كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية جاهزة للطباعة مع رابط التحميل 2021

في مقالنا هذا كلمة عن يوم المعلم جاهزة للطباعة، هو يوم تخصصه بعض البلدان لتكريم رجال ونساء التعليم، ويعمل فيه طلاب المدرسة بتقديم شعر عن المعلم و كلمة عن فضل المعلم وعبارات التقدير والامتنان والشكر والإحترام للدور الهام الذي يقوم به المعلم في مجتمعه، إذ يحملون بين ايديهم مفتاح المستقبل ومسؤولية تطوير جيل كامل علميا واخلاقيا.
ويكون هذا التكريم من خلال إذاعة مدرسية عن المعلم.

مقدمة اذاعة عن يوم المعلم جاهزة للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اما بعد

فالعلم هو أساس إزدهار المجتمعات ورقيها، كما انه لا يمكن الحديث عن العلم دون الحديث عن المعلم فهو الشخص المكلف بأسمى رسالات الأرض فهو وعلمه بمثابة المصباح الذي ينير ظلمة الجهل ويبددها، لذا وجب علينا القيام ب اذاعة مدرسية عن المعلم
نجتمع كما هو معتاد في مثل هذا اليوم، من أجل الإحتفال بيوم المعلم والإحتفاء به وتقدير مجهوداته. رغما أن يوما واحدا لايكفي من أجل تقديرنا له، إلا أنه أختير كنوع من أنواع التكريم.

كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية
فقرة القرآن الكريم من إذاعة مدرسية عن المعلم
لعل خير ما نبدأ به إذاعتنا المدرسية التي تتمحور حول كلمة عن يوم المعلم هو القرآن الكريم، الذي يحثنا على مجالس العلم والمعلمين، مبينا مالهم من فضل في العديد من الآيات القرآنية الكريمة، والتي يتلوها عليكم الطالب ( إسم الطالب).

يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ” وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ” ( سورة سبأ، الآية 6 ) .
وفي اية اخرى قوله عز وجل:” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب” ( سورة الزمر، الآية 9).

كلمة عن فضل المعلم في السنة النبوية الشريفة:
بعدما سمعنا قوله عز وجل، نمر الآن إلى السنة النبوية سنة الحبيب المصطفى التي ابرزت كذلك هي الأخرى فضل المعلم على لسان الطالب( إسم الطالب).
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال:
(فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر:
(إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير) صحيح الترمذي ( الرقم: 2685).

شعر عن المعلم
وبمناسبة كلمة عن يوم المعلم وإذاعة مدرسية عن المعلم، سنقدم لكم الآن الأبيات الشعرية التي تغنت بالمعلم ودوره في المجتمع وما يقدمه في بنائه، لذلك إستحق أن تكتب عنه أجمل القصائد، من بينها:
قصيدة الإمام الشافعي رحمه الله:

اِصبِر عَلى مُرِّ الجَفا مِن مُعَلِّمٍ فَإِنَّ رُسوبَ العِلمِ في نَفَراتِهِ
وَمَن لَم يَذُق مُرَّ التَعَلُّمِ ساعَةً تَذَرَّعَ ذُلَّ الجَهلِ طولَ حَياتِهِ
وَمَن فاتَهُ التَعليمُ وَقتَ شَبابِهِ فَكَبِّر عَلَيهِ أَربَعاً لِوَفاتِهِ
وَذاتُ الفَتى وَاللَهِ بِالعِلمِ وَالتُقى إِذا لَم يَكونا لا اِعتِبارَ لِذاتِهِ

شعر عن المعلم لأحمد شوقي:

قم للمعلم وفه التبجيلا                          كاد المعلم أن يكون رسولا
أعلمت أشرف أو أجل من الذي              يبني وينشئ أنفسًا وعقولا
سبحانك اللهم خير معلمٍ                      علمت بالقلم القرون الأولى
أخرجتَ هذا العقل من ظلماته                 وهديته النور المبين سبيلا
وطبعته بيد المعلم تارة                           صدئ الحديد وتارةً مصقولا
أرسلت بالتوراة موسى مُرشدًا                   وابن البتول فعلم الإنجيلا

كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية
لا يمكن حصر دور وفضل المعلم في كلمة واحدة، كما أنه لا يمكننا أن إفاؤه حقه في يوم واحد.
ونترككم الآن مع الطالب ( إسم الطالب)، من أجل تبيان دور المعلم داخل المجتمعات:

المعلم هو الذي يعمل ويسهر على إنتشار العلم بغية الرقي والتقدم بالمجتمع.
يرجع تكوين ونجاح كل فرد صالح ذو مكانة داخل المجتمع سواء كان طبيبا، أو ضابطا، أو معلما، أو تاجر، أو مهندساً…، إلى المعلم.
يعتبر المعلم بمثابة الأب الثاني الذي يسهر على تربية الطالب داخل المدرسة، فمنه يتلقى العمل والتربية.
المعلم مرآة القدوة الحسنة والأخلاق الكريمة.
المعلم لبنة من اللبنات الأولى في بناء المجتمع وأحد الركائز الأساسية في ازدهاره.
إن كان المجتمع الجسد فإن المعلم هو الروح وبدون احدهما لا تستمر الحياة، لذلك لايمكن للمجتمع بدون المعلم ان يزدهر وكانه يموت لامحالة.
كلمة عن يوم المعلم هي فقط تكريم رمزي، إلاّ ان التكريم الفعلي يكون باحترامه وتوفير وسط يلائم مهامه.
إذاعة مدرسية عن المعلم
حكمة وكلمة عن يوم المعلم
من علمني حرفا كنت له عبدا.
المعلم ناسك انقطع لخدمة العلم كما انقطع الناسك لخدمة الدين.
يمتلك المعلم أعظم مهنة ، إذ تتخرج على يديه جميع المهن الأخرى.
لو لم أكن ملكا لكنت معلما.
فما قدروا حق المعلم قدره *** ومن حقه، كالوالدين ، يعظم.
المعلم المتواضع يخبرنا، والجيد يشرح لنا والمتميز يبرهن لنا أما المعلم العظيم فهو الذي يلهمنا.
واجب الطالب تجاه معلمه
بمناسبة هذا اليوم، نود أن نقدم بعضا من الواجبات التي يجب على الطالب الإلتزام بها تجاه معلمه هي كالآتي:

إلقاء تحية السلام عليه أثناء مقابلته.
الاستئذان قبل دخول الفصل.
كذلك الإستماع إلى نصائحه وتوجيهاته وشرحه.
بالإضافة إلى ذلك الإحسان إليه والاقتداء به.
خاتمة كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج هذا اليوم، الذي يتمحور حول كلمة عن يوم المعلم للاذاعة المدرسية، ونسأل الله أن نكون قد قدمنا لكم كل المعلومات والمعطيات حول اذاعة عن يوم المعلم جاهزة للطباعة التي تعد من بين أبرز الأشياء التي يجب نشرها في المدرسة ليعرف الجميع فضل المعلم وقدره في هذه الحياة.

