
 مقدمة إذاعة عن يوَم المعلّم العالميّ 

بسم هللا الرحمن الرحيم، نبتدي كّل أيّامنها واستفتاح األمور باسمه الكريم، سبحانه مالك األرض والسماء وما بينهما الخالق 

وصحبه الطيبين الطاهرين، بارك هللا في هذا  العظيم، وصلى هللا على محّمد خير المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى آله

 :الجمع الغفير ووحدنا على قول الحق وهذا الدين، أّما بعد

إلى الحضور الكرام، إلى من تشّرفنا بحضورهم اليوم، أخوتي وأخواتي بارك هللا بكم، أسعد هللا صباحكم حضورنا الكرام، 

تنا المدرسيّة، واليوم وكما عودناكم على تغطية كافة األحداث نشكركم على ثقتكم الدائمة بما نقّدمه عبر أثير إذاع

المصيرية، سوف نتحّدث عن واحدة من أبرز المناسبات الجميلة وهي يوم المعلّم العالمّي، لن نطيل عليكم الحديث، سوف 

  .نبدأ معاً فقرات إذاعتنا المدرسيّة لهذا اليوم نأمل أن تنال استحسانكم

 العالمي كاملة مع الفقراتاذاعة عن يوم المعلم 

يعّد يوم المعلّم أحد المناسبات المهّمة التي تحتفل بها كافّة المؤسسات التعليميّة في معظم الّدول، وتم إقامة هذا اليوم امتناناً 

لغرض، للمعلمين على جهودهم الجبّارة المبذولة لبناء اإلنسان واإلنسانيّة، ويُقام في هذا اليوم إذاعات مدرسيّة لذات ا

 :واإلذاعة تتألف من عّدة فقرات نرفقها فيما يأتي

 فقرة القرآن الكريم لإلذاعة عن يوَم المعلّم العالميّ 

نبدأ وإياكم أولى فقرات اإلذاعة المدرسيّة لهذا اليوم، وهذه الفقرة فقرة التالوة العطرة وسيقّدمها الطّالب )اسم الّطالب( ذو 

 :ذاعة مع جزيل الشكرالّصوت العذب، فليتقّدم لمنصة اإل

ذُكر في القرآن الكريم فضل العلماء الذين أفنوا وقتهم إلفادة البشريّة، وورد هذا في قوله تعالى بعد بسم هللا  :الطّالب

 ُ  لَُكْم ۖ َوإِذَا قِيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَْرفَعِ الرحمن الرحيم: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَافَْسُحوا يَْفَسحِ ّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر{. صدق هللا ال ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوّللاَّ  ]1[.عظيم ّللاَّ

 العالميّ  فقرة الحديث الشريف لإلذاعة عن يوَم المعلّم

بعد أن استمعنا للتالوة العطرة، سوف ننتقل لثاني فقرات اإلذاعة، وهي فقرة الحديث الّشريف، وهذه الفقرة سوف يتلوها 

 :علينا الطّالب )اسم الّطالب( فليتقّدم إلى منّصة اإلذاعة مشكوراً 

ن العلم والعلماء، وجاء نص الحديث على ورَد عن النبّي صلى هللا عليه وسلّم حديث نبوّي صحيح يتحّدث فيه ع :الطّالب

 :النّحو التّالي

من سلك طريقًا يطلُب فيه علًما، سلك هللاُ به طريقًا من طرِق الجنِة، وإنَّ المالئكةَ لتضُع أجنحتَها رًضا لطالِب الِعلِم، وإنَّ "

وإنَّ فضَل العالِم على العابِد كفضِل القمِر  العاِلَم ليستغفُر له من في السماواِت ومن في األرِض، والحيتاُن في جوِف الماِء،

ثُوا ا ثُوا ديناًرا وال درهًما، ورَّ لِعلَم فمن أخذَه ليلةَ البدِر على سائِر الكواكِب، وإنَّ العلماَء ورثةُ األنبياِء، وإنَّ األنبياَء لم يُوّرِ

 ."]2[أخذ بحّظٍ وافرٍ 

 وَم المعلّم العالميّ كلمة صباحية لإلذاعة عن ي

واآلن سوف ننتقل معاً لتقديم كلمة الّشكر والتهنئة بهذه المناسبة الجميلة، وسيقّدم هذه الفقرة التلميذ الخلوق )اسم الطّالب(، 

 :فليتقّدم إلى منّصة اإلذاعة مع خالص الشكر

أفضل الخلق سيدنا محمد خير النبيين  بسم هللا الرحمن الرحيم، مالك يوم الّدين، نبدأ صباحنا بالصالة على :الطالب

  :والمرسلين، الذي علّمنا هذا الّدين، أّما بعد

بعد التحية والسالم، ننتقل للحديث عن المعلم صاحب الفضل والمنة إلى من أحمل له بين ضلوعي جّل االمتنان، إلى كّل 

يدة، واألعمال الخيّرة، بارك هللا بكم يا فخر هذه معلمي األرض، الّشموع الُمنيرة، أصحاب الوجوه النّيّرة، واألخالق الحم

األّمة، بارك هللا بكم وبجهودكم البناءة في بناء اإلنسان، أقل ما يمكن االعتراف به بأفضالكم، إقامة يوم عالمّي خاص بكم، 

 .لالحتفاء بكم وبجهودكم غير منقطعة النظير، أدامكم هللا ذخراً لهذا الوطن، يا بناة الوطن

 ذاعة عن يومَ المعلّم العالميّ شعر لإل

تغنّى الكثير من الشعراء بالمعلّم وأفضاله على البشريّة، وفيما يأتي نرفق فقرة الشعر عن المعلّم والتي سيقّدمها الطّالب 

 :الفصيح )اسم الطّالب(، فليتقدّم إلى منصة اإلذاعة مع جزيل الشكر



 :مقال الشاعر أحمد شوقي كتغنّياً بالمعلّ  :الطّالب

 قُم ِللُمعَِلِّم َوفِِّه التَبجيال *** كادَ الُمعَِلُّم أَن يَكوَن َرسوال

 أََعِلمَت أَشَرَف أَو أََجلَّ *** ِمَن الَّذي يَبني َويُنِشُئ أَنفًُسا َوُعقوال

 ُسبحانََك اللَُهمَّ َخيَر ُمعَِلٍّم *** َعلَّمَت بِالقَلَِم القُروَن األولى

 ن ظُلُماتِِه *** َوهََديتَهُ النوَر الُمبيَن َسبيالأَخَرجَت َهذا العَقَل مِ 

 فقرة أقوال مأثورة لإلذاعة عن يوَم المعلّم العالميّ 

أشاَد أهل في فضل المعلمين وأهل العلم، وكان أبرز من أشاد ذلك اإلمام علّي بن أبي طالب، واآلن سوف نترككم مع هذه 

 :سم الطالب(، فليتقدم لمنصة اإلذاعة مشكوراً سيلقيها الطالب المميز )اي العبرة والعظة الت

 :قال الخليفة الراشدي والصحابّي الجليل علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه في أهل العلم :الطالب

 ما الفخر إال ألهل العلم *** إنهم على الهدى لمن استهدى أدالء

 وقدر كل امرئ ما كان يحسنه *** والجاهلون ألهل العلم أعداء

ًّا به أبدا *** الناس موتى وأهل العلم أحياءففز   بعلم تعش حيـ

 فقرة هل تعلم لإلذاعة عن يومَ المعلّم العالميّ 

واآلن سوف ننتقل معكم ألحّب فقرات اإلذاعة من طالبنا الكرام، لنختم فيها إذاعتنا لهذا اليوم، وسيقّدم هذه الفقرة الطالب 

 :اإلذاعة مشكوراً المهذّب )اسم الطالب( فليتقدم إلى منصة 

  هل تعلم عزيزي الطالب أن يوم المعلم هو اليوم الذي يُحتفل به سنويّاً بجهود المعلم الجبّارة ببناء اإلنسان

 .وتثقيفه

  1994للميالد، لكن اُعترف فيه رسميّاً بعام  1966هل تعلم أيّها الّطالب أن يوم المعلّم موجود منذ عام. 

  أقر إقامة يوماً عالمّي لالحتفال بالمعلّم فيه هو منظمة اليونسكو العالميةهل تعلم عزيزي الّطالب أن من. 

  هل تعلم صديقي الّطالب أن المرمى الذي تصبو إليه منظمة اليونسكو من وجود يوٍم خاٍص بالمعلمين للحفاظ

 .على حقوقهم حول العالم، وتحسين أوضاعهم الوظيفيّة بما يتناسب مع جهودهم المبذولة

  ذاعة عن يوَم المعلّم العالميّ خاتمة إ

يؤسفني القول أننا وصلنا لنهاية فقرات إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، نودعكم اآلن على أمل اللقاء بإذاعة مدرسيّة جديدة، 

تحمل موضوع جديد، وحدث مفصلي آخر، أو شخصية ذات فضل غيّرت في التّاريخ، ليتألق طاّلب مدرستنا األعزاء كما 

، ويسترسلون في تقديم الفقرات المميزة، جلَّ ما نتمناه أن نكون قد قدمنا ما يعمم علينا وعليكم الفائدة، وأن تكون اعتدناهم

  .هذه الفقرات قد نالت استحسانكم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


