
 

 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن يوم المراة العالمي

إلسالم من غير حول منّا وال قّوة، فقد أوصى رسول هللا صلّى هللا  بسم هللا الرّحمن الّرحيم، والحمد هلل الذي خلقنا ورزقنا ا

عليه وسلّم بالمرأة، وجعلها الكنز الثّمين الذي يُحفظ بقّوة الّسيف، فقد كّرم اإلسالم المرأة، وطهّرها من كّل أشكال الُشبهة،  

شارة إلى دور المرأة في الحياة العامة، وإلى  وبعد تلك الّسنوات الّطويلة، يحتفل العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لإل

جهودها الكبيرة في خدمة الُمجتمع، فالمرأة شريكة الّرجل وحكاية العطاء الي ال يُشبهها حكاية أخرى وعطاء آخر، وفي  

 معنا. الثامن من آذار نقف برفقتكم لتسليط الضوء عبر إذاعتكم الصباحيّة على تلك المناسبة من أوسع األبواب، فكونوا 

 اذاعة مدرسية عن يوم المراة العالمي كاملة الفقرات 

 ييتم االحتفاء بمناسبة يوم المرأة العالمي في جميع الدّول حوَل العالم، تقديرا لذلك الدور اإليجابي، وفي ذلك نستمع لآلتي 

 فقرة قرآن كريم عن يوم المرأة 

إلى آيات هللا التي تُنير لنا الّطريق، وتفتح لنا اآلفاق واألبواب الُمغلقة، إّن خير ما نبدأ به التفاصيل الصباحيّة هو االستماع 

 نستمع إليها بوصت الّزميل )االسمن( شاكرين له هذا الُجهد: 

إّن الذّكر واألنثى هم مخلوقات هللا التي تتساوى في الحقوق والواجبات، في قوله تعالى :" "ِلّلَّـِه ُمْلُك السََّماَواِت  •

ُجُهْم ذُْكَرانًا َوإِنََواأْلَرْ  اثًا َويَْجعَُل َمن يََشاُء ِض يَْخلُُق َما يََشاُء يََهُب ِلَمن يََشاُء إِنَاثًا َويََهُب ِلَمن يََشاُء الذُُّكوَر*أَْو يَُزِوّ

 َعِقيًما إِنَّهُ َعِليٌم قَِديٌر" 

:"فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف  جميع األحوال، قال تعالى   معاملة المرأة تكون باإلحسان والمعروف في •

نُكْم َوأَقِيُموا الشََّهادَةَ ِللَّـِه ذَِلُكْم يُوَعُظ بِِه مَ  ن َكاَن يُْؤِمُن بِاللَّـِه َواْليَْوِم  أَْو فَاِرقُوهُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعدٍْل ِمّ

 يَْجعَل لَّهُ َمْخَرًجا"  اآْلِخِر َوَمن يَتَِّق اللَّـهَ 

 حديث نبوي عن المرأة لإلذاعة المدرسية

هللا العظيم، وأّما اآلن فأن خير ما ننتقل إليه هو أحاديث الحبيب الُمصطفى التي أشار بها إلى أهمية وُحضور المرأة،    صدق

 نستمع إليها بصوت الزميلة )االسم( مع جزيل الّشكر:

بالنِّساِء َخيًرا؛ فإنَُّهنَّ َعَواٍن  إّن النساء وصيّة رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، لقوله عن عمرو بن األحوص: "أال واستَْوُصوا

، واضِربوهُنَّ  عندَُكم، ليس تَْمِلكون ِمنُهنَّ شيئًا غيَر ذلَك، إالَّ أْن يأتِيَن بفاحشٍة ُمبَيِّنٍة، فإْن فَعَْلَن فاهُجروهُنَّ في الَمضاجعِ 

حٍ، فإْن أََطْعنَُكم فال تَْبغوا عليِهنَّ سبياًل. أاَل إنَّ  ا حقُُّكم على نسائُِكم  ضربًا غيَر ُمبَِرّ  لُكم على نسائُِكم حقًّا، ولُهنَّ عليُكم حقًّا؛ فأمَّ

ِهنَّ في ِكْسَوتِِهنَّ  فال يُوِطئَْن فُُرَشُكم َمن تَكَرهون، وال يَأْذَنَّ في بُيوتُِكم لَمن تَكَرهون، أاَل وإنَّ حقَُّهنَّ عليُكم أْن تُْحِسنوا إلي

"  وَطعاِمِهنَّ

 ن يوم المرأة العالميكلمة الصباح ع

ننقل بأسماعكم الّطيبة لالستماع إلى الكلمة الصباحيّة التي تُحيط بتفاصيل حوَل تلك المناسبة، بصوت زميلنا الّطالب )االسم(  

 مع جزيل الّشكر:

تي نتعّرف من الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، قد أشرقت علينا شمس الثامن من آذار بواحدة من المناسبات المميّزة ال

خاللها على المرأة وعلى دورها البارز في الُمجتمع، فهي األم الحنون التي تبني األجيال واألمم، وهي األخت العطوف التي 

تترك بصمتها في حياة اإلنسان حتّى األبد، وهي الخالة والعّمة والزوجة، فالمرأة هي حكاية الخير التي تُرخي بتفاصيل  

ع األماكن التي تزورها، فكثير من الّشكر واالمتنان نُرسله اليوم لتلك اإلنسانة التي لن نستطيع أن الُحب والعطاء في جمي

 نُحيط بحجم عطائها مهما زدنا في الحروف والكلمات، فكّل عام ونون النسوة بألف خير. 

 فقرة هل تعلم لإلذاعة المدرسية

كثير من المعلومات الُمهّمة عن تفاصيل يومك المرأة العالمي، وهي من الفقرات المميّزة التي نتعّرف من خالها على ال

 بصوت الّزميل )االسم( مع الّشكر:

هل تعلم عزيزي أّن بداية يوم المرأة العالمي كانت على خلفيّة احتجاج شعبي قامت به العديد من النساء في  •

 الواليات المتحدّة األمريكيّة.



 

 

 ميالدي. 1911سبة يوم المرأة العالمي كان مع تاريخ الثّامن من آذار لعام أول احتفال عالمي في منا هال تعلم أنّ  •

هل تعلم أّن المرأة ال تزال تُعاني في كثير من الدّول حوَل العالم من السياسات التي تفرض عليها تفاصيل الحياة  •

 اليوميّة.

  عليه وسلّم التي تركها قبل الوفاة.أّن اإلسالم قد كّرم المرأة وهي وصيّة رسول هللا صلّى هللا هل تعلمي عزيزتي •

 فقرة سؤال وجواب عن يوم المراة

كثير من الّشكر للزمالء الِكرام، ننتقل بكم إلى فقرة سؤال وجواب التي نتعّرف من خاللها على مزيد من المعلومات، في 

 اآلتي:

 ما هو تاريخ اليوم العالمي للمرأة في العالم؟  السؤال: •

 الم في يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار لكّل عام. يحتفل الع اإلجابة: •

 ما هو سبب االحتفال في اليوم العالمي للمرأة؟  السؤال: •

ألف امرأة للمطالبة    15بدأت قّصة اليوم العَالمي مع احتجاج نسائي كبير وصلت أعداد النساء فيه إلى  اإلجابة: •

 لواليات المتحدة األمريكيّة. بتخفيف ساعات العمل ورفع الرواتب في نيويورك في ا

 متى تم االحتفال في اليوم العالمي للمرأة للمرة األولى؟  السؤال: •

 م.  1911كان ذلك مع تاريخ الثامن من آذار لعام  اإلجابة: •

 ؟2023ما هو عنوان االحتفال في يوم المرأة العالمي لعام  السؤال: •

 اإلجابة: "إشراك الجميع رقميا: االبتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين" •

 فقرة شعر عن يوم المرأة 

 

لى أجمل قصيدة، في  وقد كانت المرأة حاضرة في قصائد الّشعر منذ فجر التاريخ من أوسع األبواب، وفي هذه الفقرة يُشار إ

 اآلتي:

 في تكريمها منذ االزل. 

 أيا حواُء معذرة ً 

 لغاُت الكوِن ال ترقى

 الى ادراِك الفاظ ٍ 

 تجوب َالغرَب والشرفا

 لتشكَر من قد انتشلتْ 

 بطوِق نجاتِها الغرقى

 ببحٍر فيه امواج ٌ 

 ولو في موِجه تُلقى

 فأُم مسيِحنا انتى 

 ومن لكليمنا القى 

 ى كذا وخديجٍة كنت

 وزهرائى ومن تشقى 

 لتصنع بالعنا رجال 

 ويبقى قلبُها االنقى 



 

 

 وانت االُم بل اختى 

 وزوجى ومن به ارقى 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم المراة العالمي

وفي الِختام نقف على شكر جميع األّمهات وجميع االخوات في هذه المناسبة الّطيبة التي ننطلق منها إلصالح ما فسد من 

لتعزيز دور المرأة في الُمجتمع، واالنطالق بها نحو المزيد من النجاحات واإلبداع، فكثير من الّشكر لكم على  العالقات، 

 ُحسن االستماع، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 


