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 اذاعة 
 ()اليوم العاملي للتعليم  

 
 املقدمة 

 
حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، اي ربنا لك  بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد اخللق واملرسلني سيدان

 :الكرمي محًدا يوايف نعمك وجيايف نقمك، وبعد احلمد كما ينبغي جلالل وجهك

، السالم عليكم ورمحة هللا بائي الطالالكرام، أصدق أحبيت يف هللا، السادة احلضور من مدير املدرسة وأساتذتنا وأهالينا
فقد حثنا الدين اإلسالمي وهذه القضية املباركة،  للتعليم اليوم العاملين عاليوم أن نقدم إذاعتنا  وبركاته، يسعدان هلذا

بفضٍل من  اآلمال وحتقيق الطموحات، ويدفع بنا لنسمو مبجتمعاتنا حنو قمة هرم اجملد من بلوغعلى طلب العلم، ملا فيه 
 .منها، وهللا ويل األمر والتوفيق هللا ومنة، ونرجو أن تستمتعوا لفقرات هذه اإلذاعة، وأن تستفيدوا

يوم  2023ويصادف هذا اليوم هلذا العام  إّن اليوم العاملي للتعليم هو اليوم الرابع والعشرون من شهر كانون الثاين،
العامل، وأتكيًدا على أمهية العلم والتعليم يف بناء األمم  م يفهذا اليوم هو مثرة لتحقيق التنمية والسال انثالاثء املقبل، ال

 .عن اليـوم العاملـي للتعليم ابجملتمعات حنو األفضل، وفيما أييت سيتم تقدمي إذاعة مدرسية كاملة العناصر واالرتقاء
 

ا على وضرورة العلم ومنزلة املتعلمني، يتلوه إّن خري ما نستهّل به إذاعتنا هلذا اليوم هي بعض اآلايت القرآنية عن العلم
 .الشيطان الرجيمبعد أعوذ ابهلل من  ،.................“مسامعكم الطالب 

 
ذلك إىل رحاب السنة النبوية الشريفة،  مل يقتصر التنويه على أمهية العلم والتعليم على آايت القرآن الكرمي بل تعدى

 :بعض األحاديث عن أمهية العلم والتعليم فيما أييت ،”...............“لذا سيقدم لنا الطالب 
 

ب ا على مسامعنا الطالاملدرسية، واليت سليقيه واآلن مع الفقرة املمتعة اليت يرتقبها اجلميع فقرة هل تعلم لإلذاعة
 فيما أييت” ...............“
 
 

 
 
 

 
 وزارة التعليم

 المدينة المنورةاإلدارة العامة للتعليم بمنطقة  
 المدينة غربالتعليم مكتب              
 أنوار الفيحاء األهلية مدارس            

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ه وأمساها أهدافًا، واآلن نستمع لبعض هذ لطاملا كان العلم مصدر إهلام للشعر والشعراء، فقد كتبوا أمجل القصائد

 فيما أييت” ..................“األبيات اجلميلة مع الطالب 
 

 فيما أييت” ................“دمها لنا الطالب يم يقواآلن مع فقرة األهداف الكامنة خلف رؤية اليوم العاملـي للتعل
 

 واالن مع كلمة الصباح عن اليوم العاملي للتعليم يقدمها الطالب ...............................
 

 واالن مع احلكمة يلقيها على مسامعنا الطالب ..............
 

 واالن مع سؤال اذاعتنا يقدمه لنا الطالب ....................
 

 مع الدعاء يقدمة لنا الطالب .......................
 

فيها تقدمي العديد من اآلايت القرآنية الكرمية  إىل هنا نصل خلتام إذاعتنا املدرسية عن اليوم العاملـي للتعليـم، واليت تّ 
املعلومات العامة اليت  اليت أشارت إىل أمهية العلم وضرورة التعليم، كما قّدمت إذاعتنا بعض واألحاديث النبوية الشريفة

وفقنا يف نقل املعلومات، وكنا لكم زاًدا من املعرفة، والسالم عليكم  راجني من هللا أن نكون قدتتعلق هبذا اليوم الكبري، 
 .هللا تعاىل وبركاته ورمحة

 
 كان معكم الطالب .....................

 أ/ أمري حممد السيد    :حتت اشراف رائد الفصل 
 أ/ أمحد طلبة   : ومشرف االذاعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 احلديث -2
 

 :قال - عليه وسّلمصّلى هللا-أّن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة 
نـَْيا، نـَفََّس اّللَُّ “  ُ  عْنه ُكْربًَة ِمن ُكَرِب يَوِم الِقَياَمِة، َوَمن َيسََّر عَلى َمن نـَفََّس عن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمن ُكَرِب الدُّ ُمْعِسٍر، َيسََّر اّللَّ

نـَْيا َواآلِخَرِة، َوَمن َستَـرَ  ُ يف عليه يف الدُّ نـَْيا َواآلِخَرِة، َواّللَُّ يفُمْسِلًما، َستَـَرُه اّللَّ َعْوِن الَعْبِد ما كاَن الَعْبُد يف َعْوِن َأِخيِه،   الدُّ
ُلونَ  َطرِيًقا يـَْلَتِمُس فيه ِعْلًما، َسهََّل اّللَُّ له به َطرِيًقا إىل َوَمن َسَلكَ    اجلَنَِّة، َوما اْجَتمع قـَْوٌم يف بـَْيٍت ِمن بـُُيوِت هللِا، يـَتـْ
نَـُهْم؛ ِإالَّ نـََزَلْت عليهمِ  ِكَتاَب هللِا، ُهُم املاََلِئَكُة، َويـََتَداَرُسونَُه بيـْ ُهُم الرَّمْحَُة، َوَحفَّتـْ ُ ِفيَمن ِعْنَدُه،  السَِّكيَنُة، َوَغِشيَـتـْ َوذََكَرُهُم اّللَّ

 ”ُيْسرِْع به َنَسُبهُ  َوَمن َبطَّأَ به َعَمُلُه، ملَْ 
 صدق رسول هللا صلى اللع عليه وسلم 

 
 
 
 هل تعلم  -3
  .2018هل تعلم أّن اليوم العاملـي للتعليم ت اإلقرار به حديثًا يف   

  .هل تعلم أّن اليوم العاملـي للتعليم يصادف الرابع والعشرين من شهر كانون الثاين  

  .أّن إحالل السالم وبناء اجملتمعات وتنميتها هي أحد أبرز أهداف اليوم العاملـي للتعليمهل تعلم   

 2030هل تعلم أّن اليوم العاملـي للتعليم يسعى للوصول إىل التعليم اجليد والشامل واملنصف حبلول   
 
 
 
 الشعر  -4

 العلم مبلغ قوم ذروة الشرف

 وصاحب العلم حمفوظ من التلف

 اي صاحب العلم مهاًل التدنسه

 فما للعلم من خلفابملوبقات 

 العلم يرفع بيًتا ال عماد له

 واجلهل يهدم بيت العز والشرف
 
 
 



 
 أهداف اليوم العاملي للتعليم-5

  .إّن اهلدف الرئيسي لليوم العاملي للتعليم هو حتقيق التنمية املستدامة  

  .تكوين جيل مثقف ومستنري يعمل من أجل إمناء املستقبل للوطن  

 .السامية اليت تتطلع إليها كافة األمم إيصال رسالة التعليم  
 
 الكلمة  -6

العلم مصدر للمياه النقية ال يزال اإلنسان يستمد منه وال  .تقودان إىل حتقيق أحالمنا وتطلعاتنا العلم هو منارة األمل اليت
والنمو، والتعلم منه جيلب الضوء  العلم هو ضوء ساطع يقود الناس على طول مسارات طويلة وسلسة من التطور .جيف

اإلنسان قادرًا على اإلبداع واالبتكار والتفكري النقدي، وهو وسيلة  واملعرفة بشخصية الشخص. التعليم وسيلة جلعل
 .ملعرفة حقوقهم ومسؤولياهتم ورفع مستوى الوعي يف اجملتمع للناس

 
 احلكمة  -7

التعليم  .تقبل على أساس علميإن تعليم الناس وتثقيفهم يف حّد ذاته ثروة كبرية نعتز هبا، فالعلم ثروة وحنن نبين املس
العلم هو الوسيلة الوحيدة اليت ترتفع هبا مراتب  .إن التعليم زينة يف الرخاء ومالذ يف الشدة .جواز السفر إىل املستقبل

 .اإلنسان إىل الكرامة والشرف
 
 السؤال  -8
 
 ؟  الكرمي القران يف نزلت يةأ اول هي ما

   اقْـَرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  االجابة :
 
 الدعاء  -9
قبوران، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا  منك، ويؤنس وحدتنا يفاللهم ارزقنا علماً انفًعا لنا وألوطاننا يقربنا  

 كرمي، اللهم علمنا ما جهلنا وذكران ما نسينا وافتح علينا بفضلك فتوح  مبا علمتنا وزدان علًما وعماًل اي
رة آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخ العارفني، ووفقنا يف احلياة الدنيا توفيق الصاحلني إنك مسيع عليم، ربنا

على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعواان أن  حسنة وقنا عذاب النار، وصّل وسلم وابرك
 العاملني احلمد هلل رب


