
 مجموعه گروههای مدهوش
  ٣٠٠ موضوع انشا مختلف برای پایه های مختلف

 موضوع انشا آزاد
  موضوع انشا آزاد کالس یازدهم  ، موضوع انشا آزاد کالس دهم

 ١- بهترین نعمت های خداوند
 ٢- داستان از زبان یک قطره باران

 ٣- انس با قرآن یعنی چه؟
 ۴- توصیف منظره طلوع یا غروب خورشید.

 ۵- اگر مادر / پدر شوید میخواهید چه کارهایی برای فرزندان خود انجام دهید؟
 ۶- نامه ای به حضرت زهرا (س)

 ٧- اگر در زندگی نظم و برنامه ریزی نداشته باشیم چه اتفاقی رخ میدهد ؟
 ٨- بهترین ورزش دنیا از نظر شما چیست؟

 ٩- تالش مهم تر است یا استعداد ؟
 ١٠- اگر پول زیادی داشتید چکار میکردید؟

 ١١- پلیس خوب را توصیف کنید.
 ١٢- فواید قانون و اهمیت رعایت قانون

 ١٣- خاطره روز طبیعت ( ١٣ به در ) امسال
 ١۴- اگر ماشین زمان داشتید به گذشته سفر میکردید یا آینده ؟

 ١۵- نامه ای به اما رضا
 

 ١۶- بهترین و زیبا ترین هنر
 ١٧- اگر دانشمند بودید چه چیزی اختراع میکردید؟

 ١٨- اگر رئیس جمهور بودید چه کارهایی انجام میدادید؟
 ١٩- نابرده رنج گنج میسر نمیشود

 ٢٠- چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟
 ٢١- از چه راه هایی می توان زبان فارسی را حفظ کرد ؟

 ٢٢- یک روز بسیار سرد زمستانی را توصیف کنید .
 ٢٣- چگونه ما ایرانیان می توانیم چراغ فروزان علم را برفراز همه جهان روشن کنیم ؟

 ٢۴- دوست خوب کیست ؟
 ٢۵- از زبان یک کودک بی سرپرست انشایی بنویسید .

 ٢۶- چگونه می توان با صبر و استقامت بر مشکالت پیروز شد .
 ٢٧- یکی از زیبایی های طبیعت را توصیف کنید .

 ٢٨- حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید .
 ٢٩- دوست داری دنیا چگونه باشد .

 ٣٠- اگر در خانواده ای ثروتمند – فقیر  به دنیا می آمدم …
 

 ٣٠٠ موضوع انشا آزاد
  موضوع انشا آزاد کالس نهم ، موضوع انشا آزاد کالس هشتم

 ٣١- اگر من به جای معلم خود بودم …
 ٣٢- فصل بهار را توصیف کنید .

 ٣٣- زیبایی های پاییز من را به یاد … .
 ٣۴- تفاوت انسان راستگو با انسان دروغگو را بنویسید .

 ٣۵- داستانی تخلیلی در مورد پرواز
 ٣۶- از زبان خورشید انشایی بنویسید .

 ٣٧- تصّور کنید در یک زیر دریایی شیشه ای زیر دریا گردش می کنید چه می بینید ؟
 ٣٨- اگر یک میز بودم … .



 ٣٩- زندگی عشایری را توصیف کنید .
 ۴٠- یک روز بارانی را توصیف کنید .

 ۴١- خاطره ای از دوران تحصیل خود بنویسید .
 ۴٢- کتاب خوب از آن جهت به دوست شبیه است که … .

 ۴٣- رمز موّفقّیت را در چه می دانید ؟
 ۴۴- محبت و دوستی را تعریف کنید .

 ۴۵- نقش کتاب خوانی را در شخصیت انسانی توصیف کنید .
 

 ۴۶- شرح دیدار خود را از یک جنگل بنویسید .
 ۴٧- درباره خصوصیات و ویژگی های یک پدر مهربان و وظیفه شناس انشایی بنویسید .

 ۴٨- درباره شخصیت واالی حضرت علی با کمک گرفتن از آمادگی ذهنی خود انشایی بنویسید .
 ۴٩- گفت و گویی خیالی میان کشتی و طوفان بنویسید .

 ۵٠- سرمای زمستان در خانه ی کلبه ای در وسط جنگل .
 ۵١- بهترین خاطره در کودکی

 ۵٢- اگر میتوانستید به گذشته سفر کنید به کجا و چه زمانی سفر میکردید
 ۵٣- من یک راننده تاکسی هستم ( انشا از زبان یک راننده خسته تاکسی )

 ۵۴- خاطرات کی آدم برفی
 ۵۵- وقت طالست یعنی چه؟

 ۵۶- خالصه بهترین کتابی که خوانده اید.
 ۵٧- اهمیت کتاب و کتابخوانی

 ۵٨- خوبی ها و بدی های بازی های کامپیوتری
 ۵٩- خاطرات از زبان بچه های کار
 ۶٠- حمایت از کار و کاالی ایرانی

 
 موضوع انشا آزاد کالس …

  موضوع انشا آزاد کالس هفتم  ، موضوع انشا آزاد کالس ششم
 ۶١- برای حمایت از کاالی ایرانی باید چه کارهایی انجام دهیم .

 ۶٢- امام خورشید پشت ابر است یعنی چه؟
 ۶٣- انشا در مورد سه رنگ پرچم ایران

 ۶۴-اگر مدیر مدرسه تان بودید چکار میکردید؟
 ۶۵- آیا تا کنون در پیاده روی اربعین شرکت کرده اید ؟

 ۶۶- اشنا ادبی در مورد طعم و رنگ و عطر میوه ها
 ۶٧- به نظر شما شهدا چه خصوصیاتی داشته اند؟

 ۶٨- خوبی ها و بدی های پیروی از مد در لباس پوشیدن.
 ۶٩- رمز شادی و شادابی در زندگی

 
 ٧٠- وقتی برای من مشکلی پیش میاید …

 ٧١- گندم از گندم بروید جو ز جو
 ٧٢- ما برای ساختن آینده کشور چه وظایفی داریم؟

 ٧٣- بهترین نعمت الهی در زندگی من … است که خدا را برای آن شکر میکنم
 ٧۴- لحظه افطار ماه مبارک رمضان

 ٧۵- نماز اول وقت با نماز آخر وقت چه تفاوتی دارد ؟
 ٧۶- مناظره خیالی موج و صخره

 ٧٧- صدای دریا
 ٧٨- قدم قدم با علم ان شااهللا اربعین میایم سمت حرم

 ٧٩- مهم ترین تصمیم زندگی



 ٨٠-  چرا تقلب بد و گناه است ؟
 

 ٨١-  تصمیمات خود را با قلب میگیرید یا عقل ؟
 ٨٢- اهمیت رای دادن و شرکت در انتخابات

 ٨٣- آینده نگری یعنی چه ؟
 ٨۴-  خاطرات یک جانباز شیمیایی از زبان خودش

 ٨۵- چطور پدر و مادرم را خوشحال کنم
 ٨۶- تروریسم یعنی چه

 ٨٧- اگر رئیس جمهور بودم
 ٨٨-  خاطرات خاکی که تبدیل که کوزه شد

 ٨٩- بهشت زیر پای مادران است
 ٩٠- زیباترین لبخند دنیا ، لبخند مادر است.

 
 موضوع انشا آزاد پایه …

 موضوع انشا آزاد کالس پنجم  ، موضوع انشا آزاد کالس چهارم
 ٩١- صرفه جویی یعنی چه ؟ چطور میتوانیم صرفه جویی کنیم ؟

 ٩٢-  مهمان حبیب خداست
 ٩٣- خاطره شبی که زیر آسمان پر ستاره خوابیدم . توصیف شب های پرستاره

 ٩۴- چرا به جای این همه جنگ صلح در جهان برقرار نمیشود؟
 ٩۵  برای آینده خود چه برنامه هایی دارید؟

 ٩۶- خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری
 

 ٩٧- اخالص در کار یعنی چه
 ٩٨-  نامه ای به کودک فلسطینی

 ٩٩- اگر روزی حضرت مهدی را ببینم به او میگویم…
 ١٠٠- فرق آزادی و آزادگی

 ١٠١- دشمن دانا و دوست نادان (داستانی)
 ١٠٢-  هم نشین کاغذی

 ١٠٣- زمزمه محّبت (داستانی)
 ١٠۴- چگونه می توانیم از آبشخور های فرهنگی ایرانی برای آبادانی کشور خود بهره بگیریم

 ١٠۵- چشم های بارانی
 ١٠۶-  آداب مسلمانی

 
 ١٠٧- خرمشهر نماد هشت سال مقاومت

 ١٠٨- از زبان یک لنگه کفش
 ١٠٩- بازگویی تجربه ی خود از دور اندیشی و دوستی

 ١١٠-  آداب معاشرت واخالق نیکو
 ١١١- زیبایی های آفرینش

 ١١٢- نوجوان وانتظارات او
 

 ١١٣- معلم انشای من کیست؟
 ١١۴- در آینده چه شغلی دارم؟
 ١١۵- بهترین روز زندگی من

 ١١۶- چرا کتاب می خوانیم؟
 ١١٧- دریا چگونه جایی است؟

 ١١٨- چرا باید از طبیعت مراقبت کنیم؟



 ١١٩- ما فقط یک زمین داریم، یعنی چه؟
 ١٢٠-  یک روز بارانی را توصیف کنید.

 
 انشا موضوع آزاد پیشنهادی

 موضوع انشا ازاد ، موضوع انشا ازاد
 ١٢١- بهترین خاطره من چیست؟

 ١٢٢- بهترین شعر یا داستانی که خوانده ام.
 

 ١٢٣-من کیستم؟
 ١٢۴-شهر من

 ١٢۵-کشور من
 ١٢۶-جهان آفرینش
 ١٢٧-نعمت های خدا
 ١٢٨-شعل آینده من
 ١٢٩-فصل های سال

 ١٣٠-پاییز
 ١٣١-زمستان

 ١٣٢-زیبایی های بهار
 

 ١٣٣- اگر می توانستم پرواز کنم…
 ١٣۴-اگر مخترع بودم ، چه چیزی اختراع می کردم؟

 ١٣۵-کتاب های خاک گرفته چه می گویند؟
 ١٣۶-چگونه کتاب خواندن باعث پیشرفت می شود؟

 ١٣٧-برای زندگی بهتر چه کنیم؟
 ١٣٨-سرگذشت مداد سیاه از زبان خودش
 ١٣٩-آرزو دارم در آینده بتوانم چنین کنم.

 ١۴٠-تصور کنید یک جنگل بان هستید
 ١۴١-پرندگان در زمستان

 ١۴٢- حیوانات در حال انقراض
 

 ١۴٣- دوستان چه نقشی در زندگی ما دارند؟
 ١۴۴-تفاوت معلم خوب و معلم بد چیست؟

 ١۴۵-چرا احترام به معلم واجب است؟
 ١۴۶-برای پیشرفت کشورم چه کنم؟

 ١۴٧- مکالمه سیر و شلغم
 ١۴٨-مکالمه در و پنجره

 ١۴٩-عشق مادرانه چیست؟
 ١۵٠- درباره دزدی چه می دانم؟

 
 بهترین موضوع انشا آزاد

  موضوع انشا ازاد کالس  ، موضوع انشا ازاد پایه
 ١۵١- انسان های نیکوکار چگونه رفتار می کنند؟

 ١۵٢- انسان های حسود چگونه فکر می کنند؟
 

 ١۵٣-پرواز خیال در آسمان شب
 ١۵۴- آیا کتاب، یار مهربان است؟



 ١۵۵-آیا خنده رو بودن همیشه خوب است؟
 ١۵۶- آیا دروغگویی همیشه بد است؟

 ١۵٧-نقش فردوسی در ادبیات فارسی چیست؟
 ١۵٨-دانشمندان چگونه به بشریت کمک کردند؟
 ١۵٩-اگر نویسندگان بزرگ نبودند، چه می شد؟

 ١۶٠- اگر شاعران بزرگ نبودند چه می شد؟
 ١۶١-چگونه بین انسان ها دیوار به وجود می آید؟
 ١۶٢-فواید برقراری ارتباط با دیگران چیست؟

 
 ١۶٣- مدرسه من چگونه جایی است؟

 ١۶۴-  در آینده پولدار می شوم یا دانشمند؟
 ١۶۵- چرا پرنده ها کوچ میکنند؟

 ١۶۶- زیباترین روز عمرم چگونه بود؟
 ١۶٧- از زبان نیمکت با دانش آموزان حرف بزنید.

 ١۶٨-چرا مادرم را دوست دارم؟
 ١۶٩-پدرم چگونه مردی است؟

 ١٧٠-  از زبان درخت با آدم ها حرف بزنید.
 ١٧١-چگونه در زندگی پیشرفت کنیم؟

 ١٧٢- یک روز عادی من چگونه می گذرد؟
 

 ١٧٣-اگر من یک درخت بودم
 ١٧۴- خدا را این گونه شناختم

 ١٧۵- اگر شاعر بودم
 ١٧۶-روزی که مریض شدم

 ١٧٧-روزی که نمره خوبی گرفتم
 ١٧٨-چگونه باید قدر فرصت ها را دانست؟
 ١٧٩-اگر من معلم انشا بودم، چه می کردم؟

 ١٨٠-آیا فردا دیر است؟
 

 موضوع انشا آزاد طنز
 موضوع انشاء ازاد پیشنهادی ، انشا موضوع ازاد راحت

 ١٨١-کتاب های زمان بچگی را چه کنیم؟
 ١٨٢-فرهنگ آپارتمان نشینی چیست؟

 ١٨٣-زندگی در کنار حیوانات خوب است یا بد؟
 ١٨۴- نامه ای به خدا (یا پیامبر یا ائمه)

 ١٨۵- نامه ای به مدیر مدرسه (یا معلم انشا)
 ١٨۶- نامه ای به یک دانشمند (یا انیشتین)

 ١٨٧-فایده راستگویی و ضرر دروغگویی چیست؟
 ١٨٨-تخیلی ترین خوابی که دیدم

 ١٨٩-چگونه برای نعمت شنوایی خدا را شکر کنم؟
 ١٩٠- چگونه برای نعمت بینایی خدا را شکر کنم؟

 ١٩١- چرا باید خدا را دوست داشته باشم؟
 ١٩٢-چرا باید با دیگران دوست باشم؟

 
 ١٩٣- اگر در غار سرد و تاریک زندگی می کردم

 ١٩۴- زندگی ببر مازندران از زبان خودش



 ١٩۵-مکالمه دریا و صخره ساحل
 ١٩۶- کسی که از او متنفرم، چگونه فردی است؟

 ١٩٧- صدای پای پدر (یا مادر) پس از برگشتن از کار
 ١٩٨- زیباترین صدایی که شنیده ام

 ١٩٩-بهترین نعمت خدا به انسان ها از نظر شما چیست؟
 ٢٠٠- چرا آسمان شب زیباست؟

 ٢٠١- هزار کوه اگر سد ره من شوند…
 ٢٠٢- خنده دارترین اتفاقی که برایم افتاد

 ٢٠٣- روزی که جایزه گرفتم
 ٢٠۴-صحبت تبلت (یا موبایل، لپ تاپ) با من

 
 ٢٠۵- یک معلم خوب چه ویژگی هایی دارد؟

 ٢٠۶-نگارگر هستی
 ٢٠٧-اگر فصل ها جابجا می شد

 ٢٠٨-آنچه در چشم های مادر می بینم
 ٢٠٩- روزی که زیر باران خیس شدم

 ٢١٠- بهترین دوست من چگونه فردی است؟
 

 بهترین موضوع انشا آزاد
  بهترین موضوع انشا ادبی ازاد ، پیشنهاد موضوع انشا دینی ازاد

 ٢١١-چرا  عمر عزیز است؟
 ٢١٢- اگر توریست بودم، به کدام کشور می رفتم؟

 
 ٢١٣-اگر یک دانشمند هسته ای شوم

 ٢١۴- دوست دارم این گونه انسانی باشم
 ٢١۵-بهترین راه رسیدن به خوشبختی

 ٢١۶-آیینه به من چه می گوید؟
 ٢١٧-خانواده خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟

 ٢١٨-اگر در یک کلبه یخی زندگی می کردم
 ٢١٩-چرا باید راست بگوییم؟

 ٢٢٠-اگر خانه مان پر از سوسک بود
 ٢٢١-صحبت مترسک و گنجشک ها

 ٢٢٢- اگر من رئیس جمهور بودم، چه می کردم؟
 ٢٢٣- موسیقی چه تاثیری بر ذهن دارد؟

 ٢٢۴-عرفان نوظهور چیست؟
 

 ٢٢۵- آشنایی با اندیشه بزرگان
 ٢٢۶- تأثیر مذهب در سبک زندگی

 ٢٢٧- فواید درختکاری برای آیندگان
 ٢٢٨- نقد و بررسی یک کتاب

 ٢٢٩- چگونه خالق باشیم؟
 ٢٣٠- غروب جمعه چه کنیم که دلمان نگیرد؟

 ٢٣١- زندگی کنونی خودتان را بدون تکنولوژی توصیف کنید.
 ٢٣٢- چه اندازه بلندپروازی خوب است و چقدر بد؟

 
 ٢٣٣- انشایی از زبان حیاط مدرسه بنویسید .



 ٢٣۴- دریا و زیباییهای آن را توصیف کنید .
 ٢٣۵- بهترین روز زندگی من .

 ٢٣۶- محل زندگی خود را توصیف کنید .
 ٢٣٧- هر چه می خواهد دل تنگت بگو .

 ٢٣٨- یکی از بستگان یا دوستان یا آشنایان خود را که در زندگی برای همه الگوست توصیف کنید .
 ٢٣٩- برای ایام تعطیالت خود چه برنامه ریزی دارید ؟

 ٢۴٠- نقش و فواید ورزش کردن در زندگی چیست .
 

 موضوع انشا آزاد جانشین سازی
 بهترین موضوع انشا مذهبی ازاد ، موضوع انشا ازاد جانشین سازی

 ٢۴١- در نومیدی بسی امید است …      .
 ٢۴٢- زادگاه خود را توصیف کنید .
 ٢۴٣- راز رسیدن به هدف چیست ؟

 ٢۴۴- آیا ممکن است شکست معنای پیروزی داشته باشد ؟
 ٢۴۵- داستانی از زبان درخت .

 ٢۴۶- شهر یا روستای خود را توصیف کنید .
 ٢۴٧- نامه ای به خدا .

 ٢۴٨- تن زنده واال به ورزندگی است                که در زندگی مایه ی زندگی است .
 ٢۴٩- دانش اندر دل چراغ روشن است            وز همه بد بر تن تو جوشن است .

 ٢۵٠- چرا همه به میهن خود عشق می ورزند ؟
 

 ٢۵١- یکی از خاطره های زیبای خود را بنویسید .
 ٢۵٢- در مورد یک سفر خیالی انشایی بنویسید .

 ٢۵٣- صندلی اتوبوس … .
 ٢۵۴- یک روز برفی … .

 ٢۵۵- چقدر قدر دقایق را می دانید ؟
 ٢۵۶- صدای بارش باران به شما چه می گوید ؟

 ٢۵٧- کتاب خاک گرفته … .
 ٢۵٨- تو را ای کهن بوم  و بر دوست دارم .

 ٢۵٩- گفت و گویی خیالی با “قالی” .
 ٢۶٠- مسافرت چه تأثیری در روان آدمی دارد ؟
 ٢۶١- در مورد اعتیاد در جامعه توضیح دهید .

 ٢۶٢- در مورد غیبت  توضیح دهید .
 ٢۶٣- ویژگی های یک دانش آموز خوب .

 
 ٢۶۴- از اولیای مدرسه خود چه انتظاراتی دارید ؟

 ٢۶۵- از دولت جمهوری اسالمی ایران چه انتظاراتی دارید ؟
 ٢۶۶- یک پرستار خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

 ٢۶٧- در مورد جبهه و دفاع مقدس توضیحاتی ارائه نمایید .
 ٢۶٨- بسیج یعنی چه و بسیجی چه وظایفی دارد ؟
 ٢۶٩- در مورد بیکاری و علل آن توضیح دهید .

 ٢٧٠- چگونه می توانیم شاداب زندگی کنیم ؟
 

  موضوع انشا آزاد نامه نگاری
 موضوع انشا ازاد نامه نگاری ، موضوع انشا ازاد تخیلی

 ٢٧١- هر چه بکاریم آن را درو خواهیم کرد … .



 ٢٧٢- موسیقی عرفانی چه تأثیری در روح و روان آدمی دارد ؟
 ٢٧٣- چگونه می توانیم از موهبت الهی استفاده کنیم ؟

 ٢٧۴- برای رسیدن به خدا باید … .
 ٢٧۵- نماز را گرامی داریم چون … .

 ٢٧۶- در مورد وضع اجتماع و زندگی در آن توضیح دهید .
 ٢٧٧- برای شکوفایی و نوآوری در مدارس کشورمان چه پیشنهاداتی دارید ؟

 ٢٧٨- نگارگر هستی
 ٢٧٩- تأثیر هم نشین خوب در زندگی

 ٢٨٠-  زندگی زیبا با الهام از اندیشه های بزرگان دین
 

 ٢٨١-  نقش خرد و دانایی در زندگی فردی و اجتماعی
 ٢٨٢- تأثیر دوست و هم نشین خوب در رشد شخصّیت

 ٢٨٣- هیهات من الذله شعار امام حسین در کربال یعنی چه؟
 ٢٨۴-  از شاعران قدیمی ایران زمین کدام یک را بیشتر دوست دارید چرا؟

 ٢٨۵- از محبت خوار ها گل میشود یعنی چه
 ٢٨۶- ایران سرزمین چهار فصل

 ٢٨٧- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
 ٢٨٨-  هنر های ایرانی

 ٢٨٩- تفاوت جنگ با دفاع مقدس
 ٢٩٠- خاطرات یک درخت خشک قدیمی

 ٢٩١- فواید پس انداز
 ٢٩٢-  مهم ترین آداب پذیرایی از مهمان

 ٢٩٣- دریا و شگفتی های زیر دریا
 ٢٩۴- سخت ترین قسمت عمر ، کودکی یا جوانی یا پیری؟

 ٢٩۵  در مورد حجاب چه میدانید
 ٢٩۶- از تو حرکت از خدا برکت

 
 ٢٩٧- از زندگی حیوانات چه چیز های مفیدی میتوان یاد گرفت

 ٢٩٨-  اگر میتوانستید یک مشکل در دنیا را حل کنید کدام را حل میکردید؟
 ٢٩٩- سفر تخیلی به فضا

 ٣٠٠- اهمیت برنامه ریزی و نظم در کارها
 

  مجموعه گروههای مدهوش
 



 


