
 مقدمة إذاعة مدرسية عن يوم الغذاء العالمي

أعزائي المشاركين هناك بركات كثيرة من هللا سبحانه وتعالى الذي وهبنا وشرفنا فيها، ولعل أجملها نعمة الصحة 

الجسدية التي ننعم بها بفضل غذاء متكامل وضعه هللا تعالى على األرض منذ الخلق األول لإلنسان، منذ خلق 

هبطت قدميه على األرض، ومنذ ذلك الحين وجب االهتمام بالحفاظ على الغذاء، والذي كان سبب  سيدنا آدم وقد

تكوين الحياة البشرية عبر العصور، فإن الغذاء و سعت الزراعة إلى تخصيص يوم عالمي يتم فيه لفت االنتباه 

اني من نقص في الموارد إلى أهمية الغذاء وسبل الحفاظ عليه، خاصة مع وجود مناطق شاسعة من العالم تع

الغذائية، وهو ما نتج عن الكفاح ضد الموت، أيها األعزاء، يسعدنا ويسعدنا أن نرحب بكم على موقعنا مدرسة 

 .ديو تقترب من هذه المناسبة العالمية بعناية ، في فقرات مرتبة بشكل جميل، نتمنى أن تكون راضيًا

الميمقدمة مميزة إلذاعة مدرسية عن يوم الغذاء الع  

حضراتكم األعزاء السالم الكريم مع خير الصالة والسالم على الحبيب المختار وخاتم األنبياء والمرسلين ومن 

تبعوه بإحسان إلى يوم الدين. خلق هللا اإلنسان، واستوفى جميع شروط تكوينه، وأساس شخصيته، وبناء بدنه، 

نه، وعبر العصور، كانت الزراعة هي األساس فكان الغذاء خير ضرورة لصحة اإلنسان، وحتى لبنائه وتكوي

لتحقيق وتوفير غذاء صحي لإلنسان، وانطالقاً من أهمية الحفاظ على الزراعة وإلقاء الضوء على أهم المشاكل 

التي تتعرض لها والتي تؤدي إلى انخفاض مستواها وإنتاجها، تم تخصيص اليوم العالمي للتوعية بحفظ الغذاء، 

على الشعوب التي ال تزال تعاني من مشكلة نقص الغذاء وكذلك لتسليط الضوء . 

 مقدمة مكتوبة لإلذاعة عن يوم الغذاء العالمي

المدير الكرام والسادة والمعلمين المحترمين وزمالء الدراسة، بارك هللا صباحكم بالخير والبركات، الخير الغزير 

عطاءه الكبير، الغذاء من الضرورات والحاجات  الذي أنعمه هللا علينا بالكثير من النعم، نشكره ونحمده على

الملحة لتكوين البنية البشرية، وإثبات قدراتها ولياقتها البدنية، والحفاظ عليها وعدم اإلسراف والتبذير فيها مستمدة 

هللا  من الشرائع والنصوص الدينية، وذلك بقصد استمرار الموارد الغذائية لألجيال القادمة، لالستمتاع بها كما أنعم

علينا، وبناًء على هذه النقطة العظيمة، تبنت المنظمات الدولية يوًما لألغذية العالمي، إلبراز عمق المشكلة 

اإلنسانية التي يواجها غالبية سكان العالم من نقص من مصادر الغذاء والتوعية باألكل الصحي وأهمية الحفاظ 

ة الصباح الخاصة بناعليه من اإلسراف والهدر، ويسعدنا أن نبدأ معك إذاع . 

 مقدمة موجزة ليوم الغذاء العالمي لإلذاعة المدرسية

حضرات الحضور الكرام، يسعدنا أن نجتمع اليوم في إذاعة مدرستنا، والتي اعتدنا أن تكون دائًما منارة مشرقة 

ت أهمية كبيرة في للمعرفة، الفوائد والتوعية، لالحتفال معكم اليوم بموضوع جديد يحمل بعطره مناسبة دولية ذا

حياة البشرية واستمراريتها، وهي مناسبة يوم األغذية العالمي، حيث تنطلق هذه المناسبة بحملة توعية بين جميع 

الشعوب حول أهمية الحفاظ على النظم الغذائية الصحية، وكذلك إلقاء الضوء على الشعوب التي على الرغم من 

أة وباء الجوع ونقص الغذاء، لذلك جاءت هذه المناسبة كنصيحة إلى التطور الذي يعيشه اليوم ال تزال تحت وط

عدد من التعليمات التي تضمن استمرارية الحياة، وتضمن غذاء المستقبل لألجيال القادمة، أيها األصدقاء األعزاء 

 .، نطلق اذاعتنا لليوم بعون هللا مع زمالئنا الطالب ... نتمنى أن يفيدكم هذا الموضوع

يوم الغذاء العالمي باللغة االنجليزيةمقدمة عن   

Dear participants, may God bless the morning light of our day, which brings with its 

breath the security of mind and body, as we gather today on a global occasion, 

perhaps the most important of our time, when societies today suffer from shortage and 

decline. In the level of food and health resources necessary for the formation of the 

body and the foundation of the human being. It is the necessary need for the 

continuity of human life, but despite the developments, food has become a problem in 



most countries of the world, and the reasons behind this are due to the decline in 

agricultural crops, as well as 'exposure' from these countries to many problems, 

internal conflicts and wars, and the reason that prompted Food and Agriculture 

Organization of the United Nations to dedicate a day to shed light on a range of 

problems and topics related to food, agriculture and world hunger, and find logical 

solutions to them, dear, we will start the radio with you now 

درسية عن يوم الغذاء العالميترجمة مقدمة إذاعة م  

أعزائي المشاركين، بارك هللا في نور صباح يومنا هذا، الذي يجلب أنفاسه أمان العقل والجسد، حيث نجتمع اليوم 

في مناسبة عالمية، ربما األهم في عصرنا، حيث تعاني المجتمعات اليوم من نقص وانحدار في مستوى الموارد 

وين الجسم وتأسيس اإلنسان. هي الحاجة الضرورية الستمرارية حياة اإلنسان، الغذائية والصحية الالزمة لتك

ولكن بالرغم من التطورات، أصبح الغذاء مشكلة في معظم دول العالم، واألسباب الكامنة وراء ذلك تعود إلى 

روب، تراجع المحاصيل الزراعية، وكذلك تواجه هذه الدول العديد من المشاكل والصراعات الداخلية والح

والسبب الذي دفع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى تخصيص يوم لتسليط الضوء على مجموعة من 

المشاكل والموضوعات المتعلقة بالغذاء والزراعة والجوع العالمي، وإيجاد المنطق حلول لهم عزيزي المستمع 

 .سنبدأ اذاعة المدرسة معك اآلن

ة العالميمقدمة موجزة إلذاعة يوم األغذي  

أعزائي الحضور الكرام، بارك هللا صباحكم بكل خير وبارك تجمعنا اليوم ونحن نقترب من مناسبة عالمية نتلقاها 

بكل عناية واهتمام، إنها فرصة تلبي أهم احتياجات اإلنسان. مناسبة يوم الغذاء العالمي والتي تنبثق من أوضاع 

لغذاء لشعوبها، وكذلك للتوعية بأهمية الغذاء الصحي ألجسامنا العديد من الدول التي تكافح من أجل توفير ا

 .وطرق إبعاد الطعام عن اإلسراف والتبذير
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