
 

 

 مقدمة إذاعة عن يوم الطفل العالمي

، الحمد  المستحق للحمد والثناء، المتفّضل على عباده بجزيل المواهب والعطاء، المبتدئ بالنعم قبل  ﷽
استحقاقها من خيرات األرض وبركات السماء، والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا دمحم النبي العربي 

قين الشرفاء وأصحابه أولي المكارم والوفاء وعلى تابعيهم ومن تعبهم بإحسان إلى يوم الدين أما الطاِهر الزكي وعلى آله المت
  :بعد

مديرتي ومعلماتي الفاضالت والحضور الكرام الذين تشّرفنا بحضورهم اليوم، أخوتي وأخواتي الطلبة بارك هللا بكم جميعًا 
ى ثقتكم الدائمة بإذاعتنا المدرسيّة كما اعتدنا، واليوم وكما عّودناكم على وأسعد هللا صباحكم بكل خيٍر ومحبة، بدايةً نشكركم عل

تغطية كافة األحداث والمناسبات، سوف نتحدّث عن حدث من أبرز األحداث العالمية وهو يوم الطفل العالمي، ودون طول 
  .حسانكمحديث سوف نبدأ معكم فقرات إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم المشرق آملين بأن تنال است

  إذاعة عن يوم الطفل العالمي كاملة الفقرات

يُعدّ يوم الطفل العالمي من أبرز المناسبات العالمية التي تقيمها المؤسسات والجمعيات في كافة أنحاء العالم كل عام وفقًا لتراث 
هم والتآخي بين األطفال في مختلف الدول وإرث وثقافة كل منها، إذ تحتفل جميع الدول بهذا اليوم العالمي بوصفه يوًما مهًما للتفا

والثقافات، ومن الجدير بالذكر أّن إقرار قانون حقوق الطفل واالتفاقيات الدولية المتعلقة به من قبل األمم المتحدة جاء بالتزامن 
 .مع هذا اليوم العالمي

 فقرة القرآن الكريم لإلذاعة عن يوم الطفل العالمي

من اآليات الكريمة التي تتحدث عن الطفل وحقوقه في اإلسالم وأشهرها قوله تعالى: {اْلَماُل َواْلبَنُوَن جاء القران الكريم بالعديد 
، ، فقد أنزل هللا سبحانه وتعالى القرآن الكريم ليهدي به األمة ويطلعهم على حقوقهم وواجباتهم في عبادته{[1]ِزينَةُ اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا

 :(و اآلن نترككم مع بعض اآليات العطرة من الذكر الحكيم، والتي يتلوها على مسامعكم الطالب (اسم الطالب

  َواْلَواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْوَالدَُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن} : َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ أََرادَ أَْن يُتِمَّ ال  ﷽ رَّ
لُودٌ لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف َال تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسعََها َال تَُضارَّ َواِلدَةٌ بَِولَِدَها َوَال َموْ 

إِذَا ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فََال ُجنَاَح َعلَْيِهَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضعُوا أَْوَالدَُكْم فََال ُجنَاَح َعلَْيُكْم ذَِلَك فَإِْن أََرادَا فَِصاًال َعْن تََراٍض 
َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  َّ َ َواْعلَُموا أَنَّ  َّ  {[2].َسلَّْمتُْم َما آتَْيتُْم بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا 

 فقرة الحديث الشريف عن يوم الطفل العالمي

فيما ورد عن  - ملسو هيلع هللا ىلص- صدق هللا العلي العظيم، وبعد اإلنصات إلى هذه التالوة العطرة، سننتقل إلى كالم خير البشر النبي الكريم دمحم 
 :ب (اسم الطالب) فليتفضل مشكوًراحقوق الطفل في السنة النبوية العطرة وسيسمعنا ذلك زميلنا الطال

 :قصة بسيطة تبيّن قيمة األحداث في اإلسالم، وجاءت القصة على النحو التالي - ملسو هيلع هللا ىلص- وردَ عن النبّي  :الطالب

 ِ َّ ِم واألْشيَاُخ عن يََساِرِه، قَاَل: يا ُغَالُم أتَأْذَُن بقَدَحٍ، فََشِرَب، وَعْن يَِمينِِه ُغَالٌم هو أْحدَُث القَوْ  - َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ - أُتَِي َرسوُل 
ِ، فأْعَطاهُ إيَّاه َّ  .[3]لي أْن أُْعِطَي األْشيَاَخ، فَقَاَل: ما ُكْنُت ِألُوثَِر بنَِصيبِي ِمْنَك أَحدًا يا َرسوَل 

 كلمة صباحية لإلذاعة عن يوم الطفل العالمي

في سيرته العطرة، و اآلن نترككم مع كلمة قصيرة عن  - عليه الصالة والسالم- تهاء من االستماع لما ورد عن حبيبنا وبعد االن
 :اليوم العالمي للطفل والتي سيلقيها الطالب (اسم الطالب) فليتفّضل مشكوًرا



 

 

ام في اليوم العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني والذي تّم اعتماده كمناسبة عالمية تُق 1954بدأ االحتفال باليوم العالمي للطفل عام 
من كل عام، وذلك بهدف تحسين األوضاع االقتصادية والصحية واالجتماعية لألطفال واإلعالن عن حقوقهم ونشر الوعي بينهم 

باالحتفال  في مختلف المناطق في العالم، كما أوصت الجمعية العامة لألمم المتحدة مختلف الفئات وأصحاب المهن في المجتمع
 .بهذا اليوم لزيادة التوعية بمكانة الطفل في األسرة والمجتمع والدفاع عن حقوقهم وتعزيزها واحترامها والعمل بها

 شعر لإلذاعة عن يوم الطفل العالمي

ي سيقدّمها تغنّى الكثير من الشعراء والكتّاب بالطفل وحقوقه على البشريّة، وفيما يأتي نرفق فقرة الشعر عن يوم الطفل والت
 :الطالب الفصيح (اسم الّطالب)، فليتقدم إلى مشكوًرا

لَهْ   نَْحُن فِي الدُّْنيَا ُزُهوٌر، نَْحُن ِلْلَكْوِن ِضيَاءٌ    نَْحُن أَْبنَاُء الحياة، نَْحُن أَْحبَاُب اْإلِ

 نَْحُن أَْبنَاُء الحياة..

 دُونَا أَْنِقذُونَا ِمْن ِحَصاٍر ِمْن طغاةَكْيَف نَْشقَى بِاْلُحُروِب َواْلَمآِسي َواْلُكُروِب؟ أَْبعِ 

 نَْحُن أَْبنَاُء الحياة..

 أَيُّ ذَْنٍب أَْو جريرة ِلْلبََراَءاِت الصغيرة؟ أَْبِعدُوا اْألَْشبَاَح َعنَّا َحاِكُموا كُلَّ الجناة

 نَْحُن أَْبنَاُء الحياة..

ْنَساُن ُعْذًرا َهْل تََرى فِي اْلَحْرِب فَخْ   ًرا؟ أَيُّ َخْيٍر فِي اْقتِتَاٍل يَْحِرُق الدُّْنيَا لََظاهْ أَيَُّها اْإلِ

 نَْحُن أَْبنَاُء الحياة..

 ُحْلُمنَا يَْسُمو اْألَنَاْم ..ُحْلُمنَا يَْعلُو السَّالَْم.. إِنََّما السَّْلُم َسِفيٌن َوُعبُوٌر للنجاة

 نَْحُن أَْبنَاُء الحياة..

 فقرة هل تعلم لإلذاعة عن يوم الطفل العالمي

واآلن سوف ننتقل معكم لفقرة جميلة وغنية بالمعلومات من لسان أحد طالبنا الكرام، ونبدأ هذه الفقرة مع الطالب الرائع (اسم 
 :الطالب) فليتقدم إلى منصة اإلذاعة مشكوًرا

 حقوق أبسطها حرية التعبير عن الرأيهل تعلم أّن اتفاقية حقوق األطفال تضمن للطفل الكثير من ال. 

 هل تعلم أّن أول دولة احتفلت اليوم العالمي للطفل هي دولة بريطانيا. 

  هل تعلم أّن اليوم العالمي للطفل كان يسّمى سابقًا بـ (يوم روز) ثّم أصبح (زهرة األحد) ومن ثّم استقر على االسم
 .المتعارف عليه اآلن وهو اليوم العالمي للطفل

  تعلم أّن لألطفال دور مهم في تحقيق السالم على المستوى العالمي والذي يعتمد بشكٍل كبير على تأهيل وتعليم هل
 .األطفال

 خاتمة إذاعة عن يوم الطفل العالمي



 

 

تي مع هذه المعلومات القيمة حول المناسبة العالمية المهمة يؤسفني القول إلى أننا وصلنا لنهاية فقرات إذاعتنا المدرسية ال
اشتملت على كافة المعلومات والفقرات المتعلقة بيوم الطفل العالمي، وقبل الختام أود أن أشكر كل من ساهم في نجاح هذه 

اإلذاعة بالتحضير لها من قِبل زمالئي الطلبة ومعلمينا األفاضل، وفي الختام نسأل هللا أن نكون قد أصبنا النفع وأن يكون علمنا 
 .بل القريب والبعيد، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاتهاليوم نافعًا في المستق

  

 


