
 مقدمة تعبير عن يوم المعلم العالمي

المعلم هو الشخص المعطاء والذي يبذل جهوداً عظيمة في دروب األجيال لزرع العلم والمعرفة في أذهانهم مستحقّاً بذلك 

كل التقدير والتّبجيل، حيث يكون ذلك باالحتفال بالذكرى السنوية لعيده على طول األيام المصادفة في الخامس من شهر 

تشرين األول كل عام، يكون هذا اليوم ما هو إال تعبيراً بالفخر واالعتزاز بهذا اإلنسان العظيم والذي نقل حياة اإلنسان من 

ظلة الّجهل والخوف إلى نور العلم والتعلّم كما ساعد على غرس أسرار النجاحات الكبيرة في حياة الكثيرين كانت وسيلة 

م فيا له من عالٍم كبير يوجد بداخله معنى اإلرادة والحكمة ونور البصيرة، بدون المعلم وصولهم ألهدافهم السامية في علمه

 .ال وجود للعلم والفكر المتجذّر الذي يبني مجتمعات بأكملها

 تعبير عن يوم المعلم باالنجليزي بالمقدمة والخاتمة كامل: شاهد أيًضا

 موضوع تعبير عن يوم المعلم العالمي كامل

حمل بأذهان األبناء إلى عوالم الفكر واإلبداع، يمثل المرجع األول لهم في كل خطوة المعلم عبارة عن كتلة من اإللهام ت

ضمن علمهم عن طريق بناء طرق من المحبة والتعاطف فيما بينهم، مكانته تشبه مكانة الوالدين فهو يحمل رسالة العلم 

ما هي إال أداة ال يمكن االعتماد عليها ويسعى لنشرها بين الطالب كرسول للعلم والحكمة، في مواقع التواصل واإلنترنت 

بالشكل الكافي في حين أن المعلم هو أساس العلم واإلبداع هو منطلق البداية في التعلم، ففي يومك الكبير يا مربي األجيال 

من  نكتب باقة من الكلمات التي تعطيك جزء من فضلك الكبير، حمداً هلل تعالى الذي أرسلك لتنشر التعليم والمعرفة يا

 .رفعت األمم واألوطان إلى أسمى درجات التقدم، لك وتفانيك في رسالتك أرقى رسائل التقدير واالحترام

 يوم المعلم العالمي

يصادف يوم المعلّم العالمّي الخامس من شهر أكتوبر / تشرين األّول من كِل عاٍم ميالدّي، يحتفل بهذا اليوم العالم بأسره 

ق الخيال، وقد تم اإلعالن عن اتخاذ هذا اليوم عيداً وطنيّاً لالحتفاء بالمعلّم وجهوده من قبل بإنجازات المعلّم التي تفو

 .في لتاريخ عينه 1994منظمة اليونيسكو العالميّة التي بدأت االحتفال بهذه المناسبة رسميّاً في عام 

 الهدف من إنشاء يوم خاص بالمعلم

يثار بعينه معلٌّم، وجاءت االحتفاليات في هذا اليوم تقديراً لجهود المعلّم في بناء يعد المعلم رمزاً من رموز اإليثار، بل اإل

 :اإلنسان واإلنسانيّة، وإبراز عّدة نقاط مهّمة نلخصها فيما يأتي

  التأكيد على الّدور المهّم الذي يؤّديه المعلّم في المجتمع بأسره، سواء من الناحية التربوية أو الثقافيّة لألفراد

 .بعين للمنظومة التربويّةالتا

  المحاولة من تحسين البيئة الوظيفيّة الخاصة بالمعلّم، من خالل نقاش القضايا والتحّديات التي تواجههم في

 .مسيرة عملهم

 احترام المعلّم، وتعزيز هذه الثقافة لدى الطاّلب، ولكافة شرائح المجتمع كباراً وصغار. 

 pdfو word موضوع عن يوم المعلم قصير جدا: شاهد أيًضا

  خاتمة موضوع تعبير عن يوم المعلم العالمي كامل

قد رتبنا أرقى الكلمات والتي تعطي رونقاً جميالً في وصف المعلم وكيف يتم التعبير وفي ختام سطورنا التعبيرية نكون  

عن تقديره وتكريمه في ذكرى عيده السنوي يوم الخامس من شهر تشرين األول على عطاءه وجهوده المبذولة أمام طريق 

 .ة التعليميةاألجيال التي يكون سير خطواتهم مترافق حتى تتحقق النجاحات واإلبداعات الدراسي

  DOCتعبير عن يوم المعلم العالمي: شاهد ايًضا

 عبير عن يوم المعلم العالمي باإلنجليزيموضوع ت

 :فيما يأتي نرفق موضوع تام العناصر عن يوَم المعلّم باللغة اإلنجليزيّة مع التّرجمة

All countries of the world celebrate the International Teacher’s Day, which represents 

veneration and honor for the fruitful bids and great efforts of generational builders despite 

the diversity of their specialties, which is a reason for the progress of the country and 

making it better for the younger generations on sincere hands.  The darkness of ignorance 
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leads to the lights of science. Without the presence of teachers, there is no knowledge, and 

without knowledge, there is no existence in life. Science is a means for man to acquire 

experience, wisdom and will. 

 ترجمة موضوع تعبير عن يوم المعلم العالمي

عالمي والذي يمثل تبجيالً وتكريماً للعطاءات المثمرة والجهود الكبيرة لبناة األجيال تحتفل دول العالم كافة في يوم المعلم ال

بالّرغم من تنوع اختصاصاتهم والتي تكون سبباً في تقدم البالد وجعلها أفضل باألجيال الناشئة على أيادي مخلصة، فهو 

وا نقل الحياة من ظالم الجهل إلى أنوار العلم، فلوال يتيح إمكانيّة للطالب في دالئل الّشكر واالمتنان للمعلين وكيف استطاع

 .وجود المعلمين ال يوجد علم ولوال العلم ال يوجد وجود في الحياة، فالعلم وسيلة الكتساب اإلنسان الخبرة والحكمة واإلرادة

  

 


