
تعبير عن المدرسة باالنجليزي بالعناصر  مقدمة  

In the place in which I rediscovered myself, in the place that loved me as I loved him with all my 

efforts and despite all difficulties, in my school, in this place it all began. I took from her more 

than I deserved and gave her less than she deserves. She is my great house, which has brought 

me together with friends whom I loved as brothers, and teachers whom I respected as if they 

were my fathers and mothers. This place has become the closest to my heart and soul, in which I 

was born again. 

مكان الذي اكتشفت به ذاتي من جديد، في المكان الذي أحبني كما أحببته مع كل ما يكلفني من مجهود ورغم كل  الترجمة: في ال

أقل مما تستحق، هي بيتي  الصعوبات، في مدرستي، في هذا المكان بدأ كل شيء. لقد أخذت منها أكثر مما أستحق وأعطيتها 

ن أكبرتهم كما لو كانوا آبائي وأمهاتي. لقد صار هذا المكان األقرب إلى الكبير الذي جمعني بأصدقاء أحببتهم كاألخوة، ومعلمي

 .قلبي وروحي ففيه ولدت من جديد 

my first day at school  :تعبير عن العرض  

I remember exactly how confused I was on the first day, when I entered the big door of the 

school and saw the faces of the new students, who are now part of my life and a secret of my joy, 

as I share my mornings with them, and share worries of studying, the trouble of the journey, 

great ambition and dreams. It was my first day in it as a branch that was caressed by the rain for 

the first time and shaken from its tenderness without knowing that the rain that shakes it is the 

same that will strengthen it and make it hard and mature. As for the teachers, with whom I began 

my journey with fear and confusion, they replaced the parents in my heart, and their prestige 

became a prestige imposed by love, not fear. 

يت وجوه الطالب الجديدة التي باتت الترجمة: أذكر تماما كيف كنت مرتبكا في اليوم األول، حين دخلت باب المدرسة الكبير ورأ

اليوم جزءا من حياتي وسرا من أسرار بهجتي إذ أشاركهم صباحاتي وأقتسم معهم هموم الدراسة وعناء الرحلة والطموح الكبير 

واألحالم أيضا. لقد كان يومي األول فيها كوردة كغصن يداعبه المطر ألول مرة فيهتز من رقته دون أن يدري أن هذه المطر  

التي تهزه هي نفسها التي ستقويه وتكسبه الصالبة وتنضجه. أما المعلمين الذين بدأت رحلتي معهم بالخوف واالرتباك حلوا  

 .محل األهل في قلبي وصارت هيبتهم هيبة يفرضها الحب ال الخوف

موضوع عن المدرسة المثالية باالنجليزي : اتمةخال  

I can say that my school is the ideal school for me, not because it is the most beautiful or the 

largest, but because it is a place filled with love, which opens the door to knowledge with 

generous hands that are not defeated by fatigue or discouraged by boredom. In it I found the keys 

to my dreams, and in it I found teachers in whom I saw an example to follow. Here i made 

memories and the memories made me. 

هي المدرسة النموذجية بالنسبة إلي، ليس ألنها األجمل أو األكبر، بل ألنها مكان يمأله  الترجمة: يمكنني أن أقول إن مدرستي

وال يثنيها الملل. فيها وجدت مفاتيح أحالمي، وفيها وجدت معلمين رأيت الحب، تفتح باب العلم بأياد معطاءة ال يهزمها التعب 

ي الذكرياتفيهم مثاال يحتذى به وقدوة حسنة، وهنا صنعت الذكريات وصنعتن . 

  



 


