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 الاهداء؛ 

 اي مقر أ ضاء قليب وعقيل،  

 يف حيايت.    ميضء و اي مصباح  

تنري دامئًا التعتمي اذلي ميلئ أ راكن حيايت خارجًا ملاكن بعيد ال  

 يعلمه سواك.  

ال أ س تطيع أ ن أ ضع حلواًل مجليع مشألكي ولكن تأ يت أ نت  

وك نك متلكني عصا حسرية تس تطيعي هبا حل مجيع ال زمات  

 بطريقة لطيفة. 

حقًا أ عل اجلنة حتت أ قدامك فأ خربيين ماذا أ فعل ليك أ انل   

 رضاك .  

ن قبلت    يشءحىت وأ ن فعلت لك   ابلعامل ل سعادك، وا 

يداك وقدميك لك يوم ال ميكن أ ن أ يف بطلقة واحدة  

 شعرِت هبا أ ثناء والديت. 

يل أ م   ا 



 



  

   املقدمة 

مِه الَتبجيال   ِ وِف  قُم للمعِلم

ُ َأن يكوَن َرسوال   اكَد املعِلم

ي يَبين َويُنِشُئ َأنُفسًا     َأعَِلمَت َأرَشَف َأو َأَجلَّ ِمَن اذلَّ

 َوُعقوال مل تُكتب هذه ال بيات عبثًا،  

الم ل نم املعل هو منارة العل   ومل يتغىن هبا املاليني من الناس ا 

اليت تيضء الطريق أ مام الطالب، وهو من يسهمل هلم  

النافع اذلي س يفيدمه  سبيل معرفة احلق، ويغرس فهيم العل 

 يف حياهتم القادمة، فهو أ ٌب بنصحهم، 

فادة.     وصديق مبحاورته هلم، وعاِلم مبا يقدمه هلم من نفع وا 
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 يوم املعل العاملي  

مة اليونيسكو يف عام   وليمة، وُمنظم مة العمل ادلم رتُه ُمنظم م  1994يوم املعل هو اليوم اذلي قرم

مة يف   بوي ؛ نظًر دلوره الكبري اذلي يقوم به يف املنظومة التمعلمييمة، والّتم لالحتفال ابملُعلم

رت أ ن يكون يف اليوم اخلامس من أ كتوبر/ترشين ال ول من   املُؤسسات التمعلمييمة، فقرم

 ُ بب يف اختيار هذا اليوم حتديداً؛ مل . واكن السم صادفته  لُكم عام، وُسِمي بيوم املعِلم العامليم

اليوم اذلي متم فيه التموقيع عىل التموصيمة املُشّتكة املُتعلمقة بأ مور املُعِلممني، وذكل يف عام  

وليني، ومعايري املُؤسسات  1966 ا مشلت حتسني معايري التمعلمي للُمعِلممني ادلم م، كام أ ّنم

ليب التمعلمييمة املُتنوعة  التمعلمييمة اليت تقوم بتوظيفهم. فاملُعِلم اجليمد هو اذلي يس تخدم ال سا 

مة للطلبة.   ابختالف الفروقات الفردي

ىل   ، حيث يصل عددها ا  دوةل    100حتتفل العديد من دول العامل يف لكم عام بيوم املُعلم

غرية   قامهتم الاحتفاالت الصم ول يف هذا اليوم بيوم دوام مع ا  ُمختلفة، وحتتفل بعض ادلم

أ نم هناك دول تتمخذ من هذا اليوم عطةل رسيمة لاكفمة  داخل ُمؤسساهتم التمعلمييمة، يف حني  

 قطاع التمعلمي.  

كتوبــــر    ا 
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   املعل 

نم للُمعلم دور عظمي يتضح بِعَظم املسؤوليمة اليت حيملها عىل أ كتافه، فهُل دور يف اجملمتع   ا 

نم   ملُفردة املُعلم عالقة بلكمة العل  لكمه، وذكل اكن أ وىل النماس ابالحّتام والتمقدير، وا 

ها خرضاء بعد   ايم واليت اش تقمت منه، وهبذا العل اذلي حيمهل يُنري ال رض جاعاًل ا 

سول  فعة، فيقول الرم َ   - صىل هللا عليه وسلم - القحل. ولقد شهد هل التمارخي ابلرم نَّ اَّللَّ )ا 

امواِت وال رِض حىتَّ النَّمةَل يف  ُّوَن عىل  ومالئِكتَُه وَأهَل السَّ  ُجحرِها وحىتَّ احلوَت ليصل

، وأ ن يشكره عىل هجوده العظمية ،   نسان أ ن حيّتم املُعلم ِ النَّاِس اخلرَي( فعىل لكم ا  معِلم

ات، كام   ىل املفاسد واملضارم فهو اذلي يسقي العقول ابل فاكر، وحيمهيا من الاجنراف ا 

 حيمهيا من اجلهل 

   التعلمي 

أ قدم العصور يه أ رشف املهن عىل اال طالق اليت عىل مقاعدها  تعد همنة التعلمي منذ  

يّتىب الطبيب واملهندس والعامل والنجار واحلداد والاكتب والصحفي والبناء واخلباز، كام  

ال ابء وال همات وال حفاد واجلندي والقائد واملسؤول والسائق والطباخ، ولك من حولنا  

ىل ما وصلوا ا   ليه لوال تكل اليد اليت صنعهتم وأ حيت فهيم  من الناس اذلين ما وصلوا ا 

 حب العل والتعلمي، وفتحت أ ماهمم املدارك البعيدة 

 

   

 



  

 حتسني اداء املعل :  

املُعلم هو اذلي يُرّبم ال جيال، وأ ساس جناح للُمجمتع، ذلكل جيب التحسني من أ دائه التعلميي  

جراء العديد من ٥وابلتايل التحسني من طريقة التعلمي وميكن ذكل من خالل:]  التشاورات  [ ا 

بني املعلمني واملُدير؛ لطرح الاقّتاحات وال فاكر اليت تعمل عىل حتسني العمل،    بني   بني

عف املوجودة، وذكل ابس تخدام  ول لحديث عن املشألك، والوصول حللمها. معاجلة مواطن الضم

اذمه مثااًل جيمداً لتحسني ال داء.    ال ساليب غري اجلارحة. توفري النمامذج اجليدة للُمعِلممني؛ الّتم

 امهية قطاع املعل : 

الح  مه السم نسان اس تخدامه  قال نيلسون مانديال فامي خيصم التمعلمي، أ ن ال قوى اذلي يُمكن لال 

مه يُمكن البنة   خص، ُمسّتساًل أ ن ك الكبري لتمنية الشم لتغيري للعامل، كام قال أ نم التمعلمي هو املُحِرم

ح أ ن تكون طبيبة، يف حني أ نم ابن عامل املنامج قد يُصبح رئيسًا لهذه املنامج، كام أ نم   الفالم

راعيم يُمكن أ ن يُصب  ًا: طفل العامل الزم  ح رئيسًا، ومن ال مور اليت جتعل قطاع التمعلمي ُمهمم

ضافيمة تزيد من دخل الفرد    التمخلمص من الفقر، فلقد وجدت اليونسكو أ نم دراسة س نة ا 

 %.  10بنس بة  

مالزمة لتوفري الغذاء.    التمخلمص من اجلوع، فالتمعلمي مينح اال نسان املوارد واملهارات ال

ضافيمة تزيد من تعلمي ال مم تُقلل من   حة اجليمدة، حيث تُشري اليونسكو أ نم لُكم س نة ا  توفري الصم

ضع بنس بة    %.  10احامتل وفيمات الرُّ

 د عىل نفسه.  جودة يف التمعلمي لاكفمة النماس؛ فالتمعلمي يعمت 

ول اليت أ خفقت يف تعلمي اال انث عىل قدم من املساواة مع   املُساواة بني اجلنسني، فا نم بعض ادلم



  

 حقوق املعل ؛ 

ىل عنان السامء ليك   املعل الصادق هو اذلي يفين معهل ليك يرتقي بطالبه ويرتفع هبم ا 

يغرفوا العل واملعرفة اليت تنري هلم الطريق فيسريون دون ّتبط وترفع عهنم اجلهاةل  

وميزيوا هبا احلق من الباطل والغث من السمني والعل من الش هبة. املعل الرويح هو  

أ بنائه يس متع هلم جُييب عن أ س ئلهتم دون انقطاع ال ميل من كرثة   ال ب اذلي ال ميل من 

ال س ئةل املطروحة فهو يريد أ ن يش بع غرائزمه من العل لتتفطر قلوهبم به ومتتلئ  

صدورمه منه فقلبه صاٍف يعرف املعروف وال ينكر احلق. املعل العادل هو اذلي ميل   

طالبه فهو القدوة احلس نة هلم ال ينحاز  قلوب طالبه ابلعدل والرمحة واحلمكة فال يظل  

لطالب دون أ خر فهو يدرك الفوارق العلمية بني الطالب فيعل مواطن الضعف فيمنهيا  

ويعل مواطن التفوق فيحث علهيا ويدرك ظروف طالبه وحاهلم عىل الصعيد  

ن لزم.    الاقتصادي والاجامتعي ويوليه الاهامتم والرعاية بتقدمي ما يلزم ا 

 ل ؛ فضل املع 

جيب عىل الطلبة وذوهيم تقدير ما يفعهل املعلم لرفع مس توامه التعلميي والفكري،  

والارتقاء بأ خالقهم، ويكون ذكل يف أ ن حيرصوا عىل القيام بواجباهتم حنوه عىل أ مكل  

وجه، وأ ن يبدوا هل الاحّتام اذلي يليق مبقامه، فينصتون ملا يقدمه هلم من معلومات  

حّتام، وال يقاطعون ما يقول، وال يتأ خرون معما يطلبه مهنم، وال  بهتذيب، ويناقشونه اب 

ه من واجبات، وعلهيم أ ن يولوا الاهامتم الاكيف ملا يقدمه هلم من   ا يقرم يتاكسلون معم

فائدة، وعلهيم أ يضًا أ ن ميتثلوا ملا زرعه يف نفوسهم من أ داب يف التعامل، وأ خالق  

 .  دى محيدة حىت يشعر بأ نم جمهوده مل يذهب سُ 



 

ســـــول العلم 
 ر

بعطائك تبين ال جيـــــال و  

 تهنض ال م 



  

 تعبري عن املعل  

املعل أ كرث الناس عطاًء وأ حقمهم ابالحّتام واال جالل واال كبار، مفهنة املعل ال تقترص  

ّنا بناٌء للعقول وال فاكر،   عىل كوّنا جمرد همنة عادية تؤدي خدمة للناس، بل ا 

خراج من   ىل نور العل، ولهذا ينبغي أ ن يكوَن تكرمُي املعِل يف لك  وا  ظلمة اجلهل ا 

وقٍت وحني، وتكرميًا للمعل حيتفُل العامل بيوم املعل يف اخلامس من ترشين أ ول من  

ال رمٌز لالحتفال ابملعل اال نسان اذلي يُنري دروب العل   لك عام، وهذا اليوم ما هو ا 

ح والمتزيم ليفرَح بقطافها عندما ينجح طالبه، فيا هل من  واملعرفة، ويزرُع أ رسار النجا 

آلئ احلمكِة والتصممِي واال رادِة، لُتحلمق يف   حميطٍ معيٍق يزخر فيه العُل وتنترُش فيه ل

 فضاءاٍت ال ّناية لها. 

 قصيدة املعل  

ُ َأن   ِه الَتبجيال اكَد املَُعِلم ـم ِ َوِف قصيدة حول املعل والعل يقول أ محد شويق: قُـم لِلُمَعِلم

ي يَبين َويُنِشُئ َأنُفسًا َوُعقـوال   يَكـوَن َرسوال َأَعـِلمَت َأرَشَف َأو َأَجلَّ ِمَن اذلَّ

َّمَت اِبلَقلَـِم الـُقرو  ٍ عَل بحانََك اللَهُمَّ َخيـَر ُمَعِلم َن ال وىل َأخَرجَت َهـذا الَعـقـَل ِمـن  س ُ

 ُظـلُـمـاتِـِه َوَهَديَتُه النـوَر املُبنَي َسبيال  

 



  

 لكمة شكر للمعل : 

ما أ مجل احلياة مع أ انس يقدرون العل، ويتغلبون عىل مصاعبه، كِل لك الشكر والتقدير اي معلمتنا  

ر ما بذلتيه من أ جلنا من هجود مضنية، فكنِت أ هاًل للشكر والتقدير،   الغالية. أ س تاذتنا الفاضةل نقدم

د صنعِت بأ ماكل العظمية  ذلكل وجب علينا تقديرك، فكِل منا لك الثناء والعرفان. معلمتنا الغالية، لق 

املعجزات، وزرعت فينا بذور املعرفة بش ىت ال لوان، كل منا لك الشكر والتقدير عىل لك ما قدمته  

، أ هبج هللا قلب ُمعلميت  ت ما حيي من أ جلنا. شكراً معلميت، تركت بصمًة مجيةًل يف حيايت لن أ نساها  

ال ُمهدهيا، ُحب عظمي   لها ولقلهبا. معلميت تعلمين القراءة والكتابة،  اليت أ هبجتين، ما أ مجل من الهدية ا 

تعلمين النباهة والنجابة، تعلمين أ مور ادلين حىت أ سري وأ قتفي جنب الصحابة. شكراً ملربية ال جيال،  

شكراً ملن أ ضاءت قناديل العل واملعرفة يف قليب، شكراً لرمز التضحية والعطاء، شكراً معلميت.. كل  

اال بداع من أ جكل، كنت والزلت دعامً لنا، فشكراً معلميت للُطف تعامكل   لك احلب والتقدير. ُخلق 

 ولكامتك، شكراً والشكُر يف حقك قليل. 



 



  

   " أ جكل"   وقفة شكر من 

ىل ادلكتــورة   : س بحة حامك رديد اللحيانـــــي ا 

حق ل بنائنا و أ هماتنا :أ ن يفخروا بك معلمة لنا فلك ال لسن تلهج  

أ نت من تغرسني الفضائل يف نفوس نا و أ نت من جتلس    ابدلعاء كل 

رشادان   الساعات الطوال لك يوم من أ جلنا   لتوجهينا و ا 

 فهنيئَا كل و ما حتملني من رساةل 

 دميت ساملة حفظك هللا ورعاك و  

   

 

ىل ادلكتــورة  : عائشة معر عبدهللا  ا 

 قايض 

 منك تعلمت : 

ن للنجاح قمية و معىن و منك تعلمت   ا 

كيف يكون التفاين و ال خالص يف  

 العمل 

مس تحيل يف  و منك عرفت أ ن ال  

 سبيل ال بداع و المتزي 

و ذلكل أ قدم كل لكمة " شكـرَا" بلك  

 احلب 

 

 

 

ىل ادلكتــورة : سارة فارس مناس العتيبـــي   ا 

ىل من لو أ تينا ابلتقدير ال نفي ببعض قدرها  ىل من حضت بوقهتا و هجدها ا  ىل من أ عطت و أ جزلت بعطاهئا ا   ا 

 ال حتمل قوامييس لكمة شكر أ و عبارة امتنان تعرب عهنا 

 شكرَا كل اي من صنعت ال جيال 

 

ىل ادلكتــورة : ميساء يوسف همندس   ا 

 بك أ نت ال بغريك 

ترتفع القامات وترتقي ال م ،تتحرك القدرات وتمنو اال ماكانت ،تتعزز  

القمي .ترفع أ عالم العل وتسقط راايت اجلهل وتضاء قناديل املعرفة  

ين أ هديك بلك خفر " مق   يكفيك رشفا ان رسالتك رساةل ال نبياء . ا 

 للمعل ووفه التبجياًل اكد املعل أ ن يكون رسواًل  



  

 مظاهر الاحتفال : 

ىل أ خرى، فتتشابه دولنا العربية طريقة احتفالها   ّتتلف مظاهر الاحتفال يف هذا اليوم من منطقة ا 

مع بعض الشعوب كام يف الفلبني وفيتنام، حيث تقام الاحتفاالت املدرس ية اليت يمت فهيا اللقاء الشعر  

ويتخلل احلفل فقرة خاصة لتكرمي املعلمني، كذكل جند أ ن  واخلطب واللكامت، وفقرات من الرقص، 

 يف بعض ادلول ال خرى اكلصني مثاًل يقوم الطالب بتقدمي الورود والهدااي وبطاقات املعايدة ملعلمهيم. 

 اثره ع نفوس املعلمني : 

حني يمت تكرمي هذا املعل العظمي من ِقَبِل طالبه يشعر حيهنا بأ ن تعبه اذلي قدمه مل يضع سدًى بل  

هو قد أ مثر حني أ درك ال طفال أ ّنم قد كربوا دلرجة أ صبحوا يفهمون العامل من حوهلم وما جيري، وما  

ال ما قام به هذا  هلم من حقوق وما علهيم من واجبات، و ما اكنت منت بذرة هذا الصغري وكربت لو 

املعل عىل س نوات من زرعها يف تربهتا اجلافة، يسقهيا املعل عرقه وهجده وتعبه حىت كربت وصارت  

جشرة خرضاء اينعة تؤيت أ لكها وتفيض، ويه فامي بعد ستمنو أ غصاّنا ومتتد حىت تطاول يف ذكل  

مو ماكنه رسواًل، حيمل رساةًل  السامء. لرمبا هو مل يعد حباجة لنسميه رسواًل ودلياًل ل نه أ صبح بس

همنته؛ رسول عل وتعلمي وتربية جيل يكرب ويقف عىل كتفه مس تقبل البالد،    تفتضيه عظميًة مضن ما  

ن اجملد اذلي هييب ابملعل لريفع هل رايته عاليًا، حيث ال حدود ذلاك الفضاء، وكام قال الشاعر: مق   وا 

 للمعل ووفه التبجيال اكد املعل أ ن يكون رسواًل 



  

 اخلامتة 

تعلمي همنة سامية ليست ك ي همنة  وىف اخلتام نؤكد أ ن املعل وال 

فاملعل   وابلتايل عادية ، فاملعل مبثابة قدوة أ و داعية لطالبه  

والتأ دب معهم ، ل ن املعل   والاحّتام يس تحق التقدير واال جالل  

هو اذلى خيرج الطالب من ظلمة اجلهل لنور العل واملعرفة.  

ابلتايل فتكرمي املعل ال ينبغي أ ن يكون يوما واحدا فقط ىف العام  

  لالحتفال بل لك يوم وحني ،لكن الناس خصصت يوم كرمز 

من لك     ابملعلمني وهو يوم اخلامس من أ كتوبر “ترشين ال ول ” 

فاملعل هو املنري دلروب العل واملعرفة وهو سبيل النجاح    عام ، 

 والتقدم والرفعة وهو القدوة وادلاعية ىف ذات الوقت . 



 

   املراجــــع 

اقرأ  املزيد عىل موقع فكرة :  

-%AF%D9%85%D9%87https://www.fekera.com/47824/%D9%85%D9%82%D8

-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87

-D9%8A%D9%88%D9%85%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%

D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9% /    فكرة | موقع 

 

w.fekera.com/47824https://ww /اكمةل/ - املعل - يوم - عن - وخامته - مقدمه 

 

https://mawdoo3.com / موضوع_تعبري_عن_فضل_املعل 

 

https://mawdoo3.com / ل مقاةل_عن_يوم_املع 

 

 

https://mawdoo3.com / عبارات_ليوم_املعل 
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