
تفکر و تصمیم گیری 6سوالات تستی درس   

ریگی تصمیم مانع کدام با گیرد، می را نتیجه بهترین ای مطالعه اندک با جا همه در که کند می فکر زرنگی آموز دانش وقتی -1

دارد؟ سروکار

کوچک شمردن خود-د                 عدم کنترل هیجانات  -ج                     اعتماد افراطی  -ب                       سوگیری تأیید   -الف

اجتناب است؟ -کدام عبارت نشان دهنده تعارض اجتناب -2

نوجوانی که قرار است به مهمانی خانوادگی برود و همان موقع مسابقه فوتبال تیم مورد علاقه اش در حال پخش است. -الف  

ا شدن به کرونا می ترسدفردی دوست دارد به پارک برود اما از مبتل -ب  

رفتن به دانشگاه مورد علاقه در حالی که از شهر محل زندگی خود خیلی دور میشود. -ج  

دانش آموزی که باید یک سری تکالیف سخت را انجام دهد وگرنه با تنبیه معلم مواجه می شود -د  

از نظر امام علی شرط تصمیم گیری چیست؟ -3

تلاش و پشتکار -توکل به خدا         د -رسیدن به یقین  ج -ب تعیین هدف  -الف  

کدام گزینه جزو ملاک های تصمیم گیری نیست؟ -4

نظر خانواده -ها   دمزیت  -هزینه ها  ج -خطر  ب -الف  

انتخاب همسر آینده چه نوع تصمیم گیری است؟ -5

معمولی و دشوار -مهم و ساده   د -مهم و دشوار  ج -معمولی و ساده  ب -الف  

اینه پزشک اعلام میکند که میتواند در آینده بازی کند ولی احتمال فلجمسابقه فوتبال مصدوم میشود، پس از معبازیکنی حین -6

چه نام دارد؟ تصمیم می گیرد دیگر فوتبال بازی نکند. تصمیم وی  شدنش زیاد است. بازیکن  

فرار از واقعیت -فرار از ضرر   د -ج ترس از شکست  -انعطاف پذیری  ب -الف  

خانمی قصد گرفتن رژیم لاغری دارد و چون پزشکش اعلام کرده علت درد مفاصلش همین اضافه وزنش است، اما این خانم مدام -7

 امروز و فردا میکند و می گوید از شنبه شروع میکنم. سبک تصمیم گیری این خانم چیست؟
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تکانشی  -اجتنابی                                  د -احساسی                                       ج -منطقی                              ب -الف  

 

کدام گزینه جزو مهارت های ارتقاء تصمیم گیری نیست؟-8  

تصمیم گیری به سبک منطقی  -ب                                      شناسایی دقیق تصمیم                                       -الف  

قرار گرفتن در موقعیت های پر خطر -استفاده از روش های میان بر برای تصمیم های مهم و پیچیده                    د -ج  

 

میکشد و اهل خلاف است. این موضوع پدری چندین بار حین بازگشت به منزل، دیده است که یکی از دوستان فرزندش سیگار  -9

را به فرزندش می گوید، اما فرزندش زیر بار نمی رود و ازعان می کند دوستش اهل خلاف نیست و سیگار نمی کشد. واکنش فرزند 

 که مانع تصمیم گیری درستش شده، چیست؟

غرور جوانی -عدم اعتماد به واادین          د -ج           سوگیری تأیید                      -اعتماد افراطی                     ب -الف  

 

فرزاد پس از اعلام نتایج کنکور به نزد دوستش می رود و از دوستش میخواهد که هر آنچه برای خودش انتخاب رشته کرده،  -01

هیچ جایی پذیرفته نمی شود. سبک  برای او نیز انتخاب کند. پس از اعلام نتایج نهایی دوستش رشته  خوبی قبول مسشود اما فرزاد

؟تصمیم گیری فرزاد چیست  

وابسته -اجتنابی                               د -احمقانه                                          ج -احساسی                           ب -الف  

 

درصد تخفیف به صورت اینترنتی  از فروشگاه  81یتوانید با پیامکی به تلفن همراه شما ارسال شده با این محتوی که شما م -00

لوازم خانگی ، کالا بخرید. شما هیجان زده شده و سریع روی لینک میزنید وارد سایت شده و یک محصول سفارش می دهید. بعد از 

این سبک تصمیم گیری چه نام  چند روز که کالا برایتان ارسال نمی شود، پیگیری میکنید و متوجه میشوید سایت جعلی بوده است .

 دارد؟

احمقانه -وابسته                               د -ج                               احساسی                -تکانشی                       ب -الف  
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