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  با موضوع معلم  20نگارش هشتم صفحه 

بعد از خدا، پدر و مادر چهارمین شخصی است که دلسوزی هایش برایمان از ته دل است و   :مقدمه 
 .همیشه نگران آینده ماست

 .اساسی ترین کار در هر کشور تعلیم و تربیت درست است :بدنه

 … یعنی کسی باشد که به ما آموزش بدهد چگونه رفتار کنیم چه شخصیتی داشته باشیم و 

بر دوش معلم است. از نظر من معلم بودن شغل بسیار مهمی است که در آینده رسالت تعلیم و تربیت  
جامعه اثر دارد و اگر معلمی در تربیت و آموزش شاگردانش کوتاهی کند باعث می شود آینده جامعه  

 .دچار مشکل شود

است  در واقع تعلیم و تربیت درست آینده ی کشور را می سازد . شغل معلمی شغل پیامبران و امامان  
 .و درست مانند این است که مرده را زنده میکند و جان دوباره به او می بخشد

دانند و می خواهند مانند   معلمان بیشترین تاثیر را در جامعه دارند زیرا همه، آنها را الگوی خود می 
 .آنان رفتار کنند

آموزان قرار دهد و    معلمی نوعی عشق است که حاضر است زمان زیادی از خودش را در اختیار دانش
 .راهنمای آن ها باشد

معلم ما را با گذشته آشنا می کند تا از آن درس بگیریم و ما را آماده می کند تا آینده و فردایی بهتر را  
 .رقم بزنیم

 .تواند آن را برعهده بگیرد توان گفت معلمی شغلی است که هر کسی نمی  در نهایت با قاطعیت می 

همراه ما در سنین مختلف است. احترام گذاشتن به آنها از وظایف اصلی  معلم دوست و   : نتیجه
 .ماست زیرا ما همیشه مدیون زحمات و تالش آنها هستیم
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 باد آورده را باد می برد  : موضوع انشا 

ه می شود که  از بچگی شنیده ایم که گفته اند باد آورده را باد می برد . این مثل زمانی استفاد : مقدمه 
 .برای به دست آوردن چیزی زحمت نکشیده باشی و معلوم است که آن را زود از دست میدهی

چند سال پیش، هوا طوفانی شد . همسایه ما پنجره اتاقش را باز گذاشته و فراموش کرده بود   : بدنه
 . آن را ببندد

. همسایه ما هم زود پنجره را بست  در آن باد و طوفان، یک طوطی زیبا با ترس و عجله وارد اتاق او شد
 . تا طوطی فرار نکند و عصر همان روز برایش قفس خرید . طوطی را زندانی کرد و پشت پنجره گذاشت 

 .ما بچه ها بعد از مدرسه پشت پنجره خانه همسایه می رفتیم و با طوطی حرف می زدیم

 . وطی را به ما بفروشدهمسایه می گفت به باالترین قیمتی که پیشنهاد دهیم حاضر است ط

طوطی خیلی غمگین بود و به جز سالم، چیز دیگری نمی گفت .همسایه دائما دنبال مشتری برای طوطی 
 . می گشت

یک روز که آقای همسایه بیرون رفته بود، دخترش برای اینکه طوطی خوشحال شود، آن را از قفس  
 . بیرون آورد 

 . بیرون رفتطوطی هم از فرصت استفاده کرد و از پنجره  

 

 .آن روز آقای همسایه بلند بلند می گفت ضرر کردم و خانم همسایه می گفت بادآورده را باد می برد

من یاد گرفتم وقتی چیزی را پیدا می کنیم، باید دنبال صاحبش بگردیم نه اینکه آن را برای   : نتیجه
 .مخودمان نگه داریم زیرا با خوشحال کردن صاحب آن، ما هم شاد میشوی
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 :مقدمه 

خدای بزرگ نعمتهای فراوانی به ما داده است و ما باید به خاطر تمام نعمتهای خداوند از او تشکر کنیم 
و سپاسگزار باشیم و هر روز سجده شکر به جا بیاوریم و قدر این نعمتهای خداوند را بیشتر و بیشتر  

 .بدانیم

 :تنه انشا 

خدای مهربان به همه ی انسانها قدرت عقل و شعور تفکر داده است تا انسان بتواند با درک و آگاهی  
به نعمتهای خداوند به عظمت و بزرگیش پی ببرد و خدا را به خاطر این فراوانی شکر کند و همواره از  

 .تمام نعمتهایی که به او داده تشکر کند

ه است تا از آنها برای یک زندگی خوب و راحت استفاده کنیم  نعمتهایی که خداوند در زمین به ما داد
 .آنقدر زیاد است که نمیتوان آنها را شمرد و ما نباید نسبت به این نعمتها بی تفاوت باشیم 

متاسفانه بسیاری از ما آنقدر از دید منفی به زندگی نگاه میکنیم و فقط روی گرفتاریها و مشکالت تمرکز  
نیم چه نعمتهای بزرگی داریم و چه چیزهای مهمی خداوند در زندگی به ما عطا  میکنیم که فراموش میک

کرده است نعمتهایی مانند سالمتی و تندرستی، پدر ومادر، نعمت دیدن و شنیدن، نعمت حرف زدن و  
راه رفتن و هزاران نعمت دیگر که ما از آنها غافل هستیم و تا زمانی که ما آنها را داریم قدرشان را  

نیم و وقتی آنها را از دست میدهیم آنوقت پی میبریم که چه نعمتهای بزرگی داشتیم و از دست  نمیدا
 .دادیم نعمت انسان بودن که به خاطر عقل و شعور ما را نسبت به سایر جانداران متمایز کرده است 

ها  این خود یکی از شاهکارهای خلقت است و در وجود هیچ موجود زنده دیگری نیست. کوهها، دشت 
و جنگلها نیز از دیگر نعمتهای خداوند است که در اختیار انسان قرار داده است و ما باید از خداوند به 

خاطر همه ی نعمت هایش تشکر کنیم. من از خدای مهربانم تشکر میکنم و میگویم خدایا شکرت به  
، ای بخشنده و بزرگ  خاطر همه ی نعمتهایی که به من دادی و مرا ببخش اگر قدردان نعمتهای تو نبودم

 .وای مهربان ترین مهربانان

 :نتیجه گیری

برای اینکه بتوانیم از خداون تشکر کنیم به خاطر نعمتهایش،اول از همه بای خوب باشیم وقدر  
نعمتهای خداوند را بدانیم و به خوبی و در راه درست از آنها استفاده کرده و رضایت خداوند را بدست  

به نسل های بعدی خود یاد داده تا قدر نعمتهای خداوند را بدانند و از آن به  آورده و شکر گزاری را 
 .خوبی استفاده کنند
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