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 (هدیه((1))پرسش وپاسخ درس )

 (دانه برای رشدبه چه چیزهایی نیازدارد؟1سوال 

 ونوروگرمانیازدارد.خاک هواو و(آب 1جواب 

 (خداوندنیازنوزادبه چهارگروه غذایی را چگونه برطرف کرده است؟2سوال

 آن ها را درشیرمادرقرار داده است.( همه ی 2جواب

 نیازمارابرطرف می کند؟انواع دندان ها کدام د(وجو3سوال

 رابرطرف می کند. ( نیاز ما به خوردن انواع غذاهای مختلف3جواب 

 ا یک شکل بودندچه اتفاقی می افتاد؟ه(اگرهمه ی دندان 4سوال

 (قیافه ما زشت می شدونمی توانستیم انواع غذاها رابخوریم.4جواب

 پروردگاراشاره دارد؟های شی علما (( به کدام صفت  لله قداحاط بکلان الله علی کل شی قدیروان ا ))آیه(5سوال 

  اشاره دارد. توانایی وعلم خدابه صفت های  ( 5جواب 

 

 (هدیه((2))پرسش وپاسخ درس )

 (حضرت موسی که بود؟1سوال 

 فرستاد. درمصر بنی اسرائیل (یکی ازپیامبران خدا بود که خدا اوراربرای مبارزه با فرعون وهدایت قوم1جواب

 (آسیه که بود وچه درسی به زنان ومردان عالم آموخت؟2سوال

که به حضرت موسی ایمان آورد ودرس ایستادگی دربرابرظلم وستم بودفرعون همسرزنی نیکوکارو(آسیه 2جواب

 وشجاعت ونهراسیدن ازمبارزه باستمکاران رابه زنان ومردان عالم آموخت. 

 های درس به پشتیبانی خداازانسان های خوب اشاره می کند؟ (کدام قسمت3سوال

 نجات می یابدومادرش دایه ی اومی شود. (قسمتی که کودک از رودنیل به دست آسیه همسرفرعون3جواب

 

 

 این دفترشامل بخشی ازدانستنی های هدیه چهارم می باشدوشامل مهارت ها ونگرش ها و... نمی باشد.
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 (باتوجه به درس کوکی برآب مطالب مرتبط ستون)الف( را به ستون )ب( وصل کنید.4سوال

 ))الف((                                                                            ))ب((                  

 شیرنخوردن کوک اززنان شهر                                           نگرانی ازبه خطرافتادن حکومت

 مبارزه باستم حتی درکاخ فرعون ودرمقابل باهمسر                   به آب انداختن کودک                                    

 دستورفرعون برای ازبین بردن نوزادان پسر                      امیدمادربه لطف خدا

 ایستادگی آسیه دربرابرفرعون                                          خواست واراده خدا      

 

  دیه(((ه3))پرسش وپاسخ درس )

 (اولین مسجدی که پیامبرساختنددرنزدیکی کدام شهربودوچه نام داشت؟1سوال

 (درنزدیکی شهرمدینه بودوقبانام داشت.1جواب

 (مسجدی که پیامبرویارانش درداخل شهرمدینه ساختندوآرامگاه پیامبردرآن است چه نام دارد؟2سوال

 (مسجدالنبی نام دارد.2جواب

 ی کعبه درآن قرارداردچه نام دارد؟(مسجدمهمی که خانه 3سوال

 (مسجدالحرام نام دارد.3جواب

 (مسجدمشهوری که درفلسطین است چه نام دارد؟4سوال

 (مسجداالقصی نام دارد.4جواب

 (آیه ی ))خذوا زینتکم عندکل مسجد(( یعنی چه ؟5سوال 

 (یعنی زیباوپاکیزه به مسجدبروید.5جواب 

 مسلمانان رانام ببرید.( چهارمسجدمهم 6سوال 

 مسجداالقصی –مسجدالحرام  -مسجدالنبی -(مسجدقبا6جواب
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 (تفاوت های نمازفردای با نماز جماعت رابیان کنید.7سوال

بقیه ی را می خوانیم وتوحیدوبعدحمدوگفته (درنماز فرادی نیت رابه خواندن نماز فردی انجام داده وتکبیر7جواب

درنمازجماعت همه  مراحل وقسمت های نمازراهم بالفاصله  ولی   می دهیم ادامهمراحل نماز را طبق معمول 

بعدازامام جماعت انجام می دهیم ؛نیت رابه خواندن نمازجماعت انجام داده وتکبیرمی گوییم ؛وحمدوتوحیدرا امام 

ماعت انجام وبقیه مراحل رابعدازامام ج جماعت دررکعت اول ودوم می خواندوما فقط گوش می دهیم و نمی خوانیم

 می دهیم.

 (جاهای خالی راپرکنید.8سوال

 سفارش مهم پیامبر)ص(است. جماعتخواندن نماز به صورت 

 است.مسجدبهترین مکان برای نمازخواندن 

بایستند. ممنظو بدون فاصلهنمازگزاران درصف های نمازجماعت باید 

 مسلمانان می شود. وحدتجمع شدن درمسجدموجب 

 مسلمانان است. مشکالتیکی ازفایده های حضوردرمسجد،چاره جویی برای 

 خیلی بیش تراست. فرادیپاداش نمازجماعت ازنماز 

که برمی دارد،خداپاداشی  قدمیپیامبر)ص(فرمود: ))هرکس  وضوبگیردوبه سوی نمازجماعت حرکت کند،برای هر

 به اومی دهد.((

ازامام جماعت انجام دهیم.بعدصله بدون فادرنمازجماعت بایدتمام کارها را 

 رابخوانیم. حمدوتوحیدمانبایددررکعت اول ودوم نمازجماعت 

بخوانیم.آهسته درنمازجماعت خوب است ذکرهایی راکه همراه امام جماعت خوانده می شود 

 (درمسجدچه کارهایی انجام می شود؟9سوال

 نظافت و...-کالس احکام-قرآن خواندن-(نمازخواندن9جواب
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  (هدیه((4))پرسش وپاسخ درس )

 (خواندن نمازآیات چه موقع واجب می شود؟1سوال

 ( وقتی حوادث طبیعی ترسناک اتفاق می افتدمثل خورشیدگرفتگی)خسوف(،ماه گرفتگی)کسوف(،سیل،1جواب

 رعدوبرق بسیارشدیدو...زلزله،طوفان وگردبادو

 (یکی از روش های خواندن نمازآیات رابیان کنید.2سوال

حمدرا می خوانیم  ( ابتدا نیت برای خواندن دورکعت نمازآیات کرده وتکبیرمی گوییم وسپس یک بار سوره ی2جواب

قیام کرده و بعداز پنجمین رکوع ؛ وبعدازآن سوره ی توحید را پنج قسمت نموده وبعدازهرقسمت به رکوع می رویم

اهم مثل رکعت اول انجام می دهیم رانجام می دهیم وبلندشده ورکعت دوم رابه سجده رفته دوسجده 

 ودرآخرتشهدوسالم رامی خوانیم.

رکوع پنجم می توان انجام داد.انجام قنوت مستحب بوده ودررکعت دوم بعداز 

 به جای پنج قسمت کردن سوره توحید می توان به طورکامل آن راپنج بارخواند وبعدازهربارخواندن به رکوع

 رفت.

 چه تفاوت هایی هست؟یات (میان نمازصبح وآ3سوال

درنمازصبح  درهررکعت بعدازحمد یک بارسوره ی توحیدبه طورکامل خوانده می شود -(درنیت فرق دارند 3جواب

 وبعدازآن یک رکوع دارد ولی درنمازآیات بعدازحمد؛سوره توحیدپنج قسمت می شود وبعدازهرقسمت رکوع دارد.

 

  (هدیه((5))پرسش وپاسخ درس )

 

 الوالدین احسانا...والجارالجنب والصاحب بالجنب(( درموردچه چیزی است؟))وب (آیه ی 1سوال

 (درمورد نیکی کردن به پدرومادروهمسایگان ودور ونزدیک است.1جواب 
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  (هدیه((6))پرسش وپاسخ درس )

 ارتباطی وجوددارد؟ (میان آیه ی ))والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس(( ولقب کاظم امام هفتم چه1سوال 

(این آیه درموردبخشیدن دیگران وفروبردن خشم است وبه امام هفتم به خاطرفروبردن خشم لقب کاظم 1جواب 

 داده اند.

 (چندشهرزیارتی عراق را نام ببرید.2سوال

 کاظمین-سامرا-کربال-(نجف2جواب

 (درکربالمزارکدام امام قراردارد؟3سوال

 (مزارامام حسین)ع(3جواب

 بین الحرمین به میان حرم کدام دوبزرگوارگفته می شود؟(4سوال

 (به میان حرم امام حسین)ع(وحرم حضرت ابوالفضل)ع( بین الحرمین گفنه می شود.4جواب

 (آرامگاه های کدام امامان بزرگواردرشهرکاظمین قراردارند؟5سوال

 الم درشهرکاظمین قراردارند.(آرامگاه های امام هفتم)موسی کاظم( وامام نهم)امام جواد(علیه الس5جواب

 امام هفتم وهشتم ونهم مادرزمان کدام حکومت زندگی می کردند؟ (6سوال

 ( درزمان حکومت عباسیان زندگی می کردند.6جواب

 (خلیفه وحاکم عباسی زمان امام هفتم چه نام داشت وچندسال به دستوراو امام موسی کاظم زندانی شد؟7سوال

 سال زندانی کردند.14داشت وامام هفتم را به دستوراو( هارون الرشید نام 7جواب

 

  (هدیه((7))پرسش وپاسخ درس )

 (تیمم راچگونه انجام می دهیم؟1سوال

کف هر دو دست را باالی صورت گذاشته  ؛ سپسخاک پاک می زنیم کف هر دو دست را روینیت کرده وابتدا  (1جواب

با کف دست چپ تمام پشت دست راست را از مچ تا سر  بعد؛م کشیاز جایی که موی سر می روید تا روی ابروها می 

  .با کف دست راست تمام پشت دست چپ را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم ودرآخرانگشتان مسح می کنیم 
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 (درچه مواردی می توان تیمم کرد؟2سوال

 استفاده ازآب ضررداشته باشد-وقت کم باشد-(آب نباشد2جواب

 چیزهایی می توان تیمم کرد؟(به چه 3سوال

 (شن وماسه وسنگ وخاک پاک و...3جواب

 ( جاهای خالی راپرکنید.4سوال

  : می باشد. خداترجمه ی الله به فارسی 

می کشیم. روی ابروهادرتیمم دست هاراازجایی که موی سرمی روید،تا 

 :نام دارد. کربالشهری که تیمم برخاک آن ثواب بیش تری دارد 

 مسح می کنند. نوک انگشتانباکف دست چپ،تمام پشت دست راست را ازمچ تا درتیمم 

  مسح می کنند. نوک انگشتاندرتیمم باکف دست راست،تمام پشت دست چپ را ازمچ تا 

می گویند. کفازدست که درتیمم برروی خاک یاسنگ پاک می زنیم  به قسمتی 

 فتیممواصعیداطیبافامسحوابوجوهکم وایدیکم(( درچه موردی است؟(آیه ی )) فلم تجدواماء 5سوال

 (درموردتیمم5جواب

 

 (هدیه((8))پرسش وپاسخ درس )

 (جاهای خالی راپرکنید.1سوال 

 است. مدینهمحل تولدامام رضا)ع(شهر 

  واقع شده است.مشهدحرم امام رضا)ع(درشهر 

 )نام دارد.امام موسی کاظم )ع(پدرامام رضا)ع 

  )امام شیعیان است. هشتیمنامام رضا)ع 

 نام دارد.امام جواد)ع(امام رضا)ع(  فرزند 

 واقع شده است. قمنام دارد ومزارش درشهرمعصومه )س(خواهر امام رضا)ع( حضرت 
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واقع شده است.شیرازنام دارد ومزارش درشهر شاهچراغامام رضا)ع( حضرت  برادر 

 )استان خوزستان است. شوشنام داردوآرامگاهش درشهر دعبل خزاعییکی ازشاعران زمان امام رضا)ع 

  گفته می شود. زیارتبه رفتن به مرقدامامان وافرادبزرگواروادای احترام به آنان 

  گفته می شود. حرمبه مرقدومحل دفن امامان 

ادت رساندمامون نام دارد.حاکم عباسی که امام رضا را به ایران آورده وبه شه 

.دولقب  مشهورامام رضا)ع( رئوف وعالم آل محمداست 

 ( امام رضا)ع( درموردزیارت مزار خویش چه فرموده اند؟2سوال

 (هرکس به زیارت من بیاید)ونیکوکارباشد(دربهشت هم نشین من است.2جواب

 (هدیه((9))پرسش وپاسخ درس )

 الرضا)ع( رابامعنای آن ها بیان کنید.(دولقب امام نهم علی بن موسی 1سوال

 تقی به معنای پاک–( جواد به معنای سخاوتمندوبخشنده 1جواب

 (امام جواد)ع(درکدام شهربه دنیاآمدودرچندسالگی به امامت رسید؟2سوال

 سالگی8در-(درشهرمدینه2جواب

 (امام جوادبه لحاظ علمی درکودکی چگونه بودند؟3سوال

 وپاسخ هرسوالی رامی دانست وبزرگ ترین دانشمندان زمان را شگفت زده می کرد.(دانش فراوانی داشت 3جواب

 امام جوادراازمدینه به بغدادآورده اورابه شهادت رساند؟(چراحاکم عباسی 4سوال

ه ی امام جواد)ع(بامردم بیم داشت وچون پس ازآمدن به بغدادهم دست ازمبارزه باظلم وستم زیرا از رابط (4جواب

 سالگی به شهادت رساند.25برنداشت ایشان رادرحاکم عباسی 

 قراردارد؟راق ودرکنارحرم کدام امام بزرگوار(مزارامام جواد)ع(درکدام شهر ع5سوال 

 کاظمین عراق ودرکنار حرم پدربزرگش امام موسی کاظم )ع(قراردارد.(درشهر5جواب

 (جای خالی راپرکنید.6سوال

  می شود.(( خوش اخالقیامام محمدتقی)ع(فرمودند: ))هم نشینی با خوبان موجب 
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 (آیه ی ))لن تنالواالبر حتی تنفقوامماتحبون(( برچه چیزی داللت می کند؟7سوال 

 ( بخشندگی وسخاوت7جواب

 

 (هدیه((10))پرسش وپاسخ درس )

 کنید. (اولین آیه ای که به پیامبرنازل شدرا بیان1سوال

 1سوره ی علق؛آیه ی  -(اقرأ باسم ربک الذی خلق)بخوان به نام پروردگارت که انسان آفرید.(1جواب 

 (هدیه ای خداونددرشب بعثت به ما داده است دراذان واقامه چگونه بیان می شود؟2سوال

 امبرخداست.(( اشهدان محمد رسول الله)گواهی می دهم که حضرت محمدپی2جواب

 (چرا نام درسی که مربوط به بعثت حضرت محمداست روشن ترین شب انتخاب شده است؟3سوال

 شب حضرت محمدبه پیامبری انتخاب شده که هدیه ای ازجانب خدابه انسان ها بوده است. (زیرادراین3جواب

 (چراخداوندحضرت محمدرابه پیامبری برگزید؟4سوال

مردم درنادانی وگمراهی زندگی کنندومی خواست ایمان به خدای  (خدای مهربان دوست نداشت4جواب

یکتا،مهربانی واحترام به یکدیگر وخوبی های دیگررابه انسان ها هدیه دهدبه همین دلیل حضرت 

 محمدرابه پیامبری انتخاب نمودتا آن ها راهدایت نموده وازجهل وگمراهی نجات دهد.

 ( روزمبعث چه روزی است؟5سوال

 وزی که حضرت محمدبه پیامبری انتخاب شد روز مبعث می گویند.(به ر5جواب

 (بعثت یعنی چه؟6سوال

 (بعثت یعنی برانگیخته وانتخاب شدن6جواب

 (حضرت محمدبه چه لقبی دربین مردم مشهوربود؟چرا؟7سوال

بودوآن ها ندگی کرده (با لقب))امین((دربین مردم مشهوربود.زیرا حضرت محمد)ص(سال ها دربین مکه ز7جواب

 جزدرستکاری ازاوندیده وجزسخن راست ازاونشنیده بودند.

 (حضرت محمددرکدام غارعبادت وتفکر می کرد؟فرشته ای که برای او پیام وحی راآوردچه نام داشت؟8سوال

 جبرئیل–(درغارحراء 8جواب
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 (رفتارمردم مکه قبل ازانتخاب حضرت محمدبه پیامبری چگونه بود؟9سوال

ها کم ودشمنی ها بسیاربود،ظلم وزورگویی همه جاراپرکرده بود،گروه های مردم به بهانه های ( دوستی 9جواب

 مختلف باهم می جنگیدند ویکدیگررابانام های زشت می خواندند وبه حقوق هم احترام نمی گذاشتند.

 (اولین زن ومردی که به حضرت محمدایمان آورده ومسلمان شدند چه نام دارند؟10سوال 

 حضرت علی-حضرت خدیجه(10جواب

 (آخرین پیامبر و دین ،کتاب الهی چه نام دارند؟11سوال

 قرآن-اسالم-(حضرت محمد11جواب

 

 (هدیه((11))پرسش وپاسخ درس )

 (رفتارابوذر درنخوردن آبی که به همراه داشت نشانه ی چیست؟1سوال

 (نشانه ی دوست داشتن ومحبت او به حضرت محمد1جواب

 ردرموردافزایش محبت ودوستی بیان کنید.(حدیثی ازپیامب2سوال

: ))وقتی دوستانت رادیدی سالم کنی؛وقتی (سه است که باعث می شودمحبت دوستان به توزیادشود2جواب

 واردمجلس می شوند،برایشان جا بازکنی؛آن ها رابانام هایی که نیکوست ودوست دارند،صدابزنی.((

 است؟(چراپیامبردوست خوب رانعمت معرفی کرده 3سوال

 (زیرادوست خوب می تواندانسان را به راه درست هدایت کرده وازبدی ها دورکند و...3جواب 

 (آیه ی ))لیتنی لم اتخذفالناخلیلا((درباره ی چه چیزی است؟4سوال

 (انتخاب دوست4جواب

 (چندموردازویژگی ای دوستان خوب رابیان کنید.5سوال

 همدیگرکمک می کنندوازحال هم باخبرهستند و... ( باادب ومهربان هستند وبه5جواب

 (سخن))مومن آینه ی مومن است.(( درچه موردی و ازکیست؟6سوال

 (درمورددوستی وازحضرت محمد)ص(6جواب
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 (هدیه((12))پرسش وپاسخ درس )

 (حضرت مهدی)ع(باخودچه هدیه هایی خواهدآورد؟1سوال

 عدالت–دانش -دوستی -صلح -(آرمش 1جواب

 ی ))جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا((خبرازچه وعده ای می دهد؟ ( آیه2سوال

 (پیروزی حق ونابودی باطل2جواب

 

 (هدیه((13))پرسش وپاسخ درس )

 ( جاهای خالی راپرکنید.1سوال

 واخالق آن ها خداوندکسانی راکه به دیدن خویشاوندان خودمی روند وازحال آن ها جویامی شوند دوست دارد

 می کند.نیکو را 

 تبدیل می شوند. دوستیوقتی به دیدارخویشاوندان می رویم دل های ما نزدیک وقهرهابه 

.صله ی رحم انسان راشاداب می کند وبه او آرامش می دهد 

 جسم می شود. عمروسالمتیرفت وآمدباخویشاوندان موجب زیادشدن 

 فرموده اند؟(پیامبر)ص(درموردصله ی رحم چه 2سوال

(یکی ازبهترین کارها،دیدارباخویشاوندان است.هرکس به دیدارخوشاوندان خودبرودخدابه اوپاداش زیادی 2جواب

 می دهد.

 (هدیه((14))پرسش وپاسخ درس )

 ( جاهای خالی راپرکنید.1سوال

 مسلمان است. زنحضرت خدیجه اولین 

 یکتا رامی پرستید.خدای برخالف بیش ترمردم مکه که بت پرست بودند،حضرت خدیجه 

واستقامت درکنارپیامبرهمه ی سختی هارا تحمبل کرد.صبرحضرت خدیجه با 

وفداکاربود. مهربانحضرت خدیجه نسبت به پیامبربسیار 
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 (حضرت محمد)ص(درموردخدیجه )س(چه می فرمایند؟2سوال

 دگاربهترازخدیجه رانصیب من نکرد.(به خداقسم،پرور2جواب

 (حضرت خدیجه چه ویژگی هایی داشت؟3سوال

 مومن بودوخدای یکتارامی پرستید و...-(مهربان وفداکاربود3جواب

 (خداوندچه تعمت هایی به حضرت خدیجه داده بود؟4سوال

 و... حضرت فاطمه)س( دخترش-(حضرت محمد)ع(همسرش4جواب

 د)ص(نمازخواندندچه کسانی بودند؟(اولین کسانی که پشت سرحضرت محم5سوال

 (حضرت علی)ع(وحضرت خدیجه)س(5جواب

 

 (هدیه((15))پرسش وپاسخ درس )

 (امام علی)ع(درموردنیکی به دیگران چه می فرماید؟1سوال

 (برترین نیکی کمک به دیگران است.1جواب

 درارتباط باچه موضوعی است؟حسن الله  الیک((ن کماا(آیه ی ))احس2سوال

 (درارتباط با نیکی کردن به دیگران2جواب

 

 (هدیه((16))پرسش وپاسخ درس )

 (اگربه امانت دیگران آسیب برسانیم ،بایدچه کارکنیم؟1سوال

 ود.(بایدخسارت آن راجبران کنیم به نحوی که صاحب امانت راضی ش1جواب

 غ باموضوع درس چه ارتباطی وجوددارد؟(بین ضرب المثل یک کالغ وچهل کال2سوال

 آن رابه صاحبش برسانند. تغییرمومنان اسرار یکدیگررابایدحفظ کنند واگرحامل پیامی هستندبدون  (2جواب

 (امانت داری به چنددسته تقسیم می شود؟ نام ببرید.3سوال

 (فردی،اجتماعی،مادی،معنوی3جواب
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 (آیه ی ))ان الله یامرکم ان توءدواالماناتالی اهلها(( درارتباط باچه موضوعی است؟4سوال

 (امانتداری4جواب

 

 (هدیه((17))پرسش وپاسخ درس )

 حق معلم برشاگرد راپرکنید. درموردازامام چهارم زیرچهارحدیث جاهای خالی (1سوال 

ندهی.اسخ حق معلم برشاگرداین است که زمانی که یکی ازشاگردانش ازاوسوال می پرسدتوپ 

  کنیدوخوب به حرف هایش گوش کنید. سکوتوقتی معلم صحبت می کند 

بگذاری. احترامبشماری وبه او بزرگحق معلم برتواین است که اورا 

کند.بلنددربرابرمعلم شاگردنبایدصدایش را 

 (بهترین راه تشکرازمعلم چیست؟2سوال

 خوب درس خواندن -بودن واحتارم گذاشتن به او( باادب 2جواب

 چرا؟(امام خمینی درمورد معلمان چه می فرمایند؟3سوال

 زیراهردو انسان ها راتربیت کرده وراه درست ونادرست را نشان می دهند.(معلمی شغل انبیاست.3جواب

 قرآن درمورد اهمیت تعلیم وتربیت چه می فرماید؟(4سوال 

وخداپیامبرانیازخودشان برانگیخت تاآن هاراتربیت کندوبه آن  ((هکمو الح تابالک م هملعی م ویهکزیو)) (4جواب

 ها قرآن ودانش بیاموزد.

 (هدیه((18))پرسش وپاسخ درس )

 خداوندداللت می کند؟برکدام صفت  ((ریاهلل ی نام ب عل م یلا))(آیه ی 1سوال

 (بصیر وبینا بودن خداوند1جواب

 درمورد چه چیزی است؟  ((لونفعما ت  مونعلبین ی ا کاترام ک ظینحافم لیکلع ناو ))( آیه ی 2سوال

 تگان ثبت کننده ی اعمال انسان ها(درموردفرش2جواب
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 (هدیه((19))پرسش وپاسخ درس )

 (دنیا مزرعه ی آخرت است یعنی چه؟1سوال

 (یعنی هرکاری دراین دنیا انجام دهیم درجان آخرت نتیجه ی آن راخواهیم دید.1جواب

درمورد  ((.چهره ها شادوبرخی غمگین هستند برخی  ه؛و وجوه یومئذ باسره(آیه های ))وجوه یومئذ ناضر2سوال

 راتوضیح دهید. ؟ این آیهچه روزی است

وجانشینان برحقش  که ازدستورات خداوپیامبران وامامان زیرادراین روز کسانی -( درموردروزقیامت2جواب

به بهشت  هی گام برداشته انداطاعت کرده وکارهای خوب وپسندیده انجام داده ودر راه درست ال

اانجام داده اندبه جهنم ازکارایشان خوشحال هستند وکسانی که برعکس آن ها رخواهندرفت و

 خواهندرفت وازکارهایشان ناراحت هستند.


