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 تصمیم گیری چیست؟ – 3درس 

 انتخاب گیری یعنی ........ .تصمیم-1

ضع و،  تصمیمات مهم در اخالق و رفتار،........-2
 گذارند.تحصیل و ......... اثر می

 ی ماآینده –سالمتی 

ی ما ثیر زیادی بر روی زندگبعضی از تصمیمات تأ-3
 دارند.

 صحیح

ار نتایج و آثگیریم، تر تصمیماتی که ما میبیش-4
 مثبتی دارند.

 غلط

ی یجهرای ترقّه بازی با دوستانش نتتصمیم رضا ب-5
 منفی خواهد داشت.

 صحیح

 ی است؟گیری کار مهمّ چرا تصمیم-6
ه ممکن است زیرا همه ی تصمیمات ما نتایج و آثاری به دنبال دارند ک

 این آثار، خوب یا بد باشند.

ثیر أچیزهایی ت ما در زندگی در چه تصمیمات مهمّ-7
 گذار هستند؟

 ای مآینده-4ضع تحصیل و-3المتی س-2خالق و رفتار ا-1

و  یک مثال برای تصمیم گیری با نتیجه ی مثبت-8
 ید.یک مثال برای تصمیم گیری با نتیجه ی منفی بزن

وفقیت مگیرد برای با نتیجه مثبت: فردی که تصمیم میگیری تصمیم
 ریزی دقیق داشته باشد.های خود ، برنامهدر درس

ازی بگیرد در ی منفی: فردی که تصمیم میگیری با نتیجهمتصمی
 فوتبال به دیگران توهین کند.

نسام اکدام مورد از آثار تصمیمات مهم در زندگی -9
 نمی باشد؟

 (آینده2(سالمتی          1
 (وضع تحصیل4(انتخاب          3

 داشت؟ ی مثبت خواهدکدام تصمیم، نتیجه-10

 (تماشای تلویزیون در زمان امتحان1
 (بدگویی پشت سر دوست خود2
 (ترقّه بازی با دوستان3
 (کمک به دوست خود در هنگام مشکالت4

 ی مهمی خواهد داشت؟نتیجه کدام تصمیم،-11

 (مرتّب کردن اتاق خود1
 (خاموش کردن المپ اضافی در خانه2
 ذا (استفاده ی روزانه از نوشابه به همراه غ3
 انداز کردن از پول تو جیبی خودس(پ4



 

 (4ی)گزینه-12(                           3ی)گزینه-11(                             4ی)گزینه-10(                      3ی)گزینه-9
 (4ی)گزینه-13

 

 تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی (  -یمریم عزیز

 ......ی است، زیرا...ی مهمّگیری مسألهتصمیم-12

 ثیر ندارد.(بر سالمتی ما تأ1
 ثیر دارد.(بر اخالق و رفتار ما تأ2
 ثیر دارد.(بر آینده ی ما تأ3
 3و  2(گزینه های 4

 کدام عبارات صحیح است؟-13

 گیری یعنی انتخاب(تصمیم1
 تصمیمات ساده هستند.ی (همه2
 تصمیمات نتایج و آثاری دارند. ی(همه3
 3و1(گزینه های 4
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