
 انشا در مورد خانه

 :مقدمه 

دراین سقف بزرگ که در هرثانیه اش نفسی می میمیرد و نفسی می اید بایدکه جایی باشدتابا خیال  
 …راحت و دلی اسوده روزهای زندگی را سپری کنیم و برگ جدیدی اززندگی را ورق بزنیم،به اسم خانه

 :متن انشا 

رگ که گاهی از سرخشم  اگرخانه را معنی کنیم می شود سقفی باالی سرمان تامحفوظ باشیم از اسمان بز
سرما وطوفان و سیل نازل می کند و گاهی ازسرعشق باران و برکت!چرامی گوییم گاهی!زیراکه زمانی  

ماخانه ایی داریم باسقفی بلندودیوارهای سنگی و جایی گرم و نرم تاازسرماو طوفان در امان  
است.امازمانی که درگوشه   باشیمو.اسیبی به مانرسدمی توان معنی کرداسمان برایم برکت نازل کرده

ایی ازدنیا روی یک تکه ی کاغذیا کارتن درکوچه وخیابان که تنهاسقف باالی سرمان اسمان است و  
ازفقرو تنگدستی اشیانه ایی جزان نداریم می شودخشم!و چرا خشم!خشم خدابرای این ناعدالتی بین  

 ..…بندگانش

 …پایشان فرشی ژنده و پارهعده ایی خانه های مرفح و بزرگ دارندو عده ایی زیر

که دران ارامش روح و جان برقراراست به همراه خانواده و مهرو عالقه به    خانه یعنی جایی
  سخن یار و  بار کارو  از  و بخوریم  غذایی  خوش. و گرم  دلی با بنشینیم دورهم یعنی خانه…یکدیگر
یم و مسیرزندگی را سپری  بردار  قدم هم پشت و ودرکنارهم  کنیم گریه و بخندیم وکنارهم بگوییم

 .…کنیم.خانه یعنی جایی که با دلی اسوده سربربالین بگذاریم و بادلی خوش سرازبالش برداریم

خانه یعنی همان دستان پرمهرپدرو مادرم که مرا در اغوش می گیرند و همچون سپری از من مراقبت می  
 .کنند

 :نتیجه گیری

خوش ومهربان چشم به دنیابازمی کنم و از دنیا می   خانه یعنی جایی که من باعشق و ارامش و دلی 
بندیم واین چقدرخوب می شد که همیشه یادم باشدیکی هست که می توان باکارهرچندکوچک من 
شاد شودو کمکی کرده باشیم.پس یادمان باشدهمیشه به کسانی که ازماپایین ترهستند وبه کمک  

 .شادکنیممانیاز دارندکمک می کنیم و دل انها راهرچندکوچک 
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 م کتاب مهارت های نوشتاری کالس هفت 42انشا صفحه 
در خانه نشسته ایم . ویروس کرونا همه مردم دنیا را خانه نشین کرده ، به خصوص مردم کشور ما . ما جوان  : ه مقدم 

است و نه  ها دلمان خیلی گرفته . می خواهیم بیرون برویم ، با دوستانمان تفریح کنیم و شاد باشیم . ولی نه شدنی 
 . اجازه اش را داریم

 
با خودمان میگوییم هر وقت وضعیت به حالت عادی برگردد ، صبح از خانه بیرون می رویم و شب بر می گردیم .   : هبدن 

دیگر نمی خواهیم در خانه بمانیم . ما می خواهیم متفاوت زندگی کنیم و از حالت روز مرگی خارج شویم . از زل زدن به  
 . ه موبایل خسته شده ایم . خسته شده ایم از تمیز کردن خانه و جارو کردن حیاطتلویزیون و صفح

از آخرین حرف هایی که به شما گفته ام یک سال می گذرد . کرونا تمام شده و تصمیم گرفته ایم به مسافرت برویم . 
حال هستیم که باالخره توانسته راه شمال را در پیش گرفته ایم و با شور و شوق زیادی به راه افتاده ایم . خیلی خوش

 . ایم هیجانی به زندگی خود بدهیم و کمی متفاوت تر زندگی کنیم

ده روزی می شود که از خانه بیرونیم . در این ده روز هر کاری که در دوران کرونا نکرده بودیم را کردیم ، شاید هم بیشتر 
ایم . همه می خواهیم برگردیم به شهر خودمان و خانه  . ولی دیگر خسته شده ایم . خسته از سفر و دل تنگ خانه شده 

خودمان . دلمان برای تک تک جا های خانه تنگ شده . برای تک تک کارهای خانه . از تفریح و بی نظمی سیر شده ایم  
 . و می خواهیم دوباره به همان روش تکراری که قبال از آن متنفر بودیم زندگی کنیم

یمان را بدانیم ، خانه ، ماشین ، محل زندگی ، دوستان و خانواده.شاید لحظه ای از آن ها باید قدر داشته ها  : ه نتیج 
زده شویم ولی حقیقت این است که آن ها بخشی از وجود و هویت ما را تشکیل می دهند و ما بدون آن ها نمی توانیم  

 .زندگی کنیم
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 انشا خانه به روش طبقه بندی کردن موضوع هفتم 

خانه،سرپناهی برای زندگی؛جایی که در ان زندگی میکنیم،میخوابیم و مارا از باران و سرما و گرما و چیزهای این   : مقدمه 
 .چنینی حفظ می کند

خداوند متعال همه چیز را افریده و عقل استفاده از ان را به انسان داده که چند صباحی که زنده است را بتواند   : بدنه
به زندگی خود ادامه دهد. ولی خانه که شامل در و دیوار و سقف نمیشود ؛ خانه وسایل هم  با رفاه و اسایش بیشتری  

دارد، و اگر کسی در ان زندگی نکند و نفس نکشد که دیگر خانه نیست و خرابه ای است.اگر بوی غذا در ان نپیچد خانه 
در سرمای سرد زمستان و گرمای گرم تابستان  ی زندگی کردن نیست. اگر خانه نباشد تو سرپناهی برای زندگی نداری و باید  

بیرون باشی و روی تکه ای کارتون و یا هزچه بخوابی . موقع بارش باران اول از همه تو خیس میشوی و سرما میخوری.  
 .خانه که نباشد زندگی سخت تراز ست تر از سخت است

ت و با افرادی مثل مادر و پدر و خواهران و  و حال باید شکر گزار خدا باشیم گه حداقل سقفی روی سرمان اس : نتیجه 
 .برادرانمان زندگی میکنیم و سرپناهی برای زندگی روزمره خود داریم و در برابر هر بالی طبیعی اسیب کمتری می بینیم

 


