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 مدرسه ي ماست،  آبی دریا      آبی دریاست ،مدرسه ي ما

 )2(ما همه سنبل،   ما همه الله    باغ پر از گل ، مدرسه ي ما

 )2( ما ییم ، ما ییم آواز بلبل     ما ییم ، ما ییم باغ پر از گل

 )2(فردا چه آسان پرواز ما هست    ایمان از علم و بال و پر ماست

 خنده ي یاران مدرسه ي ما    ر بارانشُرشُ مدرسه ي ما

 باغ شهیدان مدرسه باغ است    گرم و در خشان رشیدمدرسه خو
 من از دل وجان دارم تورا دوست   گرم ودرخشان اي مثل خورشید

 )2( آموزگارم ، نورامید است   باغ و بهارم ، درس و کتاب است

 )2( آموزگارم شکرو سپاس از    هرروزکارم شکرو سپاس است
 در قلب ما هست در مدرسه هست    آنجا خدا هست هرجاکه باشم

  )3(فاصله اي نیست بین من و او    پیش خدا بیست من هستي نمره 
  

  

 مدرسه ي ماست،  آبی دریا      آبی دریاست ،مدرسه ي ما
 )2(ما همه سنبل،   ما همه الله    باغ پر از گل ، مدرسه ي ما

 )2( ما ییم ، ما ییم آواز بلبل     ما ییم ، ما ییم باغ پر از گل
 )2(فردا چه آسان پرواز ما هست    ایمان از علم و بال و پر ماست

 خنده ي یاران مدرسه ي ما    ر بارانشُرشُ مدرسه ي ما

 باغ شهیدان مدرسه باغ است    گرم و در خشان رشیدمدرسه خو
 من از دل وجان دارم تورا دوست   گرم ودرخشان اي مثل خورشید

 )2( آموزگارم ، نورامید است   باغ و بهارم ، درس و کتاب است

 )2( آموزگارم شکرو سپاس از    هرروزکارم شکرو سپاس است
 در قلب ما هست در مدرسه هست    آنجا خدا هست هرجاکه باشم

  )3(فاصله اي نیست بین من و او    پیش خدا بیست من هستي نمره 
  

  
 مدرسه ي ماست،  آبی دریا      آبی دریاست ،مدرسه ي ما

 )2(ما همه سنبل،   ما همه الله    باغ پر از گل ، مدرسه ي ما

 )2( ما ییم ، ما ییم آواز بلبل     ما ییم ، ما ییم باغ پر از گل
 )2(فردا چه آسان پرواز ما هست    ایمان از علم و بال و پر ماست

 خنده ي یاران مدرسه ي ما    ر بارانشُرشُ مدرسه ي ما

 باغ شهیدان مدرسه باغ است    گرم و در خشان رشیدمدرسه خو
 من از دل وجان دارم تورا دوست   گرم ودرخشان اي مثل خورشید

 )2( آموزگارم ، نورامید است   باغ و بهارم ، درس و کتاب است

 )2( آموزگارم شکرو سپاس از    هرروزکارم شکرو سپاس است
 در قلب ما هست در مدرسه هست    آنجا خدا هست هرجاکه باشم

  )3(فاصله اي نیست بین من و او    پیش خدا بیست من هستي نمره 
  

  
 مدرسه ي ماست،  آبی دریا      آبی دریاست ،مدرسه ي ما

 )2(ما همه سنبل،   ما همه الله    باغ پر از گل ، مدرسه ي ما

 )2( ما ییم ، ما ییم آواز بلبل     ما ییم ، ما ییم باغ پر از گل
 )2(فردا چه آسان پرواز ما هست    ایمان از علم و بال و پر ماست

 خنده ي یاران مدرسه ي ما    ر بارانشُرشُ مدرسه ي ما

 باغ شهیدان مدرسه باغ است    گرم و در خشان رشیدمدرسه خو
 من از دل وجان دارم تورا دوست   گرم ودرخشان اي مثل خورشید

 )2( آموزگارم ، نورامید است   باغ و بهارم ، درس و کتاب است

 )2( آموزگارم شکرو سپاس از    هرروزکارم شکرو سپاس است
 در قلب ما هست در مدرسه هست    آنجا خدا هست هرجاکه باشم

  )3(فاصله اي نیست بین من و او    پیش خدا بیست من هستي نمره 

  
 مدرسه ي ماست،  آبی دریا      آبی دریاست ،مدرسه ي ما

 )2(ما همه سنبل،   ما همه الله    باغ پر از گل ، مدرسه ي ما
 )2( ما ییم ، ما ییم آواز بلبل     ما ییم ، ما ییم باغ پر از گل

 )2(فردا چه آسان پرواز ما هست    ایمان از علم و بال و پر ماست

 خنده ي یاران مدرسه ي ما    ر بارانشُرشُ مدرسه ي ما
 باغ شهیدان مدرسه باغ است    گرم و در خشان رشیدمدرسه خو

 من از دل وجان دارم تورا دوست   گرم ودرخشان اي مثل خورشید
 )2( آموزگارم ، نورامید است   باغ و بهارم ، درس و کتاب است
 )2( آموزگارم شکرو سپاس از    هرروزکارم شکرو سپاس است

 در قلب ما هست در مدرسه هست    آنجا خدا هست هرجاکه باشم

  )3(فاصله اي نیست بین من و او    پیش خدا بیست من هستي نمره 
  

  
 مدرسه ي ماست،  آبی دریا      آبی دریاست ،مدرسه ي ما

 )2(ما همه سنبل،   ما همه الله    باغ پر از گل ، مدرسه ي ما
 )2( ما ییم ، ما ییم آواز بلبل     ما ییم ، ما ییم باغ پر از گل

 )2(فردا چه آسان پرواز ما هست    ایمان از علم و بال و پر ماست

 خنده ي یاران مدرسه ي ما    ر بارانشُرشُ مدرسه ي ما
 باغ شهیدان مدرسه باغ است    گرم و در خشان رشیدمدرسه خو

 من از دل وجان دارم تورا دوست   گرم ودرخشان اي مثل خورشید
 )2( آموزگارم ، نورامید است   باغ و بهارم ، درس و کتاب است
 )2( آموزگارم شکرو سپاس از    هرروزکارم شکرو سپاس است

 در قلب ما هست در مدرسه هست    آنجا خدا هست هرجاکه باشم

  )3(فاصله اي نیست بین من و او    پیش خدا بیست من هستي نمره 

  

www.tabas-pishfar.ir 


