .8

پاسخ : گاهی اوقات تصمیماتی که ناگهانی و با عجله گرفته می آورد؟ 

ا درباره ی آن تصمیم، خوب می شود زیان هایی به بار می آورد؛ زیر

 فکر نشده است.

، راه حل های متفاوتی وجود دارددر یک تصمیم  بعد از اینکه فهمیدیم  .9

ه حل های اپاسخ : بعد از اینکه فهمیدیم رچه اقدامی باید انجام دهیم؟ 

 متفاوتی وجود دارد، باید نتیجه ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم.

 می دهیم؟ گیری، چه اقدامی انجام در آخرین مرحله ی تصمیم  .10

پاسخ : در آخرین مرحله، بهترین راه را انتخاب می کنیم. یعنی آن 

انتخاب هایی را که نتایج بدی دارند کنار می گذاریم و آن انتخابی را 

 که نتیجه ی مثبت دارد، بر می گزینیم.

 در هنگام تصمیم گیری باید به چه مواردی توجه کنیم؟  .11

 پاسخ : 

 آیا این تصمیم بر خالف دستورهای دینی است؟  

 آیا این تصمیم بر خالف مقررات و قوانین خانه، مدرسه و اجتماع است.  

 آیا این تصمیم باعث نگرانی و نارضایتی خانواده ام می شود؟  

 آیا این تصمیم به سالمت من یا دیگران لطمه می زند؟  

 .آیا این تصمیم برای دیگران یا خودم مشکل و دردسر به وجود می آورد  



پاسخ : یکی از چیست؟  ها یکی از نکات مهم در تصمیم گیری .12

ز فکر و تجربه ی دیگران این است که ا ها نکات مهم در تصمیم گیری

 استفاده کنیم.

پاسخ : یکی از نکات مهم در تصمیم مشورت را تعریف کنید.  .13

این است که از فکر و تجربه ی دیگران استفاده کنیم. به این  ها گیری

 می گویند.« مشورت»کار 

در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های مهم باید با چه کسانی  .14

ما درباره ی برخی از موضوعات با  پاسخ : هر چندمشورت کنیم؟ 

دوستانمان همفکری می کنیم، در مورد مسائل زندگی و تصمیم گیری های 

مهم خودمان باید با بزرگ ترها مانند پدر و مادر، معلم و مشاور مدرسه 

 مشورت کنیم.

  ؟جه کنیمگیری باید به چه نکاتی توتصمیم زمان در  .15

مانند پدر و مادر،  با افراد با صالحیت و با تجربه مشورت کنیم .1 : پاسخ

 .ن قرار نگیریمتحت تأثیر فشارهای روانی دوستا. 2 معلم و مشاور مدرسه

 . به موقع تصمیم بگیریم. 3

در هنگام تصمیم گیری ممکن است چه مشکالتی برای یک فرد  .16

و عقایدی داشته پاسخ : گاهی ممکن است یک فرد نظرات پیش بیاید؟ 

پایبند باشد؛ اما هنگام  هاباشید که می داند درست است و می خواهد به آن

تصمیم گیری تحت تاثیر نظر و صحبت های دوستانش قرار بگیرد به 



عبارت دیگر آنها بخواهند با فشار و اصرار، خواسته های نادرست 

 خودشان را به او بقبوالنند.

  کتاب مطالعات اجتماعی مهم است. 21صفحه نکته : عکس  .17

آیا تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری را به زمان آینده موکول کردن،  .18

ه تصمیم های همان طور کخیر، پاسخ : مثال بزنید. است؟ کار صحیحی 

ناگهانی و بدون فکر کار نادرستی است، تصمیم نگرفتن یا تصمیم گیری 

را به زمان آینده موکول کردن نیز کار صحیحی نیست. بعضی وقت ها 

ثال برای مهم، تصمیم های خوبی می گیریم ولی آن را اجرا نمی کنیم. 

اگر در یکی از درس ها ضعیف هستیم باید هر چه زودتر تصمیم بگیریم 

که برای حّل این مشکل چه کنیم تا آن را به آینده موکول نکنیم یا اگر 

تصمیم گرفته ایم هر روز چند دقیقه نرمش کنیم، تصمیم خودمان را اجرا 

 کنیم.

 

 

 


