
 نماذج لمقدمة موضوع تعبير لالمتحان
وطننا مصر هو الشرف والدافع الذي يعيش كل فرد منا بسببه وبسبب إعالء رايته في شتى المجاالت حتى وإن رويت  .1

 .حبات رماله بالدم والعرق والدموع فنحن كلنا فداء للوطن

والدفاع والفداء عنه  حب الوطن لقد استعنت باهلل ممسًكا قلمي مقسًما على أن أكتب لكم سطور من نور المعرفة في .2

 ” ِاْعتَِماِْديِمْصُر َمْقِصِدي َدْفُع اْلَغِرْيِم*** َوَعْلَى هللا “ وأستشهد من النشيد الوطني هذا البيت

ُ آِمِنينَ  “ :قال تعالى في سورة يوسف .3 موضوع عن حب  ال يوجد ما هو أفضل من بدأ “ َوَقاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِن َشاَء هللاه

 .مصر بآيات من القرآن الكريم الذي ذكرت فيه حوالي خمس مرات الوطن

كنت أتجول فى الطرقات وصادفنى فى الطريق بستان جميل فدخلت فية وأخذت أتجول به حتى وجدت به الكثير من  .4

األزهار واألوراق واألغصان فوجدت ذلك البستان ملىء بالثمار المميزة والورود الملونه وفيه كل ما ينال على إعجاب 

معرفه فتجولت كثيراً وكثيراً وكلما تجولت أكثر رأيت أكثر من اإلنسان وشدنى اإلسم المكتوب على البستان وهو بستان ال

المناظر الجميله والجذابه فأمسكت بقلمى وحاولت أن أرسم هذة المناظر على األوراق وسرعان ما وجدت أقالمى تترجم 

ى الجميلة والت تلك المناظر الرائعه وتترجم كل ما رأته عينى ووصل إلى قلبى على هيئة مجموعه من الكلمات والعبارات

جاءت فى محلها وتحدثت عن موضوعنا وهو الموضوع ) اسم الموضوع( والذى تمنيت ان اكتب فية واترجم أفكارى على 

 .هيئة عبارات جميلة اقتطفها لكم من بستان العلم والمعرفه

 -صلى هللا عليه وسلم-مة موضوع تعبير عن رسول هللا مقدمة وخات .5

الحمد هلل الذي خلقني إنساًنا يفكر ويعقل ويسمع ويرى جميل صنعك.. فيعبر عنه بقلمه من خالل سطور موضوعه عن مولد  .6

َسْلَناَك إاِله َوَما أَرْ  “ في سورة األنبياء -عز وجل-الذي أرسل رحمة للعالمين كما قال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .107اآلية  “ َرْحَمًة لِّْلَعالَِمينَ 

الموضوع الذي نتحدث عنه من المواضيع المهمة والتي كان لها األثر البارز في حياتنا اليوم، وإن لم تحدث لتغيرت حياتنا  .7

 .إلى ما هو شيء سيء وهذا الموضوع هو عن الهجرة النبوية التي اختص بها هللا خاتم أنبياءه

مما ال شك فيه أن مثل هذا الموضوع العميق، يصعب عليا الخوض به، ولكن سأقوم بكتابة كل ما لدي من معلومات من  .8

الماضية التي مررت بها، ولعل أتوفق في تقديم المعلومات الكافية لمثل هذا الموضوع، على أمل أن ما  التعليم خالل مراحل

 .أقوم بكتابته من معلومات في هذا الموضوع تحوز على إعجاب المصححين

إن هذا الموضوع ذا صلة عميقة ووطيدة بحياة اإلنسان، لهذا سأقوم بكتابة ما يوفقني هللا له، ولعلي أتمكن من كتابة  .9

 .معلومات كافية وملمة بكل جوانب هذا الموضوع

إن المشكالت التي يعاني منها المجتمع كثيرة، ومن أكثر األمور التي تميز هذا العصر هو كثرة التواصل الذي  .10

لنعيد التوازن البيئي، لذلك سأقوم بالتحدث في هذا الموضوع من  العمل ل الحياة أكثر تشابك وتداخل، لذلك يجب علينايجع

 .ثل هذه المشكالت من وجهة نظري الشخصيةخالل رؤيتي له، وسأقوم بطرح الحلول الالزمة للتخلص من م

الحمد هلل الذي رزقني نعمة اللسان لكي أتحدث به وأعبر عن وجهة نظري في كل األمور، والحمد هلل الذي رزقني  .11

ا حولي من موضوعات مختلفة، وأفكر في حاًل لها، والذي سوف يمكني من التعبير ألفكر به وأستوعب كل م العقل نعمة

 .عن هذا الموضوع الشيق الذي تمنيت كثيًرا أن أتحدث به

من الواضح أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة في مجتمعنا، لهذا سوف أقوم بكتابة كل ما لدي من  .12

جهات نظر في هذا الموضوع الشيق، وأتمنى من هللا أن يحوز على معلومات، وسأعرض كل ما يدور في عقلي من و

 .إعجابكم، وفي البداية أستعين باهلل ألكتب صفحة تشع بالنور، وهو نور اللغة العربية، لغى القرآن الكريم

سان والل إن أروع الكالم يعجز عن التعبير عن هذا الموضوع، في مثل هذا المجال؛ ألن األقالم قد كتبت فيه كثيًرا، .13

قد تحدث عنه كثيًرا، وكل هذا ما هو إال قطرة في بحر من هذا المجال الواسع العميق، الغزير المعلومات، وأني سوف 

أحاول وسأستعير بالغة الكالم، وسحر القول ألعبر عن كل ما يدور في عقلي عن هذا الموضوع الشيق، والمميز، والذي 

على كل شخص التعبير فيها بكل حرية وضوح، وراجًيا من هللا أن يحوز على يعتبر من المواضيع العصرية، التي يجب 

 .إعجاب المصححين، ونبدأ بسم هللا
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من المؤكد أن هذا الموضوع هام ونافع جًدا؛ وذلك ألنه يمس العديد من الجوانب الهامة في مجتمعنا، أني أرى  .14

ق، وعلى هذه السطور، التي أدعو هللا أن أتمكن من إيصالها لكم أفكاري تتسرع ليقوم الكلم بتحويلها لكتابات بحبر على الور

 .في كتابة كل ما يدور في عقلي من أفكار ومعلومات لهذا الموضوع الشيق الوقت بشكل جيد، وأتمنى أيًضا أن يسعفني

والسالم على سيدنا محمد صلى  الصالة مد هلل حمًدا كثيًرا، الذي بفضله يفكر العقل، ويعتبر اللسان، ويكتب القلم،الح .15

لمات وأنا في قمة سعادتي أن جاءت لي هذه الفرصة هللا عليه وسلم الذي كان فصيح اللسان، وواضح البيان، أكتب هذه الك

 .ألكتب وأعبر في هذا الموضوع، الذي يشغل بال المجتمع بأكمله، وأدعو هللا كثيًرا أن يوفقني به

ال أعلم كيف ابدأ الحديث في مثل هذا الموضوع؟ وال أعلم إن كانت سوف توفقني الكلمات وتكفيني أم ال؟ فإن  .16

ل وألني سأبذل كل طاقتي للتحدث في هذا الموضوع الشيق، وسأعتبر من خالل كلماتي البسيطة الكلمات تصغر وتتضاء

 .في مثل هذا الموضوع الشيق الرائع

أن الحديث في مثل هذا الموضوع يجعلنا نتحدث بكل جديه واهتمام، وما سأقوم بعرضه في األسطر القادمة ما هو  .17

 .تعيًنا باهلل بسم هللا الموفقإال نقطة في بحر لهذا الموضوع، أبًدا مس

تطور  مما ال شك فية ان هذا الكون يسير بشكل منظم وما يطرأ على الكوكب هو نتيجة ألفعال البشر من : .18

 ولهذا الحظ العلماء ظهور هذا الموضوع على سطح االرض وعلينا التعرف على االسباب المؤديه لظهور تلك تكنولوجى

  .الظاهرة حتى نتفادى مخاطرها



 

 للموضوع تعبير لالمتحان خاتمة
الوطن هو ما يفتديه اإلنسان بروحه ودمه، فهو ذكريات الطفولة والصبى، وهو األرض التي تحتضن أبنائها تحميهم  .1

رث عظيم ال بد أن ، فيعيش المرء في وطنه منعًما بجميل فضل هللا عليه، وأن يكون الوطن أماًنا لهو إ متاعب األقدار من

 .يتم توريثه جيل بعد جيل

أتمنى من هللا أن أكون قد وفقت في هذا الموضوع عن الوطن، حيث يعد الوطن هو النعمة التي يجب أن نحافظ عليها  .2

 .و يسمو ويرتفع بسواعد أبنائه الصناديد يعيش الوطن ونوعي بها أبنائنا؛ حتى

ورسوله والوالدين، والحفاظ عليه هو فطرة اإلنسان السلمية، فقد فطرنا هللا على  هو رابع حب بعد حب هللا حب الوطن .3

حبه، واالنتماء له، فقد حزن رسول هللا عندما خرج من وطنه مضطًرا من أجل الدعوة اإلنسانية، لذا يجب أن يعتز كل 

 .مسلم بوطنه ويحميه، ويساعد على رفعته بالعمل والعمل واالجتهاد

م وأحب أن أخت -صلى هللا عليه وسلم-الحمد هلل الذي وفقني في كتابة هذا الموضوع عن مولد نور الهدى خير البرية محمد  .4

ـٌم َوَثناءُ  *** ُولِـَد الـُهـدى َفـالكاِئناُت ِضياءُ  “ موضوعي ببيت من الهمزية النبوية لشوقي  . “ َوَفـُم الـَزمـاِن َتـَبـسُّ

موضوع أدعو هللا أن يكون قد وفقني في كتابة هذا الموضوع الذي يمثل نقطة محورية في تاريخنا العربي في نهاية هذا ال .5

 .وتاريخ ديننا اإلسالمي الحنيف

وبعد كل ما كتبت، وكل ما عبرت به في هذا الموضوع فإني أعجز أن أعطي هذا الموضوع حقه، ولكن هذا ما تذكره  .6

 .العقل، وما وصلت إليه البصيرة، من معلومات في هذا الموضوع المهم الذي انحنت ألهميته الجباه

 .إعجابكم، فإن كنت أصبت فهذا من هللا، وإن كنت أخطأت فهذا من نفسي ومن الشيطانأتمنى من هللا أن تكون نال كلماتي  .7

 

وأخيًرا وبعد أن قمت بتحليل العناصر، فإني أجد متعة كبير في الكتابة في مثل هذا الموضوع الشيق، وأني أود أن أكتب  .8

 .وأكتب، ولكني أخاف أن يسرقني الوقت

من المعروف أن لكل بداية نهاية، وأنه خير الكالم ما قل ودل، وخير العمل ما أحسن آخره، وبعد جهدي المتواضع أتمنى  .9

من هللا أن تكون نالت كلماتي على إعجابكم، وال أكن قد أصبتكم بالملل، وأتمنى أن يكون هللا وفقني في كتابة اإليجابيات 

 .اكموالسلبيات بكل وضوح، وفقني هللا وإي

كل ما سبق قد وضح لنا أهمية هذا الموضوع، وأرجوا من هللا أن أكون قد أصبت في اختيار العناصر التي تحدثت  .10

 .عنها

من خالل ما ذكرت في هذا الموضوع، يتضح مدى أهمية هذا الموضوع، من الموضوعات التي لها تأثير كبير في  .11

 .ونتقدم في كل حياتنا حياتنا، لذلك يجب علينا االهتمام به حتى نرتقي

وفي الختام ال أستطيع أن أقول إال أنني قد عرضت وجه نظري، ووضحت أفكاري المتواضعة في هذا الموضوع  .12

العميق الممتاز وفي الختام ما أنا إال بشر قد أخطئ وقد أُصيب، واسأل هللا أن تكون كلماتي قد نالت إعجابكم وأتمنى من هللا 

 .أن يوفقني ويوفقكم

هذا الموضوع كالشجرة المثمرة أغصانها مظلة، وثمارها لذيذة وممتعة، فأنا حًقا أحتاج للكثير من الصفحات  .13

والصفحات ألفضي كل ما لدي من معلومات، وكل ما يجول في خاطري في كلمات في هذا الموضوع الشيق، المعاصر، 

 .وأتمنى من هللا أن أكون قد قدمت شيًئا نافًعا ومفيًدا

ير من األقالم التى وفى الختام أعلم جيداً أننى لست أول من يقوم بالكتابة فى هذا الموضوع حيث أن هناك الكث .14

كتبت قبلى فى هذا الموضوع ولكنى سعيد جدا أن جاءت لى الفرصة أخير للكتابة فى هذا الموضوع الشيق والجميل واعلم 

ان كتاباتى وعباراتى ما هى اال نقطة صغيرة من البستان الكبير بستان العلم والمعرفة، واتمنى ان تكون االفكار الخاصة 

 .كمبى نالت اعجابكم ورضا

ومع الوصول إلى ختام هذا الموضوع أود أن أنوه بأن هذة الظاهرة تمس كافة أفراد المجتمع وال يمكن حصرها فى  .15

 بضعة صفحات ولكن لضيق الوقت عرضت ما يستحق طرحه منه


