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ھناك العدید من المناسبات التي یتم االحتفال بھا حول العالم، والتي یتم تخصیص یوم لھا لیكون موحد في كافة الدول التي تتواجد
على خریطة العالم، بغیة توحید ھذا االحتفال الذي یعبر عن شيء أو حدث ما یخص كل البشر الذین یتشاركون العیش على ھذا

الكوكب، وَیوم الُمعلم ھو أحد ھذه األیام المعترف بھا دولیاً، تقدیراً لرمز من رموز العلم والتعلم، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم إِذاعة
َمدرسیة مكتملة العناصر عن ھذا الُیوم.

مقدمة إذاعة مدرسیة عن یوم المعلم
بسم هللا الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین، الذي ال نعبد إیاه وبھ نستعین، والصالة والسالم على خاتم النبیین والمرسلین، ومن اتبعھ

على ھذا الدین، من الصحابة رضوان هللا علیھم، ومن تبعھم من التابعین والصالحین، وأما بعد:
أیھا الحضور الكریم، أدام هللا تعالى جمعنا ھذا الذي یبنى على أھداف نبیلة، حضنا هللا تعالى ونبیھ الكریم علیھ الصالة والسالم، ھذه
األھداف التي تتمثل بنیل العلم واالرتقاء بدرجاتھ، وما نیل ھذه الدرجة یأتي من فراغ وبال مساعدة، وإنما الفضل یعود في ذلك إلى

المساعدین الذین یكدون ویجتھدون معنا لنیل ھذه الدرجات، أال وھم المعلمین الذین نحتفل بھم كل عام في َیوم الُمعلم، تقدیراً لھم ولما
یقدمونھ في تعزیز ھذا الھدف النبیل، وھذا ما سوف یكون محور إذاعتنا الَمدرسیة ھذا الیوم، ولن نطیل الحدیث حتى نفسح المجال

لطالبنا، لنرى ما في جعبتھم من فقرات جمیلة قاموا بتحضیرھا لھذه المناسبة الجمیلة.
إذاعة مدرسیة عن یوم المعلم

َیوم الُمعلم من المناسبات التي تحتفي جمیع المؤسسات التعلیمیة حول العالم، تقدیراً لجھود ھؤالء المساعدین في عملیة التعلم، وفي
ھذه اإلِذاعة الَمدرسیة سوف نقدم فقرات تفید باإلشادة بجھودھم الكبیرة، والتي تأتي عادة وفق الترتیب التالي:

فقرة القرآن الكریم لإلذاعة عن یوم المعلم
وفي البدایة، نستمع معاً لما ذكره هللا تعالى في كتابھ العزیز عن درجة المعلمین والعلماء، والتي سوف یتلو على مسامعنا منھا

الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:
ُحوا ِفي اْلَمَجالِِس● َھا الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَّ قال هللا تعالى عن فضل العلماء الذین أوتوا العلم الذي یفید البشریة: {َیا أَیُّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوهللاَّ ُ َلُكْم ۖ َوإَِذا ِقیَل انُشُزوا َفانُشُزوا َیْرَفِع هللاَّ َفاْفَسُحوا َیْفَسِح هللاَّ
].1َخِبیٌر}[

وذكر هللا تعالى درجة العلم التي آتاھا لنبیھ -علیھ الصالة والسالم- وھو خیر المعلمین، إذ قال جل وعال في كتابھ الحكیم:●
یُكْم َوُیَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُیَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُموَن * َفاْذُكُروِني {َكَما أَْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسوًال ِمْنُكْم َیْتلُو َعَلْیُكْم آََیاِتَنا َوُیَزكِّ

].2َتْكفُُروِن}[َوَاللِيَواْشُكُرواأَْذُكْرُكْم
فقرة الحدیث الشریف لإلذاعة عن یوم المعلم

صدق هللا العظیم، وبعد ھذه اآلیات الملیئة بالحكمة والموعظة، نستمع وإیاكم للطالب…. الذي یقرأ علینا بعض ما ورد في السنة
النبویة الشریفة عن ھذا األمر، فلیتفضل مشكوراً:

قال النبي -علیھ الصالة والسالم- عن فضل العلم والعلماء والمعلمین الموصلین علمھم إلى الناس: "من سلك طریًقا یطلُب●
فیھ علًما، سلك هللاُ بھ طریًقا من طرِق الجنِة، وإنَّ المالئكَة لتضُع أجنحَتھا رًضا لطالِب الِعلِم، وإنَّ العالَِم لیستغفُر لھ من في

السماواِت ومن في األرِض، والحیتاُن في جوِف الماِء، وإنَّ فضَل العالِم على العابِد كفضِل القمِر لیلَة البدِر على سائِر
ُثوالماألنبیاَءوإنَّاألنبیاِء،ورثُةالعلماَءوإنَّالكواكِب، ُثوادرھًما،والدیناًراُیورِّ ]3وافٍر"[بحظٍّأخذأخَذهفمنالِعلَمورَّ

وقد أمرنا النبي -علیھ الصالة والسالم- أن نجل العلماء ونحترمھم ونوفیھم حقھم ونقدر علمھم، إذ قال في الحدیث●
].4حقَُّھ"[لعالِِمناوَیْعِرْفصغیَرنا!ویرحْمكبیَرنا،ُیِجلَّلمَمْنمنَّا"لیسالشریف:

كلمة صباحیة لإلذاعة عن یوم المعلم
نشكر الطالب…. على ما قدمھ لنا من أحادیث شریفة فیھا من العظة الكثیر، وأما اآلن فنستمع معاً إلى الطالب….. الذي سوف یقدم

لنا كلمة عن ھذا الیوم، فلیتفضل مشكوراً:
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، والصالة والسالم على معلمنا األول الذي علمنا أصول الدین، وأما بعد:

بدایًة، أحییكم جمیعاً بتحیة اإلسالم أن السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ، وأخص بالتحیة تلك الھامات العالیة التي تقف الكلمات
عاجزة عن وصف درجة االمتنان لھم، ولجھدھم المبارك بإذن هللا تعالى بما قدموه على الدوام، تلك الھامات التي تعبھا مع طالب

العلم یمثل أضعافاً مضاعفة من تعب الطالب، فھم الذین یشرحون ویعیدون ویراجعون ویمتحنون ویسعون لتعلیمنا ما آتاھم هللا تعالى
من علم، ننتفع بھ وننفع بھ من حولنا، ھذه الھامات التي تشبھ المرساة للسفینة التي تبحر في بحر العلم، والتي تشكل البوصلة والمنارة
التي تھتدي بھا السفن في ھذه البحور، حتى ننتقل من شواطئ الجھل إلى بر المعرفة، إنھم المعلمین الذین عّال هللا تعالى درجاتھم في
الدنیا واآلخرة، وإني ألقول لھم، االحتفال بكم الیوم وكل یوم ال یكفیكم حقكم، ففضلكم في تربیة األجیال تشھد لھ كل األمم، حیاكم هللا

جمیعكم وأثابكم على كل جھٍد بذلتموه، والسالم علیكم رحمة هللا تعالى وبركاتھ.
شعر عن یوم المعلم لإلذاعة المدرسیة

لم ینسى شعراؤنا من خالل أشعارھم، أن یقدموا الشكر للمعلمین والمعلمات على عطائھم في التعلیم، ویِقروا لھم بالفضل واالمتنان،
ومن الشعر الجمیل في ذلك یلقي علینا الطالب….. فلیتفضل مشكوراً:



قُم لِلُمَعلِِّم َوفِِّھ الَتبجیال *** كاَد الُمَعلُِّم أَن َیكوَن َرسوال
أََعلِمَت أَشَرَف أَو أََجلَّ *** ِمَن الَّذي َیبني َوُینِشُئ أَنفًُسا َوُعقوال

ُسبحاَنَك الَلُھمَّ َخیَر ُمَعلٍِّم *** َعلَّمَت ِبالَقَلِم القُروَن األولى
أَخَرجَت َھذا الَعقَل ِمن ُظلُماِتِھ *** َوَھَدیَتُھ النوَر الُمبیَن َسبیال

َوَطَبعَتُھ ِبَیِد الُمَعلِِّم تاَرًة *** َصِدَئ الَحدیُد َوتاَرًة َمصقوال
ًدا *** َفَسقى الَحدیَث َوناَوَل الَتنزیال أَرَسلَت ِبالَتوراِة موسى ُمرِشًدا *** َوِابَن الَبتوِل َفَعلِِّم اإلِنجیال َوَفَجرَت َینبوَع الَبیاِن ُمَحمَّ

ھل تعلم عن یوم المعلم العالمي
إن َیوم الُمعلم من المناسبات التي یجتمع العالم على استذكارھا في كل عام، تقدیراً لعمل ھذه الھامات في بناء األجیال، وھناك العدید

من المعلومات عن ھذا الیوم، والتي سیعلمنا بعضاً منھا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:
ھل تعلم أن َیوم الُمعلم العالمي یقام سنویاً تقدیراً لجھد المعلمین في تنشئة الطالب والمجتمع كلھ على حد سواء.●
مستوىعلىرسمیاًبھاالعترافتممرةأولأنإالمیالدي،1966للعامأصلھیعودالعالميالُمعلمَیومأنتعلمھل●

میالدي.1994عامالعالم
ھل تعلم أن َیوم الُمعلم العالمي تم إقراره عالمیاً من قبل منظمة الیونسكو العالمیة.●
ھل تعلم أنھ من أھداف منظمة الیونسكو بھذا الیوم، ھو وضع معاییر تحدد حقوق وواجبات المعلمین حول العالم، والنظر●

في أوضاعھم الوظیفیة وتحسینھا.
سؤال وجواب لإلذاعة عن یوم المعلم

نشكر الطالب…. على ھذه المعلومات الثمینة عن ھذا الیوم، لكن ما زال ھناك معلومات قیمة عنھا، والتي سوف یخبرنا بعضھا
الطالب… ضمن فقرة سؤال وجواب، فلیتفضل مشكوراً:

متى یصادف َیوم الُمعلم العالمي؟السؤال:●
عام.كلمنأكتوبر5الجواب:●
من ھي المنظمات التي دعت إلى إقامة ھذا الیوم؟السؤال:●
منظمة الیونسكو ومنظمة العمل الدولیة.الجواب:●
ما ھي منظمة الیونسكو؟السؤال:●
العالم في مجاالت عدة، مثل التعلیم والتربیة والعدالة االجتماعیةھي منظمة دولیة تھدف لتحقیق التعاون بین دولالجواب:●

وحقوق اإلنسان.
حول العالم؟ما ھي أكثر تواریخ االحتفال بیوم الُمعلم العالميالسؤال:●
المتحدة،الوالیاتمثلأكتوبرمناألخیراألسبوعالعالم،دولمنالكثیرمثلأكتوبر5الھند،مثلسبتمبر5الجواب:●

الصین.مثلسبتمبر10
فقرة عبارات لإلذاعة عن یوم المعلم

لطالما كانت الكلمة الجمیلة والمعبرة، وسیلة یصف بھا اإلنسان ما یكتنفھ القلب تجاه الكثیر من األمور المحیطة بھ، تماماً مثل وصف
قیمة المعلمین ودورھم، ومن ھذه الكلمات سوف یسمعنا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:

تحیة طیبة للمعلمین في یومھم، أولئك الذین یرافقوَننا في كل عام وعلى مدار العام الدراسي، لیكونوا لنا غیمة تغدق علینا●
من ماء فقھھا وعلمھا، كلما نادت أرضنا عطشاً للعلم والمعرفة.

المعلمین ھم الذین یسیرون معنا خطوة بخطوة ویمسكون بیدنا، حتى نتقدم ونرتقي بالعلم ونأسس لھ بنیاناً متین نستند علیھ،●
ونسند بھ أمتنا.

المعلمین الحقیقیین ھم تماماً كاألم واألب اللذان یمسكان بید ابنھما الصغیر حتى یتعلم المشي، فإن تعثر سندوه، وإن تكاسل●
أو خاف شجعوه، وقوموا مساره َوحفزوه.

المعلمین ھم أشبھ بخلفاء هللا تعالى على األرض، وكیف ال یكونون كذلك وقد قال عنھم النبي -علیھ الصالة والسالم- بأنھم●
ورثة لألنبیاء.

فقرة أقوال مأثورة عن المعلم لإلذاعة
لقد قال أھل العلم المشھود لھم بالحكمة، الكثیر من األقوال في حق المعلمین والعلم، ومن أقوالھم الجمیلة الملیئة بالموعظة، سوف

یسمعنا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:
قال الصحابي والخلیفة علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ وأرضاه:

ما الفخر إال ألھل العلم *** إنھم على الھدى لمن استھدى أدالء
وقدر كل امرئ ما كان یحسنھ *** والجاھلون ألھل العلم أعداء

ففز بعلم تعش حیـًّا بھ أبدا *** الناس موتى وأھل العلم أحیاء
وقال اإلمام الشافعي رحمھ هللا تعالى:

ِاصِبر َعلى ُمرِّ الَجفا ِمن ُمَعلٍِّم *** َفإِنَّ ُرسوَب الِعلِم في َنَفراِتِھ



َع ُذلَّ الَجھِل طوَل َحیاِتِھ َوَمن َلم َیُذق ُمرَّ الَتَعلُِّم ساَعًة *** َتَذرَّ
خاتمة إذاعة عن یوم المعلم

ومع ھذه األبیات الشعریة الجمیلة، یؤسفني قول أننا وصلنا إلى نھایة ھذه اإلِذاعة الَمدرسیة، والتي خصصناھا من أجل إظھار مدى
التقدیر والشكر واالمتنان لمعلمینا األفاضل، صانعي جیل المستقبل وجنود الوطن، وفي الختام، نرجو من هللا تعالى أن نستطیع رد

جمیلھم علینا، فلوال جھودھم الكبیرة، لما رأینا أفواج طالب العلم التي تتخرج كل عام من مدارسنا، ونسأل هللا تعالى لھم العافیة
واألجر والثواب على كل ما قدموه، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.
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