
 

 

  

 

 ه نام خداب

دلم نيامد در اين روزها ي گرم تابستان برايت نامه ننويسم . روزهايي كه هنوز عطر تنفس تو همكالسي خوبم سالم  ....
 از نسيم بهشتي رمضان ، به راحتي به مشام مي رسد ... قبول باشد .

 نوشيدن جرعه هاي گواراي آن ماه بي نظير .... از صميم قلب مي گويم ! گواراي وجودت باشد

 همكالسي دوباره دست به قلم ببرد و براي عزيزترين دوستانش نامه اي بنويسد . اتاين بهترين بهانه بود 

 ويم !، نامه هاي دوستي را مي گنامه ي گذشته را به دقت مطالعه كرده باشي  5دوست خوبم ! اميدوارم 

خاطرت باشد يك طرف اگر خواندن دقيق اين نامه ها براي تداوم دوستي ما الزم است .  ، ان طور كه اشاره كردمهم 
و اهميت بااليي قائل براي همكالسي مهم است كه دوستانش براي ارتباطشان ارزش هستي . دوستي تومهم اين 

  .باشند

باز هم همكالسي الزم ديد چند نكته را به دوستان پر و پا قرص خود بگويد تا به اميد خدا بهترين خاطرات را از ايام 
 براي هم به جا بگذاريم . دوستي مان 

هستي  گروه ! از تو مي خواهم اگر جزو آن  ده: همكالسي براي خيلي از دوستان خود كتاب و هدايايي فرستا نكته اول 
مكالسي هديه و كتاب دريافت كرده اي ، در كنار هدايا و كتابخانه كوچك همكالسي يك عكس يادگاري كه از ه

 برايم بفرستي .بياندازي و برايم ارسال كني ... هم چنين عكس لحظه هاي ماندگار زندگيت را هم مي تواني 

تمبر بچسبان ، در غير كرده ، حتماً قبل از پست كردن  : روي پاكت هاي پستي كه همكالسي برايت ارسال نكته دوم
 نامه هايت برگشت مي خورد و به همكالسي نمي رسد . اين صورت 

برايم ارسال كني و فرم همراه نامه قبل را برايم كامل  3*4قطعه عكس  6: در نامه قبل گفته بودم حتماً  نكته سوم
 سته بودم .كني به عالوه كپي آخرين كارنامه ات را هم خوا

متاسفانه هنوز عكس و فرم بعضي از همكالسي ها به دستم نرسيده ، اگر جزو آن گروه هستي حتماً با همكالسي 
قطعه عكس و كارنامه را  6 ،تماس بگير تا اطالعات خودت را تلفني به دوستان همكالسي بگويي و در فرم وارد شود

 تشويقي براي تو معذور است . همكالسي از ارسال هداياي فراموش نكن كه ارسال كني . در غير اين صورت هم 

تابستان خود به شايستگي استفاده كرده اند ، تابستان : اطمينان دارم دوستان فعال همكالسي از فرصت  نكته چهارم
هم يك  ، ها را كار مي كنند كوشاي من تابستاناز دوستان  خيلي تنها وقت بيكاري وخوش گذراني نيست ، البته 

مي كنند . حتي شنيدن اين خبر هم به  سال پس انداز لي خود را در طوليو هم هزينه هاي تحصمهارت ياد مي گيرند 
ا مي فشارم و اعالم مي كنم ست هاي زحمتكش دوستان پر تالشم رهمكالسي كلي انرژي مي دهد . از راه دور د

 ش انجام دهد .هركاري از دستش بربيايد براي موفقيتهمكالسي حاضر است 



 

 

اگر هنوز دست به كار نشده داني كه در روزها ي طاليي عمرت هستي ، نوجواني بهترين ايام يادگيري است،  حتماً مي
ارزشمند كه مي تواند هم من يك پيشنهاد برايت دارم ، يك پيشنهاد  همين امروز شروع كني .خواهم تو هم از مي  اي

اين را هم بدان اوقات فراغت فقط متعلق به ژه داشته باشد ! يك جايزه ي وي تو را پر كند و هم برايتاوقات فراغت 
 هم بايد در كنار درس هاي مدرسه مهارت هاي ديگري هم كسب كرد . تابستان نيست حتي در طول سال تحصيلي 

  
مي تواني پس از تمرين كافي در  ،را با دقت ياد بگيري 82و 82 ءجز: از تو مي خواهم ترتيل  درباره پيشنهاد اولم

سته مي شود از تو خوا عصر با همكالسي تماس بگيري و آياتي را كه 34صبح تا  33از ساعت  3323شهريور  33تاريخ
 را با ترتيل بخواني .

خير قرائت در مسابقه امتياز تأجز سي ام به شكل تلفني از تو پرسيده شود . براي مسابقات حفظ هم آيات مورد نظر 
هاي خوبش در اين مسابقه ي  منفي دارد .در ضمن همكالسي به دوستانش اعتماد دارد و مطمئن است همكالسي

 .صداقت كامل را به خرج مي دهند آسماني 

 ي ويژه اي به تو تقديم خواهد كرد . درصورت موفقيت تو در هريك از آزمون هاي ترتيل و حفظ ، همكالسي هديه 

شده ، همه ي دانش با ترجمه برايت ارسال همراه اين نامه يك برگ لغت نامه ي انگليسي به فارسي  پيشنهاد دوم !امّا 
و ه با  شما تماس مي گيرد شدز معين السي موظف به حفظ اين لغات هستند ، همكالسي در روآموزان عضو طرح همك

 .از تو به شكل تلفني سوال مي كند گليسي راتكليف زبان ان

و اعضاي غير فعال پس از دو بار فرصت شركت در به دوستاني كه به پرسش ها درست پاسخ دهند امتياز داده شده 
 .حذف خواهند شد از دور عضويت طرح همكالسي ، آزمون 

و حتماً در مسابقه تكليفي را كه براي مسابقه گذاشته ياد بگيرند از همه ي همكالسي ها مي خواهم در حد توان خود 
به پايان نرساني شركت كنند . هدف همكالسي اين است كه تو حتي يك روز را هم بدون ياد گرفتن يك مطلب تازه 

 براي ما داشته اند .علي )ع(  كه حضرتاست  .اين سفارشي

با گفتن اين جمله به پايان نرسانم امّا از بعضي از دوستان را  مان  دلنشيننامه ي خيلي سعي كردم  در پايان! 
يادشان مي رود بايد خوب ، دوستي مان را فراموش مي كنند دليل اصلي  ا گاهي، انگار آن ههمكالسي كمي دلگيرم 

رار نبود همكالسي را فردي باشد ، يادشان مي رود قنجبور به خداحافظي با آن ها همكالسي م تادرس بخوانند 
يادشان مي رود قرار بود به پيمان هاي دوستي خود خوب عمل  بدانندكه فقط بايد نياز هاي مالي آن ها را تامين كند .

 ...د چرا با هم دوست شده ايم .تا خاطرشان بيايبراي آن ها دوباره نامه دوستي را ارسال مي كنم ، كنند 

كند تان اندك همراهي  ولو ،بعضي از نيازهاي زندگي شما  براي برطرف شدن  اشتياق مي كوشد باهرچند همكالسي 
كمبود داشته باشيم بايد با ماهرچقدر هم ست واقعيت اين اامش تو در ايام تحصيل است . اي تشويق و آرفقط براما اين 

 اين حال اگر در .كمك كنيم خوشبختي و سعادت خود در آينده به  كسب يك مهارت وتمركز و توجه روي تحصيل 
 بايد براي در غير اين صورت  ،بودكه گاهي ياريمان كند بايد خدا را شاكر مسير دوست و همراه خوبي هم پيدا شد 

  مسير صحيح را انتخاب كنيم. دهيم و البته مراقب باشيمهر تالشي كه از دستمان برمي آيد انجام موفقيت 

 پيشنهاد اول : شركت در مسابقه ي ترتيل خواني و حفظ قرآن كريم 

 پيشنهاد  دوم : شركت در آزمون حفظ لغات زبان انگليسي 

 



 

 

بگيريم چگونه مي شود  بايد يادو كمك هاي او و السي كبه هم تينشويم. حبايد مراقب باشيم به هيچ چيز وابسته 
ت و بهترين مسير را انتخاب كرد ، اطمينان كامل داشته باش در هر در بدترين شرايط بهترين تصميم را گرف يحت

وظيفه ي تو و بهترين راهي است كه مي تواند به بهبود آينده  ترين مهم كسب مهارتو تحصيل شريطي كه داري 
 اقتصادي و اجتماعي تو كمك مي كند .

 همكالسي منتظر شنيدن صداي گرم تو براي شركت در مسابقه هستند. اندوست

را برايم مستمري واريز مي شود در ضمن از تو مي خواهم اگر عضو امداد هستي شماره كارتي كه در آن  .3
 38322783654:  ما اعالم كني . تلفن ارسال كني و يا تلفني به همكالسي
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