
2022جدیدةالمدرسیةلالذاعةالمعلمیومعنتعلمھل
ھناك العدید من الفقرات الھامة التي تأتي في سیاق اإلِذاعة الَمدرسیة، وكافة ھذه الفقرات تقوم بتقدیم معلومات أو حكم تتعلق

بالموضوع الذي تتكلم عنھ ھذه اإلِذاعة، كما ھو الحال مع فقرة َھل َتعلم التي یتم من خاللھا تقدیم معلومات ھامة عن الموضوع
المراد تعریف الطالب بھ، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم عدة فقرات بعنوان َھل َتعلم لِإلذاعة الَمدرسیة عن َیوم الُمعلم العالمي.

ھل تعلم عن یوم المعلم
واآلن نستمع وإیاكم إلى الطالب…. الذي سوف یطلعنا على بعض المعلومات الھامة والعالمیة عن ھذا الیوم العالمي، فلیتفضل

مشكوراً:
َھل َتعلم أن َیوم الُمعلم من أھم االحتفاالت التي سعت المنظمات العالمیة إلقرارھا، إقراراً بجھود ھؤالء الجھابذة.●
العالمیة.الیونسكومنظمةمنبتوصیةوجاءم،1966العامفيكانالیومھذااقتراحتمماأولأنَتعلمَھل●
بشكلودولھاالمتحدةاألممبھاعترفتحیثمیالدي،1994بالعامجاءالیومھذاإقرارفیھتممرةأولأنَتعلمَھل●

رسمي.
عام.كلمناألولتشرینأكتوبر/5بتاریخبھتحتفلالعالمدولمعظمالیومھذاأنَتعلمَھل●
ھل تعلم أنھ یتم منح جوائز من قبل منظمة الیونسكو كل عام ألفضل المعلمین حول العالم.●

ھل تعلم عن یوم المعلم لالذاعة المدرسیة جدیدة
مازال في جعبة طالبنا العدید من المعلومات الھامة التي یقدمونھا عن ھذه المناسبة العالمیة، وتفاصیل االحتفال بھا حول العالم،

والتي یطلعنا على أھمھا الطالب… فلیتفضل ولھ جزیل الشكر:
العامفيرسمیاًأقرأنھمنبالرغمم،1997العاممنذالمتحدةاألمممستوىعلىبھالعملتمالُمعلمَیومأنَتعلمَھل●

م.1994
َھل َتعلم أن ھناك دول تحتفل بھذا الیوم في أشھر متفرقة، ومنھا یأتي في أول العام ومنھا في منتصفھ ومنھا في آخره.●
َھل َتعلم أن ھناك دول كبرى لم تحدد یوم بعینھ لالحتفال بھذا الیوم، مثل الوالیات المتحدة األمریكیة واسترالیا.●
َھل َتعلم أن الدول التي ال تقر لھ یوم محدد من شھر أكتوبر، تقوم بجعلھ في آخر جمعة من ھذا الشھر حتى ال یصادف●

أیام األعطال الرسمیة في المدارس بتلك الدول.
ھل تعلم لالذاعة المدرسیة عن یوم المعلم

ھناك العدید من المعلومات الھامة الواجب معرفتھا عن ھذا الیوم، والتي تتعلق بأھداف وسبب تنظیم ھذا الیوم وجعلھ یوم عالمي،
وھي التي سوف یطلعنا علیھا الطالب… فلیتفضل مشكوراً:

َھل َتعلم أن َیوم الُمعلم لیس مجرد احتفالیة عالمیة كأي احتفال عالمي تجتمع علیھ األمم، وإنما لھ أفكار وأھداف وتنظیم●
وغایات كبیرة وھامة.

َھل َتعلم أن من أھداف َیوم الُمعلم ھو منح ھؤالء ھذه الجھابذة حقوقھم، بما في ذلك تحسین ظروف عملھم ومعیشتھم.●
َھل َتعلم أن من أھداف َیوم الُمعلم أیضاً، ھو تحسین مستواھم الوظیفي، من خالل الترقیات الوظیفیة وما یترتب علیھ من●

تحسن في ظروف المعیشة.
َھل َتعلم أنھ من أھداف َیوم الُمعلم أیضاً، ھو تحسین مستواھم العلمي، من حیث أحقیتھم في استمرار تحصیلھم العلمي●

واألكادیمي وھم على رأس عملھم كمعلمین.
ھل تعلم عن اھمیة المعلم

الّتعلیم ھي من المھن التي یشھد لھا العالم بأسره باألھمیة الكبیرة، سواء في حیاة أفراد المجتمع أو الدولة ككل، وفي الفقرة التالیة
سوف یخبرنا الطالب عن أھمیة دور المعلم في ذلك، فلیتفضل مشكوراً:

َھل َتعلم أن العلم ال یكتمل إال بوجود المعلمین، ولوالھم لما استطاع الطالب أن یفقھوا شي في رحلتھم التعلیمیة●
والمعرفیة.

َھل َتعلم أن المعلمین دورھم یماثل دور الوالدین في التربیة، فالوالدین یعلمان األوالد في البیوت، والمعلمین یعلمون●
األوالد في دور العلم.

َھل َتعلم أن المعلمین لھم تأثیر كبیر في حیاة الطالب الحالیة والمستقبلیة، وكثیر من العلماء اختاروا مجاالت علمیة تشبھ●
اختصاصات تالمذتھم.

َھل َتعلم أن مقیاس التقدم بالعلم، یعتمد على مستوى المعلم والتوافق بینھ وبین الطالب.●
ھل تعلم أن نجاح المعلم في تأدیة رسالتھ، ینطوي على مدى فھمھ عقلیة الطالب ومساعدتھم لتخطي العوائق، وھذه من●

أكبر صفات المعلم الناجح.
لالذاعة المدرسیةھل تعلم عن المعلم

لقد علمنا دیننا اإلسالمي الكثیر من األمور التي تتعلق بإجالل العلماء وأھل العلم والمعلمین، ولذلك أترك األثیر اآلن للطالب… الذي
سوف یطلعنا على مكانة العلماء في اإلسالم، فلیتفضل ولھ الشكر:

َھل َتعلم أن هللا تعالى رفع من درجات العلماء، لما لھم من أھمیة وتأثیر على حیاة األمم وتقدمھا ورقیھا.●



َھل َتعلم المعلمین فضلھم یقر بھ أھل السماء كما أھل األرض.●
َھل َتعلم أن النبي -علیھ الصالة والسالم- حثنا في أكثر من حدیث شریف على إجالل العلماء من األمة واحترامھم.●
َھل َتعلم أن النبي -علیھ الصالة والسالم- وصف العلماء بأنھم من ورثة األنبیاء.●
َھل َتعلم أن النبي -علیھ الصالة والسالم- وصف فضل العلماء على العامة، كما فضل القمر المضيء على الكواكب.●

باالنجلیزيھل تعلم عن یوم المعلم
There is a lot of information related to World Teachers' Day for the current year 2022, which
the student will share with us…. Kindly please:

● Did you know that this year's World Teachers' Day 2022 marks the 28th anniversary
of its first adoption in 1994 AD.

● Did you know that World Teachers' Day carries a specific theme and slogan every
year, adopted by UNESCO, which has worked hard to endorse this day.

● Did you know that the theme for World Teachers' Day for the current year 2022 is
"Transformation in Education Begins with Teachers".

● Did you know that UNESCO raised this topic to the United Nations, in honor of the
role of teachers and their tireless efforts in the critical stages of the Corona epidemic
in the past two years.

باالنجلیزيترجمة ھل تعلم عن یوم المعلم
فلیتفضلالطالب….علیھایطلعناسوفوالتي،2022الحاليللعامالعالميالُمعلمبَیومتتعلقالتيالمعلوماتمنالعدیدھناك

مشكوراً:
1994عاممرةأولإقرارهتاریخمن28الذكرىیصادف،2022الحاليالعاملھذاالعالميالُمعلمَیومأنَتعلمَھل●

میالدي.
َھل َتعلم أن َیوم الُمعلم العالمي، یحمل كل عام موضوع وشعار معین تتبناه منظمة الیونسكو التي جھدت كثیراً إلقرار ھذا●

الیوم.
بالمعلمین".یبدأالتعلیمفي"التحولعنوانحمل،2022الحاليللعامالعالميالُمعلمَیومموضوعأنَتعلمَھل●
َھل َتعلم أن منظمة الیونسكو رفعت ھذا الموضوع إلى األمم المتحدة، وذلك تكریماً لدور المعلمین وجھودھم الحثیثة التي●

بذلوھا في المراحل الحاسمة لوباء كورونا في العامین الفائتین.


