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 ردس اپزندهم :شغل آینده من
شاید بیشتر بچه ها در کودکی دوست داشته باشند دکتر یا پلیس شوند اما به 

نظر من شغلی خوب است که همه جوانب آن خوب باشد برای مثال افرادی 

ه خانواده نیاز به وجودشان نمی توانند در اوقاتی کشوند پلیس  خواهند می که

دارند در کنار آن ها باشند و یا افرادی که می خواهند دکتر شوند شاید فقط 

نمی دانند که ثروت و پرستیژ دکتری در ایران آن ها را تشویق می کند اما 

تا  ایدب توسط لحظه ای سهل انگاری مشکلی برایش پیش بیاید ناگر بیمار شا

با احترامی که برای همه ی  اما مننند.کار ک انبرای جبران اشتباهش آخر عمر 

دوست دارم معلم شوم پس قلم را برمی دارم و از معلمی می شغل ها قائلم 

 :نویسم

 حضرت یعنی معلم. عشقو باری،صداقتدگذشتگی،بر ازخود یعنی معلمی 

 وبزرگترین بهترین پیامبران. السالم علیهم معصوم وامامان( ص) محمد

 یند شان جان انداختن خطر وبه گذشتگی ازخود با ایشان اند بشریت معلهای

  کنند زندگی چگونه که دادند یاد ها آن وبه آموختند جهان مردم به را خدا

چه اشکالی دارد کشور ما به معلم های  من هم دوست دارم معلم شوم

عامل پیشرفت یک جامعه است اگر کسی تیزهوش هم نیاز دارد معلمی 

حاضر نمی شد علم خود را به دیگران بیاموزد همه در سایه جهالت و نادانی 

سر می بردند و کسی نبود که آفتاب گرم و روشنی بخش دانش را به مردم 



است که کلید آن دانش است پس من  گنجینهخوب یک  نشان دهد. زندگی 

به دانش آموزم با عشق وعالقه معلم می شوم که مهمترین کلید زندگی را 

 هدیه کنم 

البته درست یاد دادن هم هنر است معلم باید بتواند به گونه ای درس دهد که 

 شدان وقتیکه  ددهبی درس طورو  دانش آموز از درس دلسرد نشود

معلمی می  .بابت زحمات معلمش برای او دعا کندزرگ شد ب  اش آموخته

موفقیت تو را انتخاب می کنم و جوری به تو تو  ه و صالحگفت من بین عالق

آموزش می دهم که مدیون نباشم و پیروزی در آینده ات را به خوشحالی 

 .های امروزت ترجیح می دهم

 یافتیم روشن جان معلم از           از پدر گر قالب تن یافتیم

 مآموختیسواد سویدای پس،         ستاد، یاد آموختیماول از ا

 من دباش شغل بهترین میتواند هایش سختی همه با و انبیاست شغل معلمی

 معلم یک آینده در تالش و سعی و خواندن درس با تا میکنم را تالشم همه

 .باشم سرزمینم های بچه برای خوب
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 شعرخوانی 

انداخته   با قلـــــــم طرح نوییاختهــآنکه نقاش است و نقشی س 

داشته   سطر سطــری زآشنایی ــــیــدر مسیر واژه های دوستــــ

پوششی بر جـــــهل جاهل بافتههم ردیف انبیاء و عارفـــــــــــان

تاخته   چون جلوداران به کفرانبا سالح علم در راه مـــــــــــــراد

ــهپرداختــ    عالمی   از فنونشهـــــــــــن کآن معلّم آن مرّبی آ

او بنگاشته   نام  چونکه یزدان ش پاس دارـــاو عزیز است و مقام

انداخته       لگد   هرکسی او را عارف آن باشد که چون قطعه زمین

برداشته   دانشش     ذره ای ازم اوــــــــیعنی از زهد و کالم و عل

 


