
 مقدمة تعبير عن يوم المعلم

إّن المعلّم سبيل هداية أخرجنا من عتمة الجهل لشعلة العلم، فلوال وجوده ما ُكتبت هذه األحرف وال ُخّطت هذه الكلمات، 

في خمسة من شهر تْشرين األّول كّل سنة، بل من   فقليٌل اتجاه تعبه التّكريم في يوم المعلّم وقليل هو االحتفال بوجوده

المستحّق أن يُكّرم ويُحيّا دائماً وكّل يوم، فالمعلّمين غيّروا الّزمن ليزهر كّل حقبة بعد حقبة، لقد غرسوا بذار العلم واإلرادة 

  .في عقول كّل جيل ليحصدها ثماراً من النّجاحٍ والتّفّوق فيغدو مستقبل األجيال هذه زاهراً منيراً 

 مقدمة تعبير عن يوم المعلم جديدة

ين هو لُمعلِّم وفّه تَبِجيالً َكاَد المعلُّم أْن يُكوَن َرُسوالً ، عبارة لّخصت واجباً صغيراً تجاه المعلّم، فأقّل ما يقدّم ل المعلّمقُْم ل

تقديرهم واحترامهم بإجالل، فمن أين تنشأ المجتمعات لوال المعلّم ومن أين تزدهر األوطان لوال وجوده، فمن فضل المعلّم 

وغيرهم الهندسون وغيرهم الوزراء والقادة، ومنهم إلى النّهوض بالوطن مزدهراً ورفعه مجيداً، وأليس من  يخلق األطبّاء

البديهّي أن يكون يوم المعلّم عرٌس يحتفل به في كّل سنة وبكّل تقديٍر وافتخار، فلفضله تقرع القوافي أوزانها ولعطائه 

  .تصفق األقالم بخطوطها

 م قصيرةمقدمة تعبير عن يوم المعل

المعلّمين هم أهلنا الثّانيين، فبتعليمهم وتربيتهم ويضيئون شعلة أحالمنا المستقبليّة، فكيف لنا أن نقرأ ونكتب بال المعلّم، لقد 

خّط المعلّمون التّصميم واالجتهاد في العقول اإلنسانيّة و وأناروا فيها نجوماً من الحكمة والعلم ليحلّق اإلنسان 

كتشاف في فضاء وسعه النّجاحات واإلبداع، فعطاء المعلّمين يستحّق عيداً من الوفاء اإلخالص وروح اال  باإلرادة

 ً   .من التّقدير واالحترام والتّبجيل وليس فقط يوماً سنويّاً يُحتفل فيه فهذا قليٌل على جهودهم المبذولة  وعرشا

 مقدمة تعبير عن يوم المعلم باإلنكليزي

ب كتابة مواضيع تعبير عن يوم المعلّم باللغة اإلنجليزيّة، وفيما يأتي نرفق موضوع تعبير عن يوم غالباً ما يُطلب من الطاّل 

 :المعلّم باللغة اإلنجليزيّة مع التّرجمة

Every year on October 5, Teacher's Day is celebrated, On this day, speeches are given and 

school events are held to honor teachers for their efforts in creating awareness and 

knowledge in the generations, and for what they contributed to building a virtuous, 

educated society,also, on this day, they present gifts to these loyal teachers as a moral 

symbol of their respect and appreciation,they are the best who give ideas and give 

knowledge, and they are the secret of every student’s joy in achieving his desired dream that 

because, without the teacher, he would not have started his path in this dream, That is why 

Teachers' Day is an important day in all educated societies and countries.  

 ترجمة مقدمة تعبير عن يوم المعلم

تشرين األول يتّم االحتفال بيوم المعلّم، في هذا اليوم تُلقى الخطابات وتقوم الفعاليّات المدرسيّة   في كّل سنة من خمسة

لمعرفة في األجيال، وعلى ما أسهموا به من بناء مجتمع فضيل لتكريم المعلّمين على جهودهم المبذولة في خلق الوعي وا

متعلّم، وأيضاً في هذا اليوم يقّدمون الهدايا لهؤالء المعلّمين المخلصين كرمز معنوي الحترامهم وتقديرهم، فهم خير من 

م ما بدأ طريقه في هذا أعطى األفكار ومنح المعارف، وهم سّر فرحة كّل طالب بتحقيقه لحلمه المنشود الّذي لوال المعلّ 

  .الحلم، ولهذا يوم المعلّم يوم مهّم في كّل المجتمعات والبلدان المتعلّمة

 مقدمة تعبير عن يوم المعلم بالصور

فقد شهدت كّل شعوب العالم على دورهم في   المعلّمون هم المفتاح الّذي فتح طريق العلم لألجيال ومنحهم جوهر مستقبلهم،

، وخصّصوا يوماً للمعلّم يحتفلون به تكريماً لجهده وعطائه المخلص، فال يصبح الطّالب معلّماً لوال ازدهارها وارتقائها

المعلّم أساساً، وال لطالب مستقبله لوال المعلّم الّذي ألهمه بلمسته اإلبداعية فخّط أّول خطوة في طريق نجاحه، لذا يهتّم 

  :بير، وهنا نرفق صور فيها أجمل مقدّمات التّعبير عن يوم المعلّمالمدّرسون بطلب الكتابة عن يوم المعلّم في التّع
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