
 مقدمة اذاعة مدرسية عن المعلم

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه  

أجمعين، أعزائي الطالب، أيها المعلمين األفاضل، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، نطل عليكم مع إشراقة شمس يوم جديد 

اتها حول المعلم، هذه القيمة والقامة الكبيرة والهامة في حياة كل منا، راجين من هللا أن تجدوا  بإذاعتنا المدرسية التي تدور فقر

 .في جعبتنا الفائدة والمتعة

 فقرة القران الكريم 

ذ كما هي العادة فإننا نبدأ أول فقراتنا بآيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل مشكوًرا، أعو

باهلل من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرحمن الرحيم: "وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم 

ذكًرا * فتعالى هللا الملك الحق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علًما * ولقد عهدنا إلى آدم من  

 ."[1]له عزًما قبل فنسي ولم نجد

 فقرة حديث نبوي شريف 

صدق هللا العظيم، واآلن مع أنوار من السنة النبوية الشريفة، يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب" ضمن فقرة الحديث النبوي 

لعون ما فيها، إال ذكر هللا وما وااله،  الشريف، فليتفضل مشكوًرا، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أال إن الدنيا ملعونة م

 ."[2]وعالم أو متعلم

  فقرة هل تعلم عن المعلم

واآلن مع فقرة هل تعلم، والتي نقدم لكم فيها العديد من المعلومات الجميلة والمميزة عن المعلم، وذلك مع الطالب "اسم الطالب"  

 :فليتفضل

 و القدوةالتي يتخذها الطالب ليصل إلى أعلى مستويات العلم؟ هل تعلم أن المعلم ه •

 هل تعلم أننا في كل عام نحتفل بمناسبة حلول يوم المعلم التي تصادف الخامس من شهر أكتوبر؟  •

هل تعلم أن للمعلمين الدور األكبر واألهم في المجتمع لما لهم من جهود كبيرة في تنمية المجتمع وطريقة تفكيره وأجياله   •
 متتابعة؟ال

 هل تعلم أن التعليم هو أحد أهم المهن وأكثرها سمًوا وشرفًا والذي يحمل المعلم أمانة نقل العلم الحقيقي النافع للطلبة؟  •

هل تعلم أن شخصية المعلم هي أحد أكثر العوامل المؤثرة بالطلبة، فمنه يستمدون العلم واألدب، ومن شخصيته الحضور   •
 وااللتزام؟ 

  لمعلمكلمة الصباح عن ا

 :واآلن مع الكلمة الصباحية عن المعلم، والتي نبدأ بها نهارنا لهذا اليوم مع الطالب "اسم الطالب" فليتفضل

بسم هللا الرحمن الرحيم، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أقدم لكم اليوم كلمة الصباح عن المعلم، ذلك الذي يحار الفكر في  

كل ما يقدمه، فهو ليس مجرد ذلك الشخص الذي ينقل لنا العلم من بطون الكتب إلى عقولنا  جمع كلمات الشكر والثناء له على

حتى ينير لنا طريق العلم والتعلم، بل هو كذلك شخصية رزينة تعلمنا األدب وااللتزام وتنظيم حياتنا لنكون لهذا المجتمع وهذا 

ته، لذا فإني أحرص على أن أوجه باسمي واسمكم جميعًا الوطن الغالي أفرادًا صالحين قادرين على حمل همه وتحقيق رفع

أحبتي كلمة شكر وتقدير لجميع المعلمين في كل مكان على جهودهم المستمرة لضمان غد أفضل، والسالم عليكم ورحمة هللا 

 .وبركاته



 خاتمة اذاعة مدرسية عن المعلم

والتي قدمنا فقراتها حول المعلم الذي يبذل الغالي والنفيس وهكذا نصل معكم أحبتي إلى خاتمة إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، 

لنكون أفضل وليرتقي بنا مستوى بعد آخر في مشوارنا نحو العلم والتعلم، راجين من هللا أن نكون قد جمعنا لكم الفائدة والمتعة 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهفي فقراتنا اإلذاعية، ونبقى على أمل اللقاء بكم إن شاء هللا في إذاعة مدرسية جديدة، و

 


