
 انشاء در مورد پاییز 

  را خود انشای  ، است  آفریده برای  زیبایی مهھ این که ربانیھبه نام خداوند م :بخش آغازین )مقدمه( 
 .کنم می آغاز

  و میشوند شروع  پاییز در  اھ  مدرسه چون م ھمن خیلی فصل پاییز را دوست دارم . :بخش میانی )بدنه( 
 آینده ساختن  برای  تالش و  خواندن درس به شروع  و میکنم بازی ا ھآن با و میبینم را  دوستانم دوباره

  بازی میشهھ بخواند دلشان و نشوند خوشحال مدرسه شدن  شروع از اھ  بعضی شاید البته.  میکنم خود
در خانه استراحت کنند. ولی بعد از مدتی حوصله شان سر میرود و دوست دارند دوباره به   و کنند

 .ببینند را  ربانھمدرسه بیایند و دوستان و معلمان م 

  مهھ.  است زبیا خیلی پاییز فصل  که است این داریم دوست خیلی را پاییز  من که مھیک دلیل دیگر  
  و میایند در  ای وهھق  و  قرمز و  نارنجی و  زرد ایھند به رنگ ا بوده سبز  تابستان و ار ھب  در که ا ھ برگ
 آمده در رنگ  یک به درختی رھ  میرویم پارک به وقتی . میشود نواز چشم و  زیبا  و رنگارنگ جا  مهھ انگار

 . است شده قشنگ خیلی اھ  پارک و ا ھ جنگل بخصوص جا مهھ  و  است

  را اھ  انار مادرم ا ھنار به بازار می آید. بعضی وقتی ا و پرتقال و  شیرین  لیمو  و میرسد اھدر پاییز خرمالو  
 خیلی من که دھد  می ما به و ریزد می کوچک ایھ  کاسه در و زند می نمک  و گلپر اھآن به و کند می دان

  ما به و پزند می قرمز و شیرین ایھ لبو قدیمی ای ھ  گاری روی  در اھ  فروش لبو پاییز در. آید می خوشم
  که خوریم می مھ  با خانه به رفتن  راه در و  خرم می داغ لبو ا ھآن از ایمھ دوست  با یھگا من فروشند می

 .دارد کیف خیلی

  دارم دوست بارانی ایھروز  و  ستمھ  باران عاشق  ،چون دارم دوست را پاییز خیلی مھ من به خاطر باران 
. ولی حتی اگر سرما   نخوریم سرما باران  زیر  در باشیم  مراقب باید البته.  کنم بازی و  بروم باران  زیر

بخوریم مادرمان برای ما سوپ خوشمزه و شلغمی می پزد .ما کنار بخاری می خوابیم تا خوب شویم.  
  در  راحتی به میتوانیم مینھ  خاطر به. سرد خیلی نه است  گرم خیلی نه است،  خوب واھتازه پاییز خیلی 

 . شویم  خسته تا و کنیم بازی  پارک  و حیات  و خیابان

  ،که  دارد را خودش خوشمزه ایھ خوراکی و  اھ قشنگی ا،ھ فصل پاییز خوبی  :)نتیجه گیری(  بخش پایانی 
  را خدا پاییز   فصل در من. برسد  پاییز فصل  زودتر  دارم دوست میشهھ و  دارم دوست خیلی را اھآن من
 .کنم می شکر است آفریده ما برای که زیبایی  و قشنگ مهھ این خاطر به

 

 

 ¤¤¤¤درس مگام ھ ¤¤¤¤



 در مورد حیاط مدرسه   انشا 

  را عمری  آنجا  در که است  جایی در میشهھ ما بد  و  خوب ایھخاطرات و لحظه   :بخش آغازین )مقدمه( 
  رو  و مدرسه  راه در قدم و دیده را آنجا آموز دانش قدم اولین با بار  اولین که است جایی ایم، گذرانده

 .است  گذاشته پیشرفت به

  دوران  لحظات  ترین  پراضطراب  یھگا و ندهھتگاه و آرامش دحیاط مدرسه خلو :بخش میانی )بدنه( 
 .است داده تشکیل را اموز دانش یک ی مدرسه و درس

  زیاد شادی از یھزمانی که در حیاط مدرسه قدم زده، درس خوانده ،بازی کرده ،خندیده ،گریه کرده و گا
ه ی ما جایی است پراز  مدرس حیاط. است  ریخته شوق  اشک و  رفته پایین و  ،باال خوب نمرات اخذ و

درختان سنوبر و کاج که زیر سایه ی ان می نشینیم. و با دوستانمان گل می گوییم و گل می شنویم.  
  را توپ  و ستندھ  آنجا در بازی حال در اھ  بچه از ایی عده  میشهھزمین فوتبالی دارد و با تیرک دروازه که 

 .ی دعوا می کنندھگا و میخندند یھگا  و برند  می سمت ان به سمت  این از

  استانی ایھ  بازی برای  تا ستندھ  تمرین حال در والیبال تیم  میشهھزمین والیبالی دارد با تور والیبال که 
  بوی  و عطر  کدام رھ  که است ایی نوشکفته ایھ  گل پراز ما مدرسه حیاط. باشند داشته را الزم آمادگی
 مختلف سویی  و سمت  به کدام رھمی شوند و   باز روزی که اییھ  گل! نوجوانی عطر  اسم به دارند خاصی

  عده  ساله   رھ که ستندھ آموزانی دانش مانھ  اھ گل این بله. باشند مملکت این ساز آینده تا روند می
 !سالم  ایی عده  و کنند می خداحافظی ان با ایی

نده نیز،  آی در تا کنیم مراقبت خود مدرسه  حیاط و  مدرسه از میشهھیم بیای :بخش پایانی )نتیجه گیری(
 .حیاط مدرسه پراز حال خوب و حس خوب تازگی را داشته باشد

 ¤¤¤¤ درس مگام ھ ¤¤¤¤

 

 

 

 

 

 



 انشا در مورد روزی را که دوست دارم ، تکرار شود 

  اھبار  و  اھبار  داریم دوست که دارد وجود ما زندگی در اھ بعضی از خاطرات و روز :بخش آغازین )مقدمه( 
ن دوباره زیر زبان ما بیاید و با تکرار ان لبخند آشنایی بر لب  ا  قشنگ و  شیرین  ی مزه تا شوند تکرار

 .شود  تداعی  ایمانھ

  به پدربزرگ  مراهھروزی را که دوست دارم تکرار شود روزی است که مادربزرگ به  :بخش میانی )بدنه( 
و  تکاپ درحال مهھ که  داشت وجود زیبایی حال و  شور مادربزرگ ی  خانه در و رفتند کربال زیارتی  سفر

  دسته مراهھ آشنا  و فامیل ی مهھ و بودند  اھکار  شدن انجام موقع به و درست و  اھ کار یھبرای سامان د
  بوی که ربانشھم  و چروکیده ایھ  دست آن با مادربزرگ و رفتیم  پدربزرگ و  مادربزرگ استقبال به گل

ا غرق خوشحالی  مر  و  کشید آغوش در مرا پدربزرگ و  کرد نوازش مرا داد می را گالب انگیز دل عطر
 .کردند

  واھ  و حال وان شد نھ پ درخانه خیرات ی سفره شب ان و  برگشتیم  خانه سمت به مگیھبعد از آن 
  چندان نه سن با خود ایھ سال  و سن  مھ با مراهھ نیز من و  بود نشانده مهھ ای ھ  لب  بر زیبایی لبخند

ر این کار خوب و حال خوب را د کوچک چند رھ  ایی  گوشه و داشتیم را اھکار  در کمک در سعی   کممان
  راستی به. کنند افتخار ما مثل اییھ نوه داشتن به پدربزرگ و مادربزرگ تا  باشیم یم ھبگیریم و ما نیز س

  و  مادربزرگ چنین داشتن برای میشهھ من و  است  دلنشین و مھ م  بسیار نعمت دو این داشتن که
 .بالم می خود به و  خوشحالم پدربزرگی

  را اطرافمان ایھ  آدم قدر مینطورھ و خوبمان  ایھ روز قدر باید میشهھ :ه گیری(بخش پایانی )نتیج 
  یچوقتھ  و نیستند ما  کنار در دیگر  اھ  آدم و  اھروز  ان دیگر بینیم می کنیم باز چشم تا  که زیرا. بدانیم

 .بدانید را یکدیگر قدر و  باشید شاید میشهھ بنابراین. شوند  نمی تکرار


