
 موضوع تعبير عن يوم المعلم قصير جدا

ُكتِبت الكثير من العبارات الجميلة التي تُثني على فضل المعلم، إحداها من علّمني حرفًا كنت له عبًدا، بهذه العبارة يُعطى 

فالمعلم   حقّه في التقدير واالحترام، حيث أنّه من الصعب إيجاد كلمات تعبّر عن عظمة الدور الذي يقّدمه المعلم، المعلم

يقضي طوال فترة مزاولته مهنة التعليم ينير دروب طالبه بالعلم والحكمة، فبه تكون بداية أيام التعلم والعلم، ونحتفل كل 

بهذه المناسبة تنشأ أروع العبارات التي تنصف جهده وتعبر عن عظمته، سنة بعيده الكبير الذي خصص لتبجيله، و

وتُسّطر له أجمل األمنيات والتقادير، كيف ال وهو القدوة والعنوان لصنع األمل والوصول إلى األهداف، وأبعد الجهل عن 

 كل من سار خلفه، فهو السبيل الوحيد الذي يسير بحياة الناس إلى األمن واألمان.

 تعبير عن يوم المعلمموضوع 

إّن التعب والجهد الذي يبذله المعلم في تسليك دروب طالبه ال يمكن تجاهلها بل على العكس من الواجب تقديرها وتبجيلها 

واالحتفال بها، وتعتبر مهنة التعليم إحدى المهن األصعب على االطالق، نظًرا لذلك خصص يوم في السنة تقام فيه 

معلم والجهود التي يقدمها لنقل حياة الناس من الظلمات إلى النور، وتغذية عقول األبناء بالعلم االحتفاالت تقديًرا لل

والمعرفة للمساهمة في نقل الوطن إلى المزيد من الحضارة والتقدم، هذا اليوم يكون من أجل أن يحتذى بإنجازات المعلم 

العلم والمعرفة، والعلم الذي يحظى به منكم ينقل إلى العظيمة التي ساهمت في االبتعاد عن الضالل والدخول في دروب 

من أصعب المهمات في الحياة يحمل   حياة مليئة بالهمم والعلم، حيث يعتبر المعلم القاعدة األساسية في حياة المجتمعات

 على عاتقه مسؤوليات كبيرة في التعليم والتربية.

 موضوع تعبير عن فضل المعلم

علم كل االحترام والتقدير على المجهود العظيم الذي يبذله في تربية وتعليم الطالب، حيث يعتبر المعلم هو يستحق الم

الُلبنة األولى في نهضة المجتمع، فهو المسؤول عن تأسيس جيل قادر على التطوير واإلعمار في المجتمع وقادر على 

بسيط المعلومات وتقديمها بشكل أسهل لهم، كما أّن المعلم رفع بالده، وتقع على عاتق المعلم تنوير عقول الطالب، وت

يستطيع تغيير القيم والتقاليد المتوارثة السيئة، ويغرس فيهم القيم اإليجابية والجيدة، وتغنى الشاعر أحمد شوقي قد كتابة 

 شعر خاص في حق المعلم وفضله العظيم في تربية الطالب حيث قال:

 كاد المعلم أن يكون رسوالً … قُم للمعلم وفّه تبجيال 

 يبني وينشئ أنفًُسا وعقواًل؟… أعلمت أشرف أو أجل من الذي 

 موضوع تعبير عن اليوم العالمي للمعلم العربي

سليط الضوء يعتبر اليوم العالمي للمعلم أحد أهم المناسبات التي أوجدتها المنظمة العالمية اليونسكو لالحتفال بالمعلم وت

على دوره البارز والمهم في السير بالمجتمعات إلى التطور والحداثة، فيقع على عاتقه مهمة بناء أجيال جديدة مسؤولة 

عن بناء وتطور المجتمع، وهو القائد الذي يوصل بلده إلى بر األمان، والمعلم الفاضل يُطبع في ذاكرة طالبه ويصبح من 

ب على اآلباء واألمهات أن يُعلّموا أبناءهم احترام ُمعلّميهم، وهو ضوء ينير دروب الصعب محوه أو إزالته، ويتوجّ 

 الطالب المعتمة، ويغرس فيهم بذور العلوم واألفكار التي تنور عقولهم وتطمس كل العادات السيئة المتوارثة من األجداد.

 موضوع تعبير عن المعلم بالعناصر

ة في تحقيق التقدم عليم إحدى أسمى وأشرف المهن التي يمارسها أي إنسان، وهو أمل األمتعتبر مهنة الت مقدمة:

المسؤول عن صناعة العقول وتحويل الجاهل إلى متعلم، وهو نبع الماء الصافي الذي تنهل منه العقول  والتطّور، فهو

 يقه.بالمعرفة والثقافة لتصبح عقول مفكّرة تضع هدفها نصب عينيها وتسعى إلى تحق

يلعب المعلمون دوًرا هاًما في تنمية وبناء أي بلد، وانطالقًا من أهمية هذا الدور اقترحت منظمة اليونسكو  عرض:

تخصيص يوم لالحتفال بالمعلمين تقديًرا لجهدهم المبذول، يأتي هذا االحتفال لتكريم جهدهم الكبير في حياتنا، وما يقومون 

كافة المجتمعات تقدير هذا الدور الجبار لهم، وشكرهم على عطاءهم الالمتناهي،  به في تربية األطفال، ويتوّجب على

فلوال المعلم ال حضارات تُبنى بأسس ثابتة وراسخة وممنهجة، ولوال المعلم ال يوجد تحضر في المجتمعات، ولوال المعلم 

َ ال يَْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا الندثرت العلوم وأصبحت الكتب ال فائدة منها، وقد ورد في الحديث النبوي الشري ف: "إنَّ َّللاَّ



ااًل، فَُسئِلُوا فأْفتَْوا بغيِر  يَْنتَِزُعهُ ِمَن الِعبَاِد، ولَِكْن يَْقبُِض الِعْلَم بقَْبِض العُلََماِء، حتَّى إَذا لَْم يُْبِق َعاِلًما اتََّخَذ النَّاسُ  ُرُؤوًسا ُجهَّ

 ِعْلٍم، فََضلُّوا وأََضلُّوا".

المعلم هو الركيزة األولى لبناء الطبيب والمهندس والتاجر والشاعر، فالمعلم هو من زّودهم بالعلم الذي أوصلهم  اتمة:خ

إلى مراتبهم، ليصبحوا من ذوي الشأن في المجتمع، وانطالقًا من أهميته من الواجب على كل فرد في المجتمع مهما 

 كانت مكانته عالية أن يقدر دور المعلم.


