
 

 

  

 

 بنام خدا

 1 دوستي شمارهنامه 

 سالمعزيزم همكالسي 

اميدوارم وقتي اين نامه به دستت رسيده باشد كه حسابي سرحال باشي اين اولين نامه همكالسي به توست. تا حاال به 

ه اصالً دوست واقعي چه كسي است؟ تا جايي كه از اسم آن پيداست دوست كسي است ك ؟ايدمعني دوستي فكر كرده

مشكالت همديگر را  دوستان واقعي و .به او عالقه و محبت داريمو كنيم درد دل مي زنيم،ما به راحتي با او حرف مي

ند. ما هم برايت نامه نكمي ها راهنمايي كنند و همديگر را در شرايط خاص و تصميم گيريدر حد توان برطرف مي

البته تا حاال همديگر را  مي تواني به دوست كاغذي خودت بگويي، همكالسي. نوشتيم تا به تو پيشنهاد دوستي بدهيم.

ايم. شايد تا مدتي هم فقط به وسيله نامه از حال و احوال هم خبر داشته باشيم تا روزي كه به اميد خدا كارنامه نديده

كه در دوره راهنمايي و روزهاي كند براي تو دوست عزيز، باتوجه به اينرا بگيري. همكالسي تالش ميقبولي ترم اولت 

و هر كاري از دستش بربيايد براي تو انجام دهد. همكالسي  س نوجواني هستي، بهترين دوست باشدشيرين و حسا

آرزوي همكالسي باال رفتن  .تهدف همكالسي موفقيت تحصيلي توس .سنگ صبور تو خواهد شد اگر خودت بخواهي

 توانايي تو در انتخاب بهترين راه براي زندگي است.

اميد همكالسي به اين است كه يك روز صورت مهربان و با نشاط تو را از نزديك ببيند. البته تمام اينها در صورتي 

و درسهايت موفق باشي  شود كه تو هم دست دوستي ما را بگيري يعني بايد خودت هم بخواهي در زندگيواقعي مي

اي باشي و از فصل قشنگ نوجواني به زيباترين شكل استفاده كني. روي خودت بخواهي دانش آموز با نشاط و سرزنده

 ت به قوانين آن براي شروع و ادامةدوستي با ما حساب كن و اگر قرار است پيشنهاد اين دوستي را بپذيري الزم اس

 اس جمع و دقت فراوان قوانين دوستي زير را بخوان.پس با حو ارتباط، خوب توجه كني.

 قانون اول دوستي:

 قرارداد را با دقت بخوان و با  هاي عضويت وايم. فرمرستادهيك پاكت مدارك برايتان در همين بسته پستي ف

 بدون خط خوردگي كامل كن. ،خط خوش و خوانا

 ات را آماده كن و با تحصيلي سال گذشتهكپي كارنامه و  3×4دو قطعه عكس  -كپي صفحه اول شناسنامه

هاي پست جواب قبول بگذار و يك روز بعد هاي كامل شده عضويت و قرارداد همكالسي در يكي از پاكتفرم

 اي براي پست نامه بپردازي.از دريافت نامه همكالسي به صندوق پست بيانداز. ضمناً الزم نيست هزينه



 

 

  ًها را برايمان ارسال كن تا خوش قولي و نظم خود را به همكالسي رمموقع مدارك و فبه دوست خوبم حتما

 ثابت كني.

 :قانون دوم دوستي

 براي دوستي پايدار، نظم و خوش قولي خيلي مهم است.

سربرگ نامه همكالسي   51دربسته پستي شما  خبر باشيم.بود اما از حال هم بيشود با كسي همكالسي و دوست نمي

ها كه در قانون اول گفتيم براي فرستادن فرمها و مدارك شما ايم. يكي از پاكتپاكت پست جواب قبول گذاشته 51و 

 است.به همكالسي 

 

نامه بنويسيد ايم براي اين است كه شما هم براي ما پاكت پست جواب قبولي كه برايتان فرستاده 51سربرگ و  51اما 

اگر حرف و يا سوالي داريد  .و همكالسي را در جريان وضعيت پيشرفت و يا خداي ناكرده افت تحصيلي خود بگذاريد

شود به يك دوست هاي قشنگي كه ميخبرهاي خوش يا خداي ناكرده ناخوش، پيشنهاد يا درد دل و يا حرفبنويسيد. 

 گفت را حتماً به همكالسي هم بگوييد.

 دهيم.ر اولين فرصت به نامه شما جواب ميما هم د

 :قانون سوم دوستي

هاي همكالسي بپرسيد. از مربي 725 - 46602711توانيد هر سوال يا نيازي به مشورت داشتيد با تلفن گوياي شما مي 

 تماس را هم جزو قوانين دوستي خود گذاشتيم براي اينكه از هم بيشتر خبر داشته باشيم.

 دوستي:قانون چهارم 

ت و تالش درس بخوانيد. پايان امتحانات ترم اول يعني اواسط بهمن ماه منتظر ارسال كپي از همين امروز با جديّ

 كارنامه تحصيلي و انضباطي شما هستيم.

 همكالسي دوست دارد از اين كه تو را به عنوان دوست خود انتخاب كرده، به خودش افتخار كند.

شما از اول تا آخرين خط اين نامه را با دقت و حوصله دنبال كرده، احساس خوبي داريم از هاي زيباي دانيم نگاهمي

 ات مي مانيم تا بيشتر با تو آشنا شويم.يم منتظر دريافت مدارك و نامهبه عنوان دوست خود انتخاب كرد كه شما رااين

نامه هاي خط >همكالسي هديه ناقابلي به رسم يادبود برايت فرستاده. اميدواريم اهل مطالعه باشي و از كتاب زيباي 

لذت ببري. خواندن كتابهايي كه برايت مي فرستيم را هم جزو قوانين دوستي با همكالسي بدان. خالصه كتاب <خطي

ن بنويس و همراه نامه هايي كه به همكالسي مي نويسي يا آنچه از خواندنش ياد گرفته اي را در چند خط برايما

 برايمان بفرست.

 كه : كالم آخر اين

در ماه محرم يا صفر هستيم. اين ايام پر از داستانهاي زماني كه اولين نامه دوستي همكالسي به دستت مي رسد 

ز زيبائيها و پاكيها در محرم ماندگار ماندگار است، داستانهايي كه در آن نام قهرمانهاي زيادي را مي شنويم. بسياري ا

 شد.



 

 

 ايثار و ايمان، در اين ماه با نمره بيست قهرمانان خود را به آسمان بردند.

حتماً از زبان بزرگترها درباره اين ايام چيزهاي زيادي شنيده اي و هر سال در مراسم عزاداري امام حسين و يارانش 

 اين روزها مطالعه كني و با داستانها و قهرمانان آن بيشتر آشنا شوي. شركت كرده اي. اميدوارم خودت هم درباره ي

گذشته درست در روز عيد غدير به دست بچه ها رسانديم. روز عيد  سالهمكالسي خوبم! ما اولين نامه دوستي را در

غدير روز آغاز دوستي ما با همكالسيهايمان است. آرزو داريم هر سال همكالسي شاهد خبرهاي خوش و تحوالت 

 بزرگي در اين روز در تو باشد. اميدوارم با اين تصميم موافق باشي.
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