
 مقدمة تعبير عن العودة الى المدرسة باالنجليزي 

School is the place where a person gets his education from the beginning of his life, as it provides him with all the basic sciences, 

knowledge and skills that contribute to his upbringing in a sound upbringing. With the last day of the holiday, the time to return to 

school is approaching. No matter how long the holiday is, the student feels eager for school, its permanence, and its duties, in addition 

to his passion and longing for science and knowledge. 

على تعليمه منذ بداية حياته، فهي التي توفر له كافة العلوم األساسية والمعارف والمهارات التي تساهم على تنشئته تنشئة تُعدّ المدرسة المكان الذي يحصل فيه اإلنسان  :الترجمة

يوم من أيام العطلة   فقد كانت بمثابة استراحة اهم، ومع آخر  سليمة، فبعدها انتهاء فترة االمتحانات للعام الدراسي السابق استقبل التالميذ العطلة الصيفية بكل سعادة وسرور،

 .ه إلى العلم والمعرفةوقت العودة إلى المدرسة، فمهما طالت فترة اإلجازة إلى أّن الطالب يشعر بأنه متلهف للمدرسة ودوامها وواجباتها، إضافة إلى شغفه وشوق يكون قد اقترب

 تعبير عن العودة الى المدرسة باالنجليزي 

With the end of the vacation period, the students are preparing to return to school. They have obtained a wonderful vacation, which 

was a break through which their strength and energies are restored, and their thinking is renewed and their spirits are refreshed, as the 

preparations begin by preparing books and school notebooks, where they are ready for the beginning of a new semester that carries 

with it. Many knowledge and skills that help them reach their dreams. Returning to school is returning to the second home that 

contains security, safety and stability. The school is the source of fresh knowledge from which the minds of students draw every day 

without being exhausted. 

تم من خاللها استرجاع قواهم وطاقاتهم، فيتجدد ومع انتهاء فترة اإلجازة يتهيأ الطالب للعودة إلى مقاعد الدراسة، فقد حصلوا على إجازة رائعة كانت بمثابة استراحة ي :الترجمة

العديد من المعارف    حمل معهتفكيرهم وتنتعش أرواحهم، حيُث تبدأ التجهيزات من خالل تحضير الكتب والدفاتر المدرسية، حيث يكونوا متهيؤون لبداية فصل دراسي جديد ي

سة هي العودة للبيت الثاني الذي يحتوي على األمن واألمان واالستقرار، فالمدرسة هي منهل العلم العذب والمهارات التي تساعدهم للوصول إلى أحالمهم، فالعودة إلى المدر

 .الذي تنهل منه عقول الطالب كل يوم دون أن ينضب

 اذاعة مدرسية عن استقبال العام الدراسي : شاهد أيًضا

 خاتمة تعبير عن العودة الى المدرسة باالنجليزي 

School is one of the most important basic factors that help build nations and develop civilizations, through which the teacher, the 

engineer and the doctor come out. Returning to school is the end of vacation and fun, but it is the beginning of diligence and hard 

work, and obtaining the highest marks and academic excellence, as it is the straight path towards a bright and full future. With success 
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and big dreams, creators have always been the first steps in schools, and it has always been one of the rights that must be available to 

everyone, thank God for the existence of schools and faculty that guarantee students the opportunity for a future. 

فالعودة إلى المدرسة هي  إّن المدرسة هي من أهم العوامل األساسية التي تساعد على بناء األمم وتطّور الحضارات، فمن خاللها يخرج المعلّم والمهندس والّطبيب،  :الترجمة

تّفوق الدراسي، فهي الطَّريق المستقيم نحو مستقبل مشرق وعامر بالنجاح واالحالم نهاية للعطلة والمرح، لكنها بداية لالجتهاد والعمل الجادّ، والحصول على أعلى العالمات وال

وجود المدراس والهيئة التدريسية التي  الكبيرة، لطالما كانت خطوات المبدعين األولى في المدارس، ولطالما كانت إحدى الحقوق التي ال بدَّ أن تتوافر للجميع، فالحمد هلل على

 .بمستقبل تضمن للطالب الفرصة

 


