
  مقدمة تعبير عن يوم المعلم باإلنجليزي

The fatigue and efforts that the teacher provides in the paths of his students cannot be 

ignored. Rather, it must be appreciated and celebrated in order to perpetuate his memory 

throughout the days. Therefore, a day is dedicated a year in which celebrations are held in 

appreciation of the teacher and the efforts he provides to move people’s lives from darkness 

to light, and to nourish the minds of children with science and knowledge to contribute. In 

transferring the homeland to more civilization and progress, where they are considered the 

basic rule in the life and civilization of societies, including the first authorized to graduate 

new generations with bright minds, his mission is one of the most difficult tasks in life, and 

he bears great responsibilities in education and upbringing. 

 ترجمة مقدمة تعبير عن يوم المعلم

التعب والجهود التي يقدمها المعلم في دروب طالبه ال يمكن تجاهلها بل من الواجب تقديرها واالحتفال بها تخليداً لذكراه 

ام فيه االحتفاالت تقديراً للمعلم والجهود التي يقدمها لنقل حياة الناس من على طول األيام، لذلك خصص يوم في السنة تق

الظلمات إلى النور، وتغذية عقول األبناء بالعلم والمعرفة للمساهمة في نقل الوطن إلى المزيد من الحضارة والتقدم، حيث 

األول لتخريج األجيال الجديدة بعقول  يعتبروا القاعدة األساسية في حياة المجتمعات وتحّضرها بما في ذلك هو المخول

 .نيرة، مهمته من أصعب المهمات في الحياة يحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة في التعليم والتربية

 مقدمة تعبير عن يوم المعلم :شاهد أيًضا

 تعبير عن يوم المعلم باإلنجليزي

Every day we should celebrate the Master, and not only on the 5th of October,perhaps this 

is enough out of appreciation and reverence for the virtue and goodness of the teacher who 

enlightened generations after generation, There are no words to describe the greatness of 

his work and his sincerity, the teacher is the one who waters the minds with knowledge and 

wisdom and he is the one who paved the way for the bright future of every human 

being,thanks to him, nations have developed,how not, and he is the first torch for every 

work done and every invention appeared, Teachers were and still are the second parents of 

all students so they raise students' self-confidence and sow willpower in their path so that 

their positive influence makes them soar in the space of their future, shining with their 

knowledge and creativity,in the end it is not enough to honor and celebrate Teacher’s Day 

after all this achievement that he presented to the whole world.  

 ترجمة تعبير عن يوم المعلم باإلنجليزي

كّل يوم يجب أن نحتفل بالمعلّم وليس فقط في يوم خمسة من تشرين األّول، فلعّل هذا يكفي تقديراً وإجالالً لفضل المعلّم 

وإخالصه، إّن المعلّم َمن سقى العقول علماً وحكمة أجيال تلو أخرى، فال كالم يصف عظامة عمله   وخيره الّذي قام بتنوير

وهو َمن شّق طريق المستقبل الّزاهي لكّل إنسان، فبفضله تعالت األوطان تطّوراً،كيف ال، وهو الّشعلة األولى لكّل عمل 

الطّاّلب بأنفسهم ُصنع ولكّل اختراع ظهر، فقد كان ومازال المعلّمين هم اآلباء الثّانيين لكّل الطّاّلب فيرفعون من ثقة 

ويزرعون اإلرادة في طريقهم ليجعلهم تأثيرهم اإليجابّي هذا يحلّقون في فضاء مستقبلهم متأللئين بعلمهم وإبداعهم، فال 

  .بعد كّل هذا اإلنجاز الّذي قّدمه للعالم أجمع  يكفي التّكريم واالحتفال بيوم المعلّم

  خاتمة تعبير عن يوم المعلم باإلنجليزي

The teacher is one of the people who deserve the most respect and veneration. His 

understanding is not like any profession that is usually practiced. Rather, it is considered a 

way to build minds full of science and knowledge and a way to transfer people’s lives from 

the darkness of ignorance to the lights of science. Celebrations around the world on the fifth 

day of the month of October every year, as this day is nothing but a memorial to the 

memory of the teacher who plants in the paths of his students the secrets of excellence and 
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success for the joy of the results of his labor, what a deep sea in which pearls of knowledge 

and will spread. His hands nurture several generations that raise the foundations of the 

nation and take it towards progress and development. 

 ترجمة مقدمة تعبير عن يوم المعلم

المعلّم هو من أكثر الناس الذين يستحقّون االحترام والتّبجيل، فهمنته ليست كأي مهنة تمارس عادةً بل تعتبر طريقاً لبناء 

ن يحظى األذهان الممتلئة بالعلوم والمعرفة وسيلٍة لنقل حياة النّاس من ظلمات الّجهل إلى أنوار العلم، نظراً لذلك يجب أ

المعلم بالتقديرات في كل األوقات واألزمنة، إكراماً له تعقد االحتفاالت في أرجاء العالم في اليوم الخامس من شهر تشرين 

األول كل سنة، حيث يكون هذا اليوم ما هو إال تخليداً لذكرى المعلم الذي يزرع في دروب طالبه أسرار التفّوق 

ه، فيا له من بحر عميق تنتشر فيه آللئ العلم واإلرادة، فعلى يديه تربّى أجيال عّدة والنجاحات من أجل الفرح بنتائج تعب

 .نحو التقدّم والتطور  ترفع مقومات الوطن وتأخذ به

  DOCتعبير عن يوم المعلم العالمي: شاهد أيًضا

 تعبير عن المعلم قصير جدا لألطفال باإلنجليزي

 :فيما يأتي نرفق موضوع قصير جدّاً لألطفال عن يوم المعلّم باللغة اإلنجليزيّة مع التّرجمة

The teacher is the role model for every student and the only person who is able to lay down 

the basic rules in science for the children. He is the first responsible after the parents for the 

steps that the children will follow in the course of their lives according to what they have 

gained from the great teacher. Experience and intelligence, and it is necessary to have the 

ability to excite students to listen to the lesson and teach them self-control and endurance 

to reach the greatest goals. The best for his students. 

 عن المعلم قصير جدا لألطفال ترجمة تعبير

المعلم هو قدوة كل طالب والشخص الوحيد القادر على وضع القواعد األساسية في العلم لألبناء، وهو المسؤول األول بعد 

األهل على الخطوات التي سيتبعها األوالد في مسيرة حياتهم تبعاً لما اكتسبوه من المعلم الكبير، هذا المعلم يتوجب عليه أن 

على طالبه بأبهى منظر ومتحليّاً بدرجات عالية من الخبرة والذكاء، ومن الضروري أن يمتلك القدرة على تشويق  يطل

الطالب لالستماع إلى الدرس ويعلمهم على ضبط النفس والتحمل للوصول إلى أكبر األهداف، أهم ما يميز المعلم قدرته 

لتقديم   يكون ملّماً ومّطلعاً على كل ما هو جديد في طرق التعليمعلى تحمل المصاعب والفشل للوصول إلى ما يريده وأن 

 .األفضل لطالبه
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