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لمعرفة ونور الحق بين الطالب الذين يصنعون مجد األوطان في  المعلم هو األداة التي تستخدم لنشر العلم وا

) المستقبل وهنا من  DOC و PDF إذاعة مدرسية عن يوم المعلم بكامل فقراتها جاهزة للطباعة ( بالعربي نتعلم 

يمكنك   تحية محبة وعرفان وتقدير لكل معلم ومعلمة وتحية وفاء لكل معلم صنع أثراً في حياتنا بكم تزهر األجيال

بنهاية المقال تحميل فقرات اإلذاعة الصباحية ليوم المعلم ضمن فعاليات تفعيل يوم المعلم بالمدارس والحضانات 

ين هم أساس تقدم الدول .. شكر خاص لكل معلم ومعلمة المعلمف  

 فلو كان العالم دون معلم لَسادَ الجهل والتخلّف بين الناس، فشكراً لك معلمي لما قدمته وما زلت تقدمه

الصباحية أهم عناصر الطابور المدرسي لتحفيز الصغار لبدء يوم دراسي  مدرسيةال ذاعةومن المعروف أن اال

 حافل باألنشطة والمهارات والعلوم المختلفة، 

 من لجنة اإلذاعة المدرسية على مستوى صفوف المدرسة بالفقرات مكتملة مدرسيةلودائما تقدم اإلذاعة ا

من مقدمة وفقرة القرآن والحديث والكلمة والحكمة والدعاء ومع معلومة هل تعلم …. لنبدأ بفقرات اإلذاعة  

 .… مدرسيةال

 مقدمة اذاعة مدرسية عن يوم المعلم   -1

نبدأ يومنا ، فمع إشراقة يوم جديد نحن نلتقي معكم لقاء األحبة على   بسم هللا دوًما نلتقى بكم وعلى بركة هللا

المحبة والشوق  جناح  . 

فهو يوم    البرنامج اإلذاعي لهذا اليوم المختلف عن باقي األيام  طالبات وطلبة الفصل أن نقدم لكم  يسعدنا نحن

 معلمينا الكرام ومعلماتنا الفضليات

رات الشكر واالمتنان فنقدم فقرات إذاعتنا عن بطلنا الخارق كل معلم وكل معلمة التسعنا الكلمات أن نقدم لهم عبا

، وأجمل مانستهل ونبدأ به أولى فقراتنا   دمتم لنا دوما بخير … 

 فقرة القرآن الكريم عن يوم المعلم - 2

 ً ، عن فضل العلماء  كتاب هللا العزيز عن مكانة المعلمين والعلماء منآليات بينات   وخير مانستهل به ، نستمع معا

 الذين أوتوا العلم الذي يفيد البشرية

 :والتي سوف يتلو على مسامعنا منها الطالب…. فليتفضل مشكوراً 

ُ لَُكْم ۖ َوإِذَا  } :قال هللا تعالى َل انُشُزوا قِييَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن خَ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاَّ  {بِير  فَانُشُزوا يَْرَفعِ َّللاَّ

يُكْم َويُعَل ُِمُكُم اْلِكتَاَب  َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوًلا ِمْنُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آَيَاتِنَا َويُزَ } :وقال جل وعال في كتابه الحكيم ك ِ

 {َواْلِحْكَمةَ َويُعَل ُِمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن * فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوًَل تَْكفُُرونِ 

  

 فقرة الحديث الشريف عن العلم والعلماء  - 3

وبعد أن استمعنا إلى آيات عطرة من كتاب هللا، سنستمع اآلن إلى أحاديث نبوية عن فضل العلم على لسان  

 : الزميل

من سلك طريقًا يطلُب فيه علًما ، سلك هللاُ   ”:عن أبي الدرداء رضي هللا عنه عن النبي صلّى هللا عليه وسلّم قال •

 به طريقًا من طرِق الجنِة ، 
ُع أجنحتَها رًضا لطالِب الِعلِم ، وإنَّ العاِلَم ليستغفُر له من في السماواِت ومن في األرِض ، وإنَّ المالئكةَ لتض



 

 

 والحيتاُن في جوِف الماِء ، 
وإنَّ فضَل العالِم على العابِد كفضِل القمِر ليلةَ البدِر على سائِر الكواكِب ، وإنَّ العلماَء ورثةُ األنبياِء ، وإنَّ  

ثُوا الِعلَم فمن أخذَه أخذ بحّظٍّ وافرٍّ األنبياَء لم يُورِّ   .”ثُوا ديناًرا وال درهًما ، ورَّ
ال َحَسَد إالَّ في اْثَنتَْيِن: َرُجٌل َعلََّمهُ   ”:وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم •

ُ القُْرآَن، فَهو َيتْلُوهُ آناَء اللَّْيِل، وآناَء النَّهارِ  ، فََسِمعَهُ جاٌر له، فقاَل: لَْيتَنِي أُوِتيُت ِمْثَل ما أُوتَِي فاُلٌن، فَعَِمْلُت ِمْثَل  َّللاَّ
، فقاَل َرُجٌل: لَْيتَنِي أُوِتيُت ِمْثَل ما أُوتَِي فاُلنٌ  ُ مااًل فَهو يُْهِلُكهُ في الَحّقِ ، فَعَِمْلُت ِمْثَل ما ما يَْعَمُل، وَرُجٌل آتاهُ َّللاَّ

 ”.يَْعَملُ 

  

 كلمة الصباح عن المعلم   -4

 أكتوبر يوم المعلم وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة... و خلف كل تربية عظيمة معلم متميز  5

 تبقى صنائعهم في األرِض بعدهم ***والغيث إن ساَر أبقى بعده الزهرا 

 وأبيات شعرية عن العلم والمعلمين   الشعر - 5

 ..../ معلم الزميلينشد علينا أبيات الشاعر أحمد شوقي عن ال

  

كاَد المعَل ِم أَن يَكوَن َرسوًل                          قُم ِللمعَل ِِم َوف ِِه التَبجيال  

ا َوعقوًل             أََعِلمَت أَشَرَف أَو أََجلَّ ِمَن الَّذي يَبني َوينِشئ أَنفسا  

َت بِالقَلَِم القروَن األولى َعلَّم                      سبحانََك اللَهمَّ َخيَر معَل ِمٍ   

َوَهَديتَهُ النوَر المبيَن َسبيال               أَخَرجَت َهذا العَقَل ِمن ظلماتِهِ   

َصِدَئ الَحديُد َوتاَرةا َمصقوًل                       َوَطبَعتَه بِيَِد المعَل ِِم تاَرةا   

  البَتوِل َفعَل ِِم اإِلنجيالَواِبنَ               أَرَسلَت بِالتَوراِة موسى مرِشداا 

داا  َفَسقى الَحديَث َوناَوَل التَنزيال                  َوفََجرَت يَنبوَع البَياِن ُمَحمَّ  

ا َوِمصَر فَزالَتا َعن كل ِ َشمٍس ما تُريُد أُفوًل                  َعلَّمَت يونانا  

الِعلِم تَلتَِمسانِِه تَطفيال  في                 َواليَوَم أَصبََحتا بِحاِل طفولَةٍ   

ما بال َمغِربِها َعلَيِه أُديال     ِمن َمشِرِق األَرِض الَشموس تَظاَهَرت  

بَيَن الشموِس َوبَيَن َشرقِِك حيال                   يا أَرض مذ فَقََد المعَل ِم نَفَسه  

وا فيها العَذاَب َوبيال َواِستَعذَب              ذََهَب الَّذيَن َحَموا َحقيقَةَ ِعلِمِهم  

ا بِِه َمغلوًل                 في عالٍَم َصِحَب الَحياةَ ُمقَيَّداا  بِالفَرِد َمخزوما  



 

 

 فقرة هل تعلم عن يوم المعلم    -6

هنا جاء وقت المعلومات فإن كنت التعلم استمع وتعهلم معنا وإن سبق وعرفت المعلومة فتعلم أدب االنصات للعلم 

 ------ / يلناومه هل تعلم وزم

 هل تعلم ؟

 .اليوم العالمي للمعلم يصادف في الخامس من أكتوبر في كّل عام  ▪
 .م 1966تاريخ االحتفال بيوم المعلم يعود للعام  ▪
 .م 1994تم االعتراف رسمياً بهذا اليوم وبدأ االحتفال به منذ العام   ▪
 .هذا اليوم تّم إقراره من قبل منظمة اليونسكو العالمية ▪
هدف االحتفال بهذا اليوم هو تحديد حقوق وواجبات المدرسين في كّل مكان والنظر في أوضاعهم وتحسين   ▪

 .معيشتهم

 فقرة سؤال وجواب عن يوم المعلم -7

  فزر بسؤال وجواب عن يوم المعلمين نتجول مع الطالب .... بين األسئلة وإجاباتهاحزر 

 :فليتفضل مشكوراً 

 س: متى يصادف َيوم الُمعلم العالمي؟
 .أكتوبر من كل عام 5ج:  

 س: من هي المنظمات التي دعت إلى إقامة هذا اليوم؟ 
 .ج: منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية

 يونسكو؟ س: ما هي منظمة ال
ج: هي منظمة دولية تهدف لتحقيق التعاون بين دول العالم في مجاالت عدة، مثل التعليم والتربية والعدالة االجتماعية  

 .وحقوق اإلنسان

  س: ما هي أكثر تواريخ االحتفال بيوم الُمعلم العالمي حول العالم؟
  10سبوع األخير من أكتوبر مثل الواليات المتحدة، أكتوبر مثل الكثير من دول العالم، األ 5سبتمبر مثل الهند،  5ج:  

  .سبتمبر مثل الصين

  

 كلمة مدير المدرسة للمعلم والطالب  - 8

  وبعد ماجمعنا معلوماتنا عن يوم بطل اليوم تعالوا نقوله كلمة من قلوبنا ونعبر عن جزء بسيط من اللي جوانا ليه

  : ضلوالمهمة هذه هيتوسط لنا فيها مدير المدرسة فليتف

 بسم هللا الرحمن الرحيم، إن المعلم هو صاحب الفضل الي ال يساويه فضل والجميل الذي ال يدانيه جميل،

فهو المربي الفاضل واألب الحكيم والصديق الصادق واألخ الحنون والرفيق األمين الذي يهدينا إلى الخير 

 ويصرفنا عن الشر، 

يقضي ساعات طويلة في إعداد المعلومات التي سوف هو الذي يتعب يسهر ويدرس ويحضر ويبحث يكتب و

 يعطينا إياها في دقايق قليلة ويقدمها لنا على طبق من ذهب،

 .هو من ينير دروب األجيال القادمة في سيرهم نحو الحياة األفضل والمستقبل المشرق

هون الصعب ويحث على إنه األب الذي ال يبخل عن أحد بالنصح واإلرشاد والحكمة والموعظة فهوالحكيم الذي ي

 الصبر ويبعث على األمل



 

 

 والصديق الذي ال يغدر والرفيق الذي ال يخون واألخ الذي يشاركنا حزننا وفرحنا ومشاكلنا وهمومنا 

إنه األمين الذي رهن حياته من أجل أن ينقل لنا رسالة العلم بكل صدق وأمانة، فهل سمعتم أو رأيتم في يوم من 

 .نساناأليام أنبل من هذا اإل

 فنقدم باقات من الورود والشكر واالمتنان لجميع معلمينا ومعلماتنا 

وعليكم طالبي األعزاء أن يترجم هذا الشكر بااللتزام بالقوانين الصفية والتحصيل أول بأول واحترام وتقدير 

 المعلم هذا أفضل مانقدمه له 

  

 عن العلم والمعلمين  حكم وأمثال  - 9

  وجاءت فقرة الحكمة  الكريم ولك ولكل معلمينا الشكرجزاكم هللا خيرا مديرنا 

 : لنأخذ الحكمة من أقوال الحكماء ويلقيها زميلنا

 .علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله

  

 تكريم المعلم المثالي والمعلمة المثالية  - 10

وشهادات تقدير للمعلمين   بطاقات شكر  اآلن أعزائي الطلبة نستأذن مدير المدرسة أن يتقدم مشكورا بتقديم

 المتميزين مقدمة من طالب المدرسة

 ............................. / معلمتنا الفاضلة -  أستاذنا الموقر / .....................

 مع تصفيق الطالب 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم المعلم - 11

قدمنا لكم موضوع اذاعة مدرسية عن يوم المعلم العالمي بالفقرات ، نأمل عزيزي المربي أن تشاركنا بتعليقاتك  

 أيك يهمنا ومقترحاتك فر

شاركنا بتقييمك وتشجيعك لنا لنقدم كل ماهو نافع وجديد ، ال تنَس متابعة صفحة بالعربي نتعلم الرسمية على  

 منصة بالعربي نتعلم وانستجرام وفيسبوك تويتر موقع

 .. نقدم كل مفيد بكل حب فالتنسونا من دعائكم
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