
 تعبير عن األم مقدمة عرض خاتمة

تعتبر األم هي المعلمة األولى التي تعلم أطفالها كل خطوة في حياتهم وتتفهم مسؤولياتهم تجاه األسرة والمجتمع والوطن، فهي  

تساهم في تحويل الطفل إلى شخٍص بالغٍ مستقٍل ومنتجٍ للمجتمع، وانطالقًا واعترافًا منّا بفضل تلك اإلنسانة العَظيم على الّروح 

رها، فاألم هي الَخريطة التي تُبنى عليها الدّول، وهي البَوصلة التي يُستدّل بها على الفرحة والّسعادة، فال دفئ  والقَلب والحياة بأس

 .بعيدًا عن أحضان األم، حيث سيتم بيان تعبيًرا شاماًل ومختصًرا حول األم

 مقدمة تعبير عن األم 

م هي زهرة الحياة فهي تعمل على التنشئة الجيدة وصنع تعتبر األم بأنها نموذج من الرحمة وكتلة من الصبر، كما أن األ

المستقبل األفضل لإلنسان، كما تقوم األم بتقديم أفضل مستقبل لطفلها، حيث أنها تعمل كسيدة خارقة ألن االستمرار في إدارة  

إلطالق، باإلاضافة إلى أن  األعمال المنزلية وتلبية متطلبات جميع أفراد األسرة في الوقت المحدد ليس بالمهمة السهلة على ا

 .بل يتعلق بتعليم أطفالها القيم األخالقية والثقافية  عمل األم ال يقتصر على تدليل طفلها فحسب

 معرض تعبير عن األ

تعتبر االم بأنها الصديق األول التي تلعب مع أطفالها جنبًا إلى جنب مع المزيد من الرعاية والتغذية، حيث أنها تتفاعل مع طفلها  

صديقة وتواصل مشاهدة جميع أنشطته، فهي ال تشعر بالتعب أبدًا أثناء اللعب معه، كما تفي دائًما بجميع مطالبه دون التفكير  ك

 :فيها، حيث ينظر الطل ألنه بأنها كالمالك، وفيما يلي نقدم أهم بنود حول األم وحقوقها وكيفية التعامل معها

 مكانة األم في اإلسالم 

ا مكانة عظيمة في اإلسالم، فقد أوصى هللا سبحانه وتعالي ببر الواِلدين وطاعتهما وُخصوًصا األُمَّ من أَجّلِ  تعتبر االم بأن له

صلَّى هللاُ عليه  الطاعاِت بعدَ اإليماِن باهللِ تعالى، وقد َحثَّ اإلسالُم على طاعِة الوالدَْيِن واإلحساِن إليهما، فقد أتي جاهمةَ إلى النَّبيَّ 

،  ا(ل: )يا رسوَل هللاِ أردُت الغزَو وِجئتُك أستشيُرك فقيل: هل لك من أّمٍ ؟ قال : نعم , قال : الَزْمها فإنَّ الجنَّةَ عند ِرجلَْيهوسلَّم فقا

سببًا   األم هو، ولهذا اقتصر بعض من األحاديث على أن االهتمام بخدمة األم وهي األولى واألحق بذلك حيث يدل على أهمية

  .لدخول الجنة، ومنجاة من الكروب

 ا فضل األم على أبنائه 

تعتبر األم بأنها هبة ثمينة من هللا يجب المحافظة عليها بالحب والعناية، حيث إنها تؤدي وظيفتها كأمومة بقلب نقي وتفاني كامل، 

حياة اإلنسان لمدة تسعة أشهر وفي النهاية تلد الطفل مع خطر فقدان حياتها، فهي حيث يبدأ دور األم من الحمل والحفاظ على 

تكون معلمة ألطفالها، حيث يجب أن تكون األمهات قادرات على تعليم أطفالهن بشكل مناسب، فهم يعتبروا قدوة ألطفالهم،  

م ما يأكله طفلها، وتخصص وقتها بالكامل وتعمل على تلبية احتياجات األسرة، فهي تقوم بالعديد من االمور حيث تراقب األ

  .لرعاية أطفالها، كما تكون األم قادرة على إدارة الوضع المالي لعائلتها والتحكم فيه بشكل جيد

 

 

 

 



 

 ثمرات بر األم 

دنيا والبعض اآلخر في اآلخرة، حيث هناك العديد من الثمرات التي تنتج عند قيام الفرد ببر والدته حيث يتم حصاد بعضها في ال

ينال أجر وفضائل عديدة حيث يكسب أجًرا يفوق أجر الكثير من العبادات كالجهاد في سبيل هللا، ومن أبرز هذه الثمرات ما 

  :يلي

 .أحد األسباب إلجابة الدعاء •
 .طريقًا موصًًل لدخول الجنة •
 .بستر العيوب ومغفرة الذنو •
 .أهم األسباب لتفريج الكروب، وانشراح الصدر •
 .أفضل القربات، وأفضل الصلة صلته بوالدته •
 .النجاة من كل مصيبة، والنجاح والتوفيق في كل األمور •
 .الحصول على البركة والسعة في الرزق، وطول العمر •

 أهمية األم في األسرة 

ث يعد دورها في األسرة يتمثل في كونها العمود الفقري لها، فهي التي تعتبر األم بأن لها أهمية كبير في األسرة والمجتمع، حي 

  :تسعى للحفاظ على عائلتها وتماسكها، ومن أبرز هذه االهمية ما يلي

 .رعاية أبنائها من النواحي الصحية •
 .تنشئة األبناء التنشئة السليمة والصحيحة •
 .هم، ومساندتهم في كل المواقفالفرح لنجاح أبنائها وتفوق •
 .استقبال أبنائها عند عودتهم من المدارس بكّل حب وشوق •
 .االهتمام بتغذية األبناء وتحضير الوجبات الغذائية التي يحبونها •
 .مساعدة أبنائها بالدراسة للوصول إلى أعلى المراتب من النجاح والتفوق •

 أهمية األم في المجتمع 

تعتبر األم هي المربية والمرشدة، فهي تعتبر الشخص الوحيد الذي يتم االعتماد عليه بشكل كلي، حيث أن األم هن من تحدد  

لها الصغار، حيث أن لألم دور كبير في المجتمع، فهي تقوم بتربية السعادة وعظمة المستقبل، كما تعتبر بأنها فهم وإيمان ألطفا

وتنشئة أبنائها، بحث يكونوا الثمرة الصالحة للمجتمع، ويكون لهم دور بنّاء وفعّال في مجتمعهم، فاألم الصالحة هي خير  

وية، مما يؤدي نشر الفساد والضرر  للمجتمع كله، أما األم غير الصالحة فتؤدي إلى تدمير المجتمع بتربية أبنائها تربية غير س

  .في المجتمع والحدّ من تقدّمه وتطوره

 عن االم  خاتمة تعبير

يعتبر تَعبير عن األم بأنه أحد المواضيع المهمة التي يمكن التعبير عنها، حيث لألم مكانة كبيرة في األسرة والمجتمع، حيث  

د الفقري العاطفي لألسرة، حيث تعد األم جوهر الصدق والمحبة واإلخالص، ولذلك فقد تناولنا وإيّاكم باقة تعتبر األم بأنها العمو

ُمتكاملة من الحديث حول األم فهي أهم امرأة في حياة الجميع، وقد أوضحنا في الموضوع فضل األم على أبنائها، وانتقلنا في  

 .مية األم لألسرة والمجتمع ودورها في كل منهماالحديث حول ثمرات بر األم، ونختم أخيًرا في أه

 


