
ھل تعلم عن المعلم لالذاعة المدرسیة جدید
ھناك العدید من الفقرات المتنوعة والمفیدة التي تتضمنھا اإلِذاعة الَمدرسیة التي یتم تقدیمھا في أھم المؤسسات التعلیمیة المتمثلة

بالَمدارس، ومن ضمن ھذه الفقرات تأتي فقرة َھل َتعلم التي یتم من خاللھا تقدیم معلومات ھامة للغایة، تتعلق بموضوع اإلِذاعة، وفي
مقالنا الیوم سوف نقدم عدة فقرات بعنوان َھل َتعلم بمعلوماتھا الغنیة والمفیدة، لِِإلذاعة الَمدرسیة عن الُمعلم.

ھل تعلم عن المعلم لالذاعة المدرسیة
ھناك العدید من المعلومات الھامة عن الُمعلم التي یتم تقدیمھا في ذكرى الیوم العالمي للُمعلم، بما في ذلك جھودھم وتفانیھم بالعمل،

ومنھا نذكر ما یلي:
َھل َتعلم أن الُمعلم صلة الوصل في سلسلة التعلم والُمتعلّم، فلیس ھناك علم یصل إلى أي شخص ٌمتعلم على األرض، دون●

وجود معلم.
َھل َتعلم أن الُمعلم مثلھ كمثل مجمة القطب التي في السماء، التي تضيء لیالً فتكون المرشد لكل ضال في أرض هللا●

الواسعة.
َھل َتعلم أن الُمعلم ھو أمھر البنائین في العالم، فھو یبني أجیاالً من المعرفة تقوم ببناء الوطن.●
َھل َتعلم أن الُمعلم ھو اللبنة األولى في وعي وفھم وثقافة أي أمة، وھو أحد أسراب رفع درجات األمة التي ینتمي إلیھا بین●

األمم األخرى.
ھل تعلم قصیرة عن المعلم

مازال ھناك العدید من المعلومات الھامة التي تتعلق بھذه الھامات العالیة، والتي نذكر منھا ما یلي:
َھل َتعلم أن نجاح المعلم یضمن نجاح العملیة التعلیمیة، وفساد الُمعلم یعني فسادھا.●
َھل َتعلم أن كل األمم تقدر جھود علمائھا ومعلمیھا، ونتیجة لذلك كان البد من إقامة یوم عالمي للمعلم.●
َھل َتعلم أن الیوم العالمي للمعلم جاء عبر صرخة لتأمین حقوق المعلمین حول العالم، وتأمین الظروف المناسبة لتأدیة●

عملھم على أكمل وجھ.
ھل تعلم أن العلم والمعلم، معنیان مترادفان ومتالزمان دائماً، وكل منھما یكمل اآلخر، مثل قولنا المستمر القراءة والكتابة.●

ھل تعلم عن أھمیة المعلم
المعلمین یھمون المثیر ألي دولة وألي أمة حول العالم، وأھمیتھم ھذه برزت عبر التاریخ من بدایة وجودھم وحتى الیوم، وفیما یلي

نقدم بعض الجمل المعبرة عن أھمیتھم، وفق اآلتي:
َھل َتعلم أن النبي -علیھ الصالة والسالم- شبھ انا فضل العلماء على باقي خلق هللا تعالى، كفضل القمر المضيء على●

الكواكب.
َھل َتعلم أن العلم بال معلم، كمثل السفینة بال مرساة وال دفة، فال تجد من یوجھھا، َوتتوه في عرض البحر، وكذلك أیضاً●

المدرسة بال ُمعلم.
َھل َتعلم أن أھمیة المعلم تبدأ مما یقدمھ للطالب الذین یقوم بتعلیمھم، وھذه األھمیة یشارك فیھا الطالب مع معلمھ، وتقاس●

بمدى التجاوب بینھم.
ھل تعلم أن الُمعلم ھو العالم الذي یثق بھ الناس، فھو الذي یؤدي رسالة العلم ویوصل لنا علمھ بكل أمانة ونزاھة.●

ھل تعلم قصیرة وسھلة عن المعلم
لقد أعطى هللا تعالى كل ذي إنسان حقھ من القیمة، وھذا ما ینطوي علیھ حال الُمعلم الذي رفع من مكانتھ الشرع اإلسالمي، وفیما یلي

نذكر بعض المعلومات مما جاء في الشرع اإلسالمي عن المعلمین والعلماء:
َھل َتعلم أن هللا تعالى ذكر أھل العلم في القرآن الكریم، ورفعھم في الدنیا واآلخرة درجات، لما لھم من تأثیر على األمة●

بأسرھا.
َھل َتعلم أن هللا تعالى أمرنا ونبیھ الكریم، أن نقدر العلماء ونمنحھم حق قدرھم في درجات العلم والمعرفة.●
َھل َتعلم أن النبي -علیھ الصالة والسالم- أمرنا بأكثر من حدیث نبوي شریف، أن نجل العلماء ونعترف بفضلھم ونكرمھم.●
َھل َتعلم أن العلماء الذین ینفعون العالم بعلمھم، ھم بمثابة ورثة األنبیاء كما جاء ذكرھم في األحادیث النبویة الشریفة.●

ھل تعلم عن یوم المعلم
ھناك العدید من المعلومات الھامة التي یتم التعریف بھا ضمن فقرة َھل تعلم، عن یوم الُمعلم العالمي، والتي نذكر منھا ما یلي:

إلقرارهالجھودأنمنبالرغمم،1994العامنحومتأخراًجاءللمعلمالعالميالیومإقرارفیھاتممرةأولأنَتعلمَھل●
تمت قبل ذلك بعقود.

بالتعاونمیالدي،1966العامنحوالعالمیة،الیونسكومنظمةھوالیومھذااقترحمنأولالعالميالُمعلمَیومأنَتعلمَھل●
مع منظمة العمل الدولیة.

بھتحتفلعدةدولھناكذلكومععام،كلمنأكتوبر5فيالعالميالُمعلمَیومموعدأقرتالمتحدةاألممأنَتعلمَھل●
بأیام مختلفة من العام.



َھل َتعلم أن َیوم الُمعلم العالمي أقرتھ األمم المتحدة لتوحید جھود الحكومات حول العالم، في منح المعلمین حقوقھم وتعدیل●
ظروفھم المعیشیة والوظیفیة.

ھل تعلم عن المعلم باإلنجلیزي
في فقرة َھل َتعلم لِِإلذاعة الَمدرسیة عن الُمعلم، یتم تقدیم بعض المعلومات منھا باللغة اإلنجلیزیة، لكي تصل إلى ثقافات أخرى،

وتعلیم الطالب الخطابة بھذه اللغة أیضاً، ومن ھذه الجمل نذكر ما یلي:
● Did you know that teachers are the soldiers who fight in the fields of science, and the

battles they fight the most honorable battles in history?
● Did you know that teachers are the officers who train the armies of science, who are

the finest armies that defend the homelands with honor, sincerity and loyalty?
● Did you know that the message of education is the loftiest message in the world?

The Prophet - may God’s prayers and peace be upon him - was our teacher and
guide, and he is the most honorable teacher on earth.

● Did you know that teachers are our second family, including father, mother, brother
and sister, and among them are all family members who support the entire
community.

ترجمة ھل تعلم عن المعلم باإلنجلیزي
فیما یلي نقدم ترجمة للمعلومات الجمیلة التي قدمناھا عن المعلمین باللغة اإلنجلیزیة، وھي التالي:

َھل َتعلم أن المعلمین ھم الجنود الذین یقاتلون في ساحات العلم، والمعارك التي یخوضونھا أنزه المعارك في التاریخ.●
َھل َتعلم أن المعلمین ھم الضباط الذین یدربون جیوش العلم، الذین ھم أرقى الجیوش التي تدافع عن األوطان بكل شرف●

وإخالص ووفاء.
َھل َتعلم أن رسالة التعلیم أسمى الرسائل في العالم، فكان النبي -علیھ الصالة والسالم- معلمنا ومرشدنا، وھو أنزه المعلمین●

في األرض.
َھل َتعلم أن المعلمین ھم عائلتنا الثانیة، ففیھم األب واألم، واألخ واألخت، وفیھم كل أفراد األسرة الذین یسندون أبناء●

المجتمع برمتھ.


