
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

 های آسمان ششم دبستان هدیه

 راز موفقیت:      دهمچهاردرس  سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 «کنم.یتان سفارش مدر کارهای... .................. شما را به رعایت»فرمایند: البالغه مینهج 47ی امام علی )ع( در نامه -1

 نترسی... ................................... خواهی موفق شوی باید ازدر هر کاری اگر می -2

 نیست. ای()هیچ نصیب و بهره ........ کرده است................ چهبرای انسان جز آن»فرماید: ی نجم میسوره 39ی خدا در آیه -3
 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √                                  فراد موفق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.ا -4

 ⃝ ×       ⃝ √                   توانیم این فاصله را کم کنیم.گاه نمیی زیادی داریم و هیچمان فاصلهبین خود و عالقه -5

 ⃝ ×       ⃝ √      شکست نترسی.خواهی موفق شوی، باید صبر داشته باشی، تالش کنی و از در هر کاری اگر می -6
 

 پاسخ دهید...

 ؟فرمایندمام علی )ع( در خصوص داشتن نظم در کارها چه میا -7

 ؟ی پنج گام را طی کردنج گام موفقیت را نام برده و بنویسید چرا برای رسیدن به موفقیت باید همهپ -8

 است؟ ی سعی و تالش چه فرمودهی نجم دربارهسوره 39ی خداوند در آیه -9
 

 ..انتخاب کنید.

 اشاره دارد؟« نسانِ الّا ما سَعیو اَن لَیسَ لِالِ»ی کدام بیت با مفهوم آیه -10

               هر چه کنی به خود کنی / گر همه نیک و بد کنی( 1

                  شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کردنابرده رنج گنج میسر نمی( 2

                      دست ناتوان است ی بازوی توانا / بگرفتنشکرانه( 3

 کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد بازتو نیکی می (4

 ؟ر چه صورتی تالش و کوشش، موفقیت بهتری را به دنبال خواهد داشتد -11

          باشد.ریزی همراه فقط با برنامه( 2                        ریزی همراه باشد.با نظم و برنامه( 1

 داشتن هدف در کارها کافی است.( 4                                   فقط با نظم همراه باشد.( 3
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 ؟یک از موارد زیر اشاره داردبه کدام« اقبت جوینده یابنده استع»عبارت  -12

                   ریزینظم و برنامه( 2                                                  تالش و کوشش( 1

 انتخاب هدف( 4                                                        کارهاانجام ( 3

 ؟به عنوان یک گام در موفقیت اشاره دارد« تالش»یک از آیات زیر به کدام -13

                     «ساء  وَ ال نِساءٌ مِن نِ»( 2                                      «وَ ال یَغتَب بَعضُکُم بَعضاً»( 1

 «لِالِنسانِ اِّلا ما سَعی وَ اَن لَیسَ »( 4                             «أَ اَنتُم اَشَدُّ خَلقاً اَِم السَّماءُ َبناها»( 3

 ؟است نادرستیک از موارد زیر کدام -14

          کسی که برای رسیدن به چیزی تالش کند به مقدار تالشش به آن دست خواهد یافت.( 1

                     ی نجم به میزان موفقیت براساس سعی و تالش اشاره دارد.سوره 39ی آیه( 2

     رساند.انسان را به تنهایی به موفقیت میتالش و کوشش، ( 3

 خواهی موفق شوی نباید از شکست بترسی.در هر کاری اگر می( 4

 

 های آسمان ششم دبستانهدیه« دهمچهاردرس »نامه سؤاالت پاسخ

               تالش   3                      شکست    2                          نظم    1

           درست    6                 نادرست         5               درست            4

 کنم.نظم در کارهایتان سفارش می فرمایند: شما را به رعایتامام علی )ع( می   7

( سعی و 4ریزی  ( داشتن نظم و برنامه3( داشتن استاد ماهر و باتجربه  2( داشتن ابزارهای مخصوص آن کار  1   8

 ( صبر داشتن و از شکست نترسیدن5تالش فراوان  

یا به  نجام ندهیماها را ی از این گامکنند و اگر یکزیرا انجام پنج گام باال، ما را در رسیدن سریع به موفقیت یاری می

 شویم.رو میهای زیادی روبهرسیم و یا در رسیدن به موفقیت با سختیموفقیت نمی

 «ای( نیست.برای انسان جز آنچه تالش کرده است )هیچ نصیب و بهره»فرماید: خداوند می   9

                صحیح است.« 2»ی گزینه  10

                صحیح است.« 1»ی گزینه  11

            «توانی به موفقیت دست یابی.با سعی و تالش می»مفهوم عبارت:       صحیح است.« 1»ی گزینه  12

                صحیح است.« 4»ی گزینه  13

                صحیح است.« 3»ی گزینه  14
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