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 چگونه تصمیم بگیریم ؟ -4درس 

 ی هر انتخابپیش بینی نتیجه است. .......... گیریی تصمیمدومین مرحله -1

 گیریتصمیم افتد.که بعد از .......... اتّفاق می نتیجه یعنی چیزی -2

 بهترین راه کنیم.گیری، .......... را انتخاب میتصمیمدرآخرین مرحله -3

 مشورت باشدی دیگران به معنی .........میفکر و تجربهاستفاده از  -4

های متفاوت باید حلی راهئهبعد از ارا گیری،در تصمیم -5
 ..........را پیش بینی کنیم.

 ی هر انتخابنتیجه

 صحیح های ناگهانی و بدون فکر کار نادرستی است. تصمیم -6

خودمان باید  های مهمّگیریدر مورد مسائل زندگی و تصمیم -7
 با دوستان خود مشورت کنیم.

 غلط

تصمیم ما نباید برخالف دستورات دینی و مقررات و قوانین  -8
 خانه، مدرسه و اجتماع باشد. 

 صحیح

-ی تصمیمبینی نتایج، آخرین مرحلهها و پیشحلبررسی راه -9

 گیری است.
 غلط

 ی موضوعآوری اطالعات دربارهبا خوب فکر کردن و جمع کرد؟بینی گیری را پیشی تصمیمتوان نتیجهچگونه می -10

بینی ها و پیشحلبررسی راه -2وجو خوب فکر کردن و پرس -1 گیری را نام ببرید؟مراحل تصمیم -11
 انتخاب بهترین راه -3ی هر انتخاب نتیجه

ی آن خوب هانی و باعجله گرفته شده است و دربارهزیرا تصمیم ناگ چرا گاهی اوقات نتایج تصمیمات ناگهانی زیان بار است؟ -12
 فکر نشده است.

گیری را های متعدد در تصمیمحلتوانیم راهونه میگچ -13
 بررسی کنیم؟

آوری اطالعات در مورد آن و سپس با خوب فکر کردن و جمع
 ی هر انتخاببینی نتیجهپیش

نکاتی باید گیری به چه برای انتخاب بهترین راه در تصمیم -14
 توجّه داشته باشیم؟

برخالف قوانین و مقررات  -2های دینی نباشد. برخالف دستور -1
باعث نگرانی و نارضایتی خانواده  -3خانه، مدرسه و اجتماع نباشد. 

برای خود و  -5به سالمت خود و دیگران لطمه نزند.  -4نشود. 
 دیگران مشکل و دردسر ایجاد نکند.

های روانی تحت تأثیر فشار -2ها مشورت کنیم. تربا بزرگ-1 ه کنیم؟گیری به چه نکاتی باید توجّدر موقع تصمیم -15
 به موقع تصمیم بگیریم.  -3دوستان خود قرار نگیریم. 

تجربه مثل پدر و مادر، معلّم و مشاور ها و افراد باتربا بزرگ -16
 توانیم مشورت کنیم؟مدرسه در چه مواردی می

 های مهمّ خودگیریمسائل زندگی و تصمیمدر مورد 



 

 

گیری را به زمان آینده موکول کردن زیرا تصمیم نگرفتن یا تصمیم را باید به موقع تصمیم بگیریم؟چ -17
 شود. ها میباعث از دست رفتن فرصت

 افتد.گیری اتفاق  مییعنی چیزی که بعد از تصمیم  ی انتخاب یعنی چه؟نتیجه -18

 ( مشورت کردن1 گیری کدام است؟ی تصمیممرحله لیناوّ -19
 وجو( خوب فکر کردن و پرس2
 ( انتخاب بهترین راه3
 ی هر انتخاببینی نتیجه( پیش4

اشاره به کدام مورد « اَمرُهُم شوری بینهم وَ»ی ی شریفهآیه -20
 دارد؟

 ( مشورت کردن1
 ( خوب فکر کردن2
 ( انتخاب کردن3
 انتخاببینی نتایج هر ( پیش4

 مشورت کردن -1 نیست؟گیری کدام مورد از نکات مورد توجّه در تصمیم -21
 ( به موقع تصمیم گرفتن2
 ( خوب فکر کردن 3
 ( تحت تأثیر فشار روانی دوستان قرار نگرفتن 4

 ( اوّلین مرحله 1 گیری است؟انتخاب بهترین راه کدام مرحله از تصمیم -22
 ی دوم ( مرحله2
 باشد.گیری نمیمراحل تصمیم( جزء 3
 ( آخرین مرحله4

، های مهمّ خودمانگیریدر مورد مسائل زندگی و تصمیم -23
 مشورت با کدام گروه مناسب است؟

 ( دوست، همکالسی، پدر و مادر1
 ( معلّم، مشاور مدرسه، پدر و مادر2
 ( معلّم، دوست، مشاور مدرسه3
 ( همکالسی، معلّم، دوست4

 ( به تنهایی تصمیم بگیریم.1 گیری، به کدام نکته باید توجّه کرد؟تصمیمدر موقع  -24
 ( هر زمان که دوست داریم، تصمیم بگیریم. 2
 های روانی دوستانمان قرار نگیریم.( تحت تأثیر فشار3
 ( با نظر دوست خود تصمیم بگیریم.4
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