
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  مطالعات اجتماعی

 چگونه تصمیم بگیریم؟     :  چهارمدرس  سؤاالت

 اکمل کنید...

 ............... است...................  گیریاولین گام در تصمیم -1

 .نام دارد................................  افتد،گیری اتفاق میچیزی که بعد از تصمیم -2

 .کنیمرا انتخاب می..................... ................ گیریدر آخرین مرحله تصمیم -3

 .گویندمی..................... ................، دیگران یاستفاده از فکر و تجربهبه  -4

 

 ...درست یا نادرست

 گیری باید بهترین راه را انتخاب کنیم.ی تصمیمدر آخرین مرحله -5

 ی هر انتخاب خوب فکر کنیم.ی نتیجهت که دربارهگیری این اسی تصمیمدومین مرحله -6

 .شودها میگیری به آینده سبب هدر رفتن فرصتموکول کردن تصمیم -7
 

 دهید...کوتاه پاسخ 

  ؟ها اشاره داردگیریبه کدام نکته در تصمیم« َو اَمرَهُم شوری بَینَهُم»ی قرآنی آیه -8

 ؟های مختلف باید چه اقدامی انجام دهیمگیری بعد از مواجه شدن با انتخابدر تصمیم -9

 ؟هایی به دنبال دارند، زیانشوندچرا تصمیماتی که ناگهانی و با عجله گرفته می -10

 ؟اولین کاری که در هنگام باید انجام دهیم، چیست -11

 

 دهید... اکمل پاسخ

  ؟شرط خوب تصمیم گرفتن، چیست -12

  ؟بینی کردگیری را پیشی تصمیمتوان نتیجهچگونه می -13

 ؟ گیری چیستی تصمیمنتیجه -14
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   گیری را نام ببرید.مراحل تصمیم -15

 گیری باید انجام دهیم، چیست؟ اولین کاری که در هنگام تصمیم -16

  بار است؟ها نتایج تصمیمات ناگهانی زیانچرا گاهی وقت -17

  گیرد؟گیری چگونه صورت میهای متعدد در تصمیمحلبررسی راه -18

  کنیم؟ توانیم بهترین راه را انتخابگیری، چگونه میهای متفاوت در تصمیمحلبا وجود راه -19

  گیری چیست؟بهترین راه در هنگام تصمیمهای الزم برای انتخاب مالک -20

  گیری به چه نکاتی باید توجه کرد؟در موقع تصمیم -21

  سانی مشورت کنیم؟های مهّم خودمان باید با چه کگیریدر مورد مسائل زندگی و تصمیم -22

  ادرست دوستان قرار بگیریم؟نها و فشار و اصرار گیری باید تحت تأثیر نظرات و صحبتآیا در هنگام تصمیم -23

 چرا باید به موقع تصمیم بگیریم؟ -24

 

 انتخاب کنید...

 ؟است نادرستکدام گزینه  -25

   ی مثبت دارد، باید برگزینیم.انتخابی را که نتیجه( 1

                گیری بهترین راه را انتخاب کنیم.ی تصمیمدر آخرین مرحله( 2

          حل است.گیری، انتخاب راهی تصمیماولین مرحله( 3

 هایی به دنبال دارند.شوند، زیانتصمیماتی که ناگهانی گرفته می( 4

 ؟د چه کار کنیمآوری کردیم، بایی موضوع جمعگیری بعد از آن که اطالعاتی دربارهدر تصمیم -26

 وبی فکر کنیم.خی موضوع به درباره( 2                                             بهترین راه را انتخاب کنیم.( 1

 بینی کنیم.ی هر انتخاب را پیشنتیجه( 4                              گیری کنیم.به سرعت و با عجله تصمیم( 3

 ؟شودهای مهم زندگی توصیه میگیریمشورت کردن با کدام گروه در مورد تصمیم -27

 در، مشاور مدرسهها، پدر و ماکالسیهم( 2                                         همساالن، دوستان، افراد موفق( 1

 ه، معلمپدر و مادر، مشاور مدرس( 4                                   دوستان، مشاور مدرسه، پدر و مادر( 3

 ؟گزینه است گیری به ترتیب کداممراحل تصمیم -28

 نتخاب بهترین راهابینی نتیجه، آوری اطالعات، پیشجمع( 2   آوری اطالعات، انتخاب بهترین راه حل، خوب فکر کردنجمع( 1

 ات، خوب فکر کردنآوری اطالعبینی نتیجه، جمعپیش( 4        آوری اطالعاتبینی نتیجه، جمعین راه، پیشانتخاب بهتر( 3

 ؟بریمگیری پی میاز روی چه موضوعی به خوب بودن تصمیم -29

 بینیپیش( 4                              نتیجه( 3                          مشورت( 2                        مثبت بودن( 1
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 م مطالعات اجتماعی ششمچهارپاسخنامه سؤاالت درس 

 

 مشورت   4                     بهترین راه   3                         نتیجه    2                خوب فکر کردن    1

 درست   7            درست          نا    6                درست                5

   بینی کنیم.ی هر انتخاب را پیشنتیجه    9                   مشورت کردن    8

 ی آن تصمیم خوب فکر نشده است.   زیرا درباره    10

   آوری کنیم.ی آن جمعی موضوع خوب فکر کنیم و اطالعاتی دربارهدرباره    11

 بینی کنیم.ن است که نتایج هر انتخاب را پیشای    12

 جو کردنوبا خوب فکر کردن و پرس    13

 افتد.گیری برایمان اتفاق مییعنی چیزی که بعد از تصمیم    14

 نتخاب بهترین راها -3بینی نتایج هر انتخاب، شها و پیحلررسی راهب -2وجو، خوب فکر کردن و پرس -1   15

 آوری کنیم.ی آن جمعی موضوع، خوب فکر کنیم و اطالعاتی دربارهاین است که درباره   16

 ی آن تصمیم، خوب فکر نشده است.میمی گرفته شده است و دربارهزیرا ناگهان و با عجله تص   17

 نیم.کبینی میا پیشی هر انتخاب رحل نتیجهدهیم که در هر راههای متفاوتی ارائه میحلبرای هر تصمیمی راه   18

 زینیم.گارد، برمیدی مثبت گذاریم و آن انتخابی را که نتیجههایی را که نتایج بدی دارند کنار میآن انتخاب   19

و نارضایتی  باعث نگرانی -2رخالف دستورات دینی و قوانین خانه و مدرسه و اجتماع نباشد. این تصمیم ب -1   20

 دیگران و خودم مشکل و دردسر ایجاد نکند. یبرا -4ه سالمتی من و دیگران لطمه نزند. ب -3خانواده نباشد. 

تحت تأثیر  -2م. علم و مشاور مدرسه مشورت کنیترها و افراد باصالحیت و باتجربه مانند پدر و مادر و مبا بزرگ -1   21

 ه موقع تصمیم بگیریم.ب -3فشارهای روانی دوستانمان قرار نگیریم. 

 ای مانند پدر و مادر و معلم و مشاور مدرسه.با افراد باتجربه   22

ودمان و خه سالمتی بمان نشود و خیر، باید تصمیمی را بگیریم که برخالف مقرّرات نباشد و باعث نگرانی خانواده   23

 دیگران لطمه نزند.

 شود.می هاگیری را به زمان آینده موکول کردن باعث از دست رفتن فرصتزیرا تصمیم نگرفتن یا تصمیم   24

 صحیح است.« 3»ی گزینه  25

 صحیح است.« 4»ی گزینه  26

 صحیح است.« 4»ی گزینه  27

 صحیح است.« 2»ی گزینه  28

 صحیح است.« 3»ی گزینه  29

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


