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برای عید نوروز ، سفره هفت سین و سفره  هفت سین قرآنی برای 

دخترانمان چیده شد . هر کالس به نوبت عکسی از این مراسم کهن و 

 دیرینه ی ایرانیان  به یادگار  گرفتند . 
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 مهمانی ماه خدا
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جزء قرآن هستند.   13شروع برنامه با قرائت قرآن توسط دانش آموز پایه پنجم که حافظ    

  خوش آمدگویی توسط سرکار خانم دادگسترنیا 

آموزش و پرورش      5در طول یکسال تحصیلی و معرفی نفرات برتر حفظ وقرائت قرآن و احکام در مسابقات منطقه    گزارشات مسابقات قرآنی   

دانش آموز پایه سوم درباره ماه رمضان و موضوع احکام روزه   نقاشی و داستان تصویری توسط   

درمورد ظرفیت ها و ویژگی های ماه رمضان و روح پروری در این ماه خطبه خوانی دانش آموز کالس ششم    

توسط دانش آموزان پایه پنجم   اجرای تواشیح اسماء الحسنی   

که به صورت کلیپ تهیه وبه پیوست ارسال شده.   گزارش ساالنه تربیتی و پرورشی   

نفر برتر این مسابقه از پایه ششم و حافظ  کل قرآن مقام اول را کسب کرد. مسابقه مشاعره آیات که     

2سرکار خانم فرج پور با موضوع ویژگی های حضرت علی )ع(  با حضور دانش آموزان دبستان  اجرای مسابقه و بازی توسط     
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، با حضور  1401جشن الفبا در خرداد ماه 

مادران و دختران گل در مدرسه برگزار 

 گردید . 

با اجرای نمایش و سرود توسط دانش 

 آموزان پایه ی اول 

تقدیم لوحه های زیبای باسواد شدن توسط 

 مدیریت مجموعه 

سخنان ارزشمند مدیریت محترم ، سرکار 

 خانم زاهدی 

و در انتها با شیرینی و ناهار از خانواده های 

 محترم پذیرایی گردید .
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پایه را به اردوی  6طبق سنت هر ساله ، دانش آموزان هر 

 آخر سال تحصیلی بردیم 

امسال ، اردوگاه کمال را انتخاب کردیم تا هم فضای بازی 

برای دخترانمان فراهم باشد و هم بتوانیم در کنار بازی ، با 

مسائل مهمی همچون حس مسئولیت در پیک نیک ها ، 

. آشنایشان کنیم   
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بعد از بازی و سرگرمی همگی در نمازخانه به جشن و 

مولودی خوانی پرداختیم و در آخر با کیک ، امامت 

 موالی موتقیان را جشن گرفتیم .
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، هیئتی  1401/  5/  19روز چهارشنبه مورخ 

با حضور مادران و دختران در دبستان امام 

 5علی)ع(برگزار شد . برنامه با برگزاری 

 ایستگاه شروع شد


