
 مقدمة إذاعة مدرسية عن اللغة العربية 

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم األتّمان األكمالن على سيّد الخلق والمرسلين صاحب الخلق العظيم، 

سيّدنا محّمد صلّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين، وبعد: السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،  

تتحدّث عن اللغة العربية وأهميتها وخصائصها  نرحّب بكم اليوم في هذه اإلذاعة المدرسية الصباحية التي

بلساٍن عربّي، كما  -صلّى هللا عليه وسلّم-العظيمة، فنظًرا ألهميّة اللغة العربيّة نزل القرآن الكريم على رسول هللا 

ا للغة العربية، تحت شعار اليوم العالمي للغة العربية، ومن خالل إذاعتن ا لهذا  قد جعل العالم العربّي يوًما خاصًّ

 .اليوم سيتّم التعرف على الكثير من أسرار ومزايا هذه اللغة العظيمة

 اذاعة عن اللغة العربية جاهزة للطباعة

بعد هذه المقدمة البسيطة التي تحدثنا فيها عن اللغة العربية وأهميّتها دون الدخول في تفاصيل كثيرة، ال بدّ لنا أن 

عن اللغة العربية جاهزة للطباعة إلغناء معلوماتكم بما سيدهشكم عن اللغة    نستهّل فقراتنا إلذاعة هذا اليوم اذاعة

 : العربية

 فقرة القرآن الكريم عن اللغة العربية 

إّن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ونزواًل عند ذلك كان لنا أن نبدأ اذاعتنا عن اللغة العربية بفقرة القرآن  

 :"يلقيها على مسامعنا الطالب "فالنالكريم عن اللغة العربية، والتي 

 .[1]قال هللا تعالى في سورة يوسف: }إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لَّعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن{ •

إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ وَن قال هللا تعالى في سورة النحل: }َولَقَدْ نَْعلَُم أَنَُّهْم يَقُولُوَن إِنََّما يُعَلُِّمهُ بََشٌر ۗ لَِّساُن الَِّذي يُْلِحدُ  •

بِيٌن{ ذَا ِلَساٌن َعَربِيٌّ مُّ  .[2]َوَهَٰ

ِلَك أَنَزْلنَاهُ ُحْكًما َعَربِيًّا ۚ َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُم بَْعدََما جَ  • اَءَك ِمَن كما قال هللا تعالى في سورة الرعد: }َوَكذََٰ

 ِ  .[3] ِمن َوِلّيٍ َواَل َواٍق{اْلِعْلِم َما لََك ِمَن ّللاَّ

ْفنا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد لَعَلَُّهْم يَتَّقُوُن  • أَْو كذلك قال تعالى في سورة طه: }َوَكذَِلَك أْنزْلناهُ قُرآنًا َعربِيًّا َوَصرَّ

 .[4]يُْحِدُث لَُهْم ِذْكًرا{

وُح اأْلَِميُن * َوإِنَّهُ لَتَنِزيُل َرّبِ اْلعَالَِميَن * تعالى في سورة الشعراء: } كما قال هللا • َعلَىَٰ قَْلبَِك   نََزَل بِِه الرُّ

بِيٍن{ ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِريَن *  .[5]بِِلَساٍن َعَربِّيٍ مُّ

ذَا اْلقُْرآِن ِمن ُكّلِ َمثٍَل لَّعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن وقد جاء في سورة الزمر قوله تعالى: }َولَقَدْ ضَ  • َرْبنَا ِللنَّاِس فِي َهَٰ

 .[6]قُْرآنًا َعَربِيًّا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَّعَلَُّهْم يَتَّقُوَن{ *

 فقرة الحديث الشريف عن اللغة العربية 

لعديد من آيات القرآن الكريم التي بيّنت أهميّة اللغة العربية، ال بدّ لنا في بعد أن تال على مسامعنا الطالب "فالن" ا 

اذاعة عن اللغة العربية جاهزة للطباعة أن نذكر بعض األحاديث النبوية الشريفة في فقرة الحديث الشريف عن  

 :اللغة العربية، يلقيها على مسامعنا الطالب فالن فيما يأتي

أحبُّوا العَرَب  " :قال  -صلّى هللا عليه وسلّم-أّن رسول هللا  -هللا عنه رضي-روى عبد هللا بن عباس  •

 ."[7]عربيٌّ  الجنَّةِ  أهلِ  وكالمَ  ،عربيٌّ  والقرآنَ  ،عربيٌّ  ألنِّي: لثالثٍ 

 -وسلّم صلّى هللا عليه-أّن رسول هللا  - رضي هللا عنه-كما وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  •

، وإنما هي  العربيةُ  يا أيُّها الناُس إن الربَّ واحدٌ، واألَب واحدٌ، وليستِ " :قال بأحِدكم من أٍب وال أُّمٍ

 ."[8]عربِيٌّ  اللساُن، فمن تكلم بالعربيِة فهو

بيُّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: قاَل النَّ " :في الحديث المطول -رضي هللا عنه-كذلك قد روى عبد هللا بن عباس  •

بَها أَْهُل   فأْلفَى ذلَك أُمَّ إْسَماِعيَل وهي تُِحبُّ اإلْنَس، فَنََزلُوا وأَْرَسلُوا إلى أَْهِليِهْم فَنََزلُوا معُهْم، حتَّى إذَا كانَ 

ُجوهُ اْمَرأَةً أَْبيَاٍت منهْم، وَشبَّ الغاَُلُم وتَعَلََّم العََربِيَّةَ منهْم، وأَْنفََسُهْم وأَعْ  ا أَدَْرَك َزوَّ ، فَلَمَّ َجبَُهْم ِحيَن َشبَّ

 ."[9]منهْم، وَماتَْت أُمُّ إْسَماِعيلَ 

 فقرة حكمة اليوم عن اللغة العربية 



لطباعة فيما واآلن ال بدّ لنا أن نترككم مع فقرة حكمة اليوم عن اللغة العربية في اذاعة عن اللغة العربية جاهزة ل

 :يأتي

 ."ليست العربية ألحدكم من أب وال أم، وإنما هي من اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي" •

 ."تعلموا العربية فإنها من دينكم" •

تعلموا العربية، فإنها تثبت العقل، وتزيد في المروءة.. فاللغة بها جاءت شريعتنا فإذا بطلت اللغة بطلت " •

راب أيضاً به تنصلح المعاني وتفهم.. فإذا بطل اإلعراب بطلت المعاني، وإذا  الشرعية واألحكام، واإلع

 ."بطلت المعاني بطل الشرع أيضاً وما يبدو عليه أمر المعامالت كلها من المخاطبات واألقوال

اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر، فليس لها طفولة وال  " •

 ."ةشيخوخ

 ."إن للعربية ليناً ومرونةً يمكنانها من التكيّف وفقاً لمقتضيات العصر" •

 فقرة هل تعلم عن اللغة العربية 

واآلن مع فقرة هل تعلم عن اللغة العربية، يقدّمها لنا الّطالب " يذكر اسم الطالب" حيث إّن أسلوب طرح 

المعلومات بطريقة هل تعلم أثبت قدرته العالية على تثبيت وإيصال المعلومة للمستمع، وذلك بطريقٍة سهلة 

 :وممتعة

 .جوة على كوكب األرضهل تعلم أّن اللغة العربية واحدة من اللغات السامية المو •

 .هل تعلم أن اسم اللغة العربية مشتقٌّ من اإلعراب، وهو يعني اإلفصاح والتعبير •

  450هل تعلم أّن اللغة العربية واحدةً من أكثر لغات العالم انتشاًرا حيث يتحدّث وينطق بها حوالي  •

 .مليون إنسان

ارتباًطا وثيقًا فهي لغة القرآن الكريم ولغة السنة هل تعلم أّن اللغة العربية تعدّ مرتبطةً بالدين اإلسالمي  •

 .النبوية الشريفة

هل تعلم أّن اللغة العربية تتألف من ثمانية وعشرين حرفًا والهمز، وتتكّون من ماليين الكلمات  •

 .والمصطلحات

 .هل تعلم أّن اللغة العربية واحدةٌ من اللغات القالئل التي تُكتب من اليمين إلى اليسار •

 .لم أّن العلماء يرون أن أبانا آدم عليه السالم نطق باللغة العربية بالجنةهل تع •

هل تعلم أّن اللغة العربية قد تّم تصنيفها لقسمين عبر التاريخ، وهما لغة عربية جنوبية، ولغة عربية  •

 .شمالية

 فقرة عن أهمية اللغة العربية 

بها في فقرة هل تعلم في مشوارنا اإلذاعي، وننتقل معكم نشكر زميلنا العزيز على المعلومات القيّمة التي أخبرنا 

 :"لفرة عن أهمية اللغة العربية مع الّزميل الّطالب " يذكر اسم الطالب

السالم عليكم ورحمة هللا، الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والّسالة على أتّم المرسلين، وعلى آله وصحبه 

تّل المكانة العظيمة لدى أبنائها ولها أهميّة بالغة لدى جميع النّاس، اليوم وغدًا  أجمعين، أما بعد: إّن اللغة العربية تح

وعبر التّاريخ الّطويل لم تنقص أهميّة اللغة العربية بل هي تزداد على الدّوام، ويمكن أن يتّم تلخيص أهميّة اللغة  

لبيان والفصاحة بين كّل اللغات، فالناطقون العربيّة بعدّة نقاٍط وأمور رئيسة، حيث تتجلّى أهميّتها في أنّها لغة ا

باللغة العربية يملكون قدرةً رهيبةً وعالية على التّعبير والوصف للمشاعر واألحاسيس واألفكار، وتتجلّى أهميّة 

فكان القرآن الكريم   -صلى هللا عليه وسلم-اللغة العربية أيًضا أنّها لغة الوحي وكالم هللا الُمنزل على رسول هللا 

أنّها لغة أهل الجنّة، وهي من أعظم مقّومات   - صلى هللا عليه وسلّم-ربيًّا والّسنة النبوية عربية، وقد أخبر النّبي ع

ترتبط ارتباًطا وثيقًا بتاريخ العرب والمسلمين، وال ننسى حديثًا أنّه تّم إقرارها كلغٍة   الحضارة في الدّنيا حيث

بية وعاء الحضارة وهي واسعة النّطاق عميقة التأثير واألثر، وهي ممتدّة  رسمية لدى األمم المتّحدة، فاللغة العر

 .التاريخ، وقد فاقت اللغات األخرى بكثرة وغزارة مفرداتها ودقة المعاني وعظمة األسلوب

 فقرة أقوال الصحابة عن اللغة العربية 



ة العربية يلقيها على مسامعنا الطالب  عن اللغ -رضي هللا عنهم-كذلك ال بدّ من تقديم فقرة أقوال الصحابة الكرام 

 :"فالن" فيما يأتي

 ."النحو كالملحِ في الطعام ال يُستغنى عنه" :يقول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه •

ما كنُت أدري ما معنى: ﴿ فَاِطِر السََّمَواِت َواأْلَْرِض ﴾ ]األنعام: " :كما قال زيد بن حارثة رضي هللا عنه •

من العرِب تقول: أنا فطرتُه؛ أي: ابتدأته” وقال: “إذا َخِفَي عليكم شيٌء من [ حتى سمعُت امرأةً 14

عِر؛ فإنَّه ديواُن العرب  ."القرآِن، فابتغوه في الّشِ

إنَّ هللا لما أنزل كتابَه باللسان العربي، وجعل رسولَه  " :وكذلك يقول عثمان بن عفان رضي هللا عنه •

بي، وجعل السَّابقين إلى هذا الدين متكلِّمين به، ولم يكن سبيل إلى مبلغًا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العر

ين، وأقرب إلى إقامِة شعائر الدين يِن ومعرفته إال بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدِّ  ."ضبط الدِّ

 فقرة قل وال تقل باللغة العربية

 أخرى ممتعة، وهي فقرة قل وال تقل باللغة  بعد فقرة أهمية اللغة العربية الجميلة والمميزة، ننتقل معًا لفقرةٍ 

 :العربية، وأترككم مع الّطالب "يذكر اسم الطالب" ليُطربنا بعظمة اللغة ودقّتها

 .قل تسلّمت وال تقل استلمت، وتأتي بمعنى استلم الشيء أي قبّله •

 .قل فالن حسن الخلق وال تقل فالن خلوق، فالخلوق هو الّطيب •

 .فتحمم الشيء أي اسودّ قل استحم وال تقل تحمم،  •

 .قل خريطة وال تقل خارطة، فالخارطة تعني التقطيع •

 .قل مبارك وال تقل مبروك، فالمبروك هو القاعد العاجز عن الحركة •

 .قل الُمتوفّى وال تقل المتوفّي، فالمتوفّي هو اسم الفاعل وهو هللا سبحانه الذي يتولّى األنفس •

 .قل فالن موجود وال تقل تواجد فالن، فالتّواجد هو شدّة الحب والعشق •

 .قل أيّما فضل العلم أم المال وال تقل أيّهما أفضل •

 .قل اعتزل العرش وال تقل تنازل عن العرش •

 .ال تقل المصَرفقل المصِرف و •

 .قل متخصٌص بالعلم وال تقل أخصائي بالعلم •

 .قل ِخطبة الزواج وال تقل ُخطبة الزواج •

 .قل هو عائل على غيره، وهم عالة على غيرهم؛ وال تقل هو عالة على غيره •

 .قل كشفُت عن األمر الخفي خفاءه؛ وال تقل كشفت األمَر الخفيَّ  •

 فقرة أسئلة عن اللغة العربية 

ن كّل فقرات اإلذاعة ممتعة ومسلّية ومفيدة لهذا اليوم، وذلك ألّن اللغة العربية لغة الجمال والحب، وهي نالحظ أ

 :لغةٌ ممتعة بقدر حجمها، ولذلك نقدّم لكم اآلن مع الطالب "يذكر اسم الطالب" فقرة أسئلة عن اللغة العربية

 لماذا سّميت اللغة العربية باسم لغة الّضاد؟  :السؤال •

 .ألّن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة عبر التّاريخ التي تحوي على حرف الضاد :بالجوا •

 ما اسم العالم الذي وضع النّقاط على الحروف في األبجدية العربية؟  :السؤال •

 .أبو األسود الدؤلي :الجواب •

 في اللغة العربية معروفةٌ بجمال خطوطها، فما هو الخّط األقدم بين الخطوط العربية؟ :السؤال •

 .الخّط الكوفي هو أقدم الخطوط العربية تاريخيًا :الجواب •

 ماذا تعني كلمة يراع في اللغة العربية؟ :السؤال •

 .إّن اليراع هو القلم :الجواب •

 ن لغات العالم أجمع؟ما هو ترتيب اللغة العربية باالنتشار بي :السؤال •

 .هي الّرابعة من حيث االنتشار حول العالم :الجواب •

 ما هي التّوابع في اللغة العربية وما هي أنواعها؟ :السؤال •

إن التّابع هو اللفظ المتأخر الذي يتبع في إعرابه اسًما آخر يتقدّم عليه، وله خمسة أنواع، وهي  :الجواب •

 .طف البيان وعطف النسقالصفة والنّعت والتّوكيد والبدل وع

 من هو مؤلّف أسلوب الرسائل في اللغة العربية؟  :السؤال •



 .ألف أسلوب الّرسائل في األدب العربي عبد الحميد الكاتب :الجواب •

 ما هو أّول معجم عصري في اللغة العربية؟  :السؤال •

 .أول معجم عصري في اللغة العربية هو معجم محيط المحيط :الجواب •

 فقرة واجبنا تجاه اللغة العربية

أسئلة مميّزة ورائعة ومفيدة مّرت معنا في فقرة أسئلة عن اللغة العربية، وفيما يأتي فقرة واجبنا تجاه اللغة  

أكثر لغات العالم امتدادًا عبر التاريخ،   العربيةيلقيها على مسامعنا الطالب "فالن": إّن اللغة العربية واحدةٌ من

وهي ذات منزلٍة عظيمة، نعتّز بها ونفتخر بلساننا العربي، الذي جاء القرآن عربيًّا ليزيدنا رفعةً وشرفًا، ولكن مع 

األسف بمرور العصور واألزمان واختالط العرب بالعجم واألجانب، واختالطهم بالثّقافات واللغات األخرى، 

العربية وضعفت عند الكثير من أبنائها، وقد واجهت لغتنا العربية موجاٍت غاشمة عبر التاريخ هزلت اللغة 

للقضاء عليها ودحرها، لكنّها لغةٌ خالدة، ويقع على عاتقنا نحن أبناء اللغة العربية الكثير من الواجبات تجاه لغتنا  

 :األم لنحييها ونُرجع أمجادنا بها، ومن تلك الواجبات

 .ن إقامة المحاضرات والندوات العلمية للتعلّم ونشر اللغة العربيةاإلكثار م •

 .دعم تعليم اللغة العربية للناطقين ولغير الناطقين بها من خالل دورات مجانية •

 .نشر األدب العربي على النطاق العالمي •

 .التكلم باللغة العربية الفصحى في المدارس والجامعات •

 .ة بالكالم العربياالبتعاد عن خلط الكلمات األجنبي  •

 .التّوقف عن التّكلم بلغة غير العربية •

 .إلهام األطفال الصغار وتوعيتهم بضرورة االعتزاز باللغة العربية •

 فقرة عن جمال اللغة العربية 

 :واآلن مع الزميل الطالب " يذكر اسمه" ومع فقرة جمال اللغة العربية وحسنها

عالمين والصالة والسالم على أتّم المرسلين، أما بعد: إّن اللغة العربية السالم عليكم ورحمة هللا، الحمد هلل رب ال

تتميّز أنّها أصيلة الماضي وعريقة التاريخ، وقد اكتسبت الجمال والحسن والّرقة والعذوبة من جمال أحرفها، 

ران وفي وذلك عندما يتّم نطقها ولفظها ونظمها، فهي جميلةٌ بكتابتها في الّزخارف في الكتب وعلى الجد

المصاحف، وبأنواع خطوطها الفنّية الفريدة، وهي جميلةٌ عندما يتّم العزف بها باأللسن الفصيحة، بمقطوعات  

الفصاحة والبيان والبالغة، وتمتاز اللغة العربية بكثرة معانيها التي تُضفي عليها نوًعا من السحر، 

أساليب الشعر والنثر والخطابة والقصة والرواية،  بالياقوت والحلي والجواهر التي ترّصعها، وذلك من   وتزدان

وكثيٌر غيرها، فالفنون األدبية في اللغة العربية كثيرة وواسعة، وقد اشتهر فيها الكثير من الّشعراء والفصحاء 

الذين تشّربوا من جمالها، وأبدعوا في الّسباحة في بحور شعرها، فبرعوا في البالغة والوصف، وجزالة األلفاظ 

ن القافية وبحور الّشعر والمحّسنات البديعية، كّل ذلك أعطاها المرونة والليونة والجمال، وكذلك منحها القدرة  وإتقا

 .ألي شخص يستخدمها بأن يعبر عن مشاعر بأجمل أسلوب، فهي بحق أجمل لغة وأثمن كنز

 فقرة أبيات شعر مأثورة عن اللغة العربية 

 :ثورة عن اللغة العربية والتي يقدمها لنا الطالب "فالن"، فيما يأتيواآلن نترككم مع فقرة أبيات الشعر المأ

  :قصيدة أّم البيان للشاعر محسن شرارة •

 أم البيان روى فصيح نداك * * * سرا ليعرب رائعا بصداك

 هللا أظهر في النفوس جماله * * * فحوى اللغات جميعها وحواك

 ن مهارة الحكاكيا ريقة اللسن الفصاح وذوقها * * * لك في الفنو

 مشت الحضارة في ضاللك وانثنت * * * تنشي عقول شعوبها كفاك



 في ريشة الفنان منك براعة * * * عكس الخيال بها بهي سناك 

 الفكر والعلم البديع كالهما * * * لك فيهما وحي من األمالك 

 نطقت به الشعراء في ترنيمها * * * وبدا على تسبيحة النساك

 في آهة الشاكي شعورك ثائراً * * * وعلى السوائل من دموع الباكي

 هذي المروج تعانقت أغصانها * * * والزهر يعبق من فتيق ذاكي

 وبواحة الصحرا قصيدك سائل * * * بمنابت األوراد واألشواك 

 والطير من طرب عليه عواكف * * * والناس بين تغازل وتشاكي

 * لم يبن صرح نهوضه إالكلغة العواطف كل شعب ناهض * * 

  :قصيدة الشاعر عبد الرزاق الدرباس، بِك تاج فخري  •

 بِك تاُج فخري و انطالُق لساني * * * و مروُر أيامي و دفُء مكاني

 ِ لغة الجدوِد و دربُنا نحَو العاُل * * * و تناغُم الياقوِت و الَمرجان

الُل   ِ ملوحةَ الخلجان هي نورُس الطهِر الذي ببياِضِه * * * يعلو الزُّ

 ِ رفعَْت على هام ِالفخاِر لواَءها * * * بالسيِف و األقالِم و البنيان

 ِ من إْرث “مربِدها” و سوق ِ” ُعكاِظها” * * * جذٌر يغذّي برعَم األغصان

 ِ من ثْغر ِ”عبلتِها” و بَْين ِ”ُسعاِدها” * * * تهمي دموعُ العاشق ِالولهان

 ِ رفعةً * * * فمجالُها بحٌر بال ُشطآنقْف في رحاب ِالضاِد تكسْب 

ل ِالقرآن  ِ هللُ أكرَمها و بارَك نطقَها * * * فأرادَها لتَنَزُّ

ْت بشائُرها على األكوان  ِ اقرأْ ” فمفتاُح العلوم ِقراءةٌ * * * عمَّ

 ِ ِعلٌم و فْكٌر ، حكمةٌ و مواعظ ٌ * * * فْقهٌ و تفسيٌر، و ِسْحُر بيان

 ِ عواطف ِو الهوى * * * و مآتٌر تبقى مدى األزمانو َعروُضها نغُم ال

 ِ عربيةٌ ، و العْرُب أهُل مضافٍة * * * و فصاحٍة و مروءةٍ و ِطعان 

 :قصيدة حافظ إبراهيم عن اللغة العربية •

 َرَجعُت ِلنَفسي فَِاتََّهمُت َحصاتي *** َونادَيُت قَومي فَِاحتََسبُت َحياتي

 لَيتَني *** َعِقمُت فَلَم أَجَزع ِلقَوِل ُعداتي َرَموني بِعُقٍم في الَشباِب وَ 

 َولَدُت َولَّما لَم أَِجد ِلعَرائِسي *** ِرجاالً َوأَكفاًء َوأَدُت بَناتي 



 َوِسعُت ِكتاَب ّللَاِ لَفظاً َوغايَةً *** َوما ِضقُت َعن آياتِه َوِعظاتِ 

 ِلُمختََرعاتِ فََكيَف أَضيُق اليَوَم َعن َوصِف آلٍَة *** َوتَنسيِق أَسماٍء 

 أَنا البَحُر في أَحشائِِه الدُرُّ كاِمٌن *** فََهل َسأَلوا الغَّواَص َعن َصدَفاتي

 فَيا َويَحُكم أَبلى َوتَبلى َمحاِسني *** َوِمنُكم َوإِن َعزَّ الدَواُء أَساتي

 فاَل تَِكلوني ِللَزماِن فَإِنَّني *** أَخاُف َعلَيُكم أَن تَحيَن َوفاتي

 أَرى ِلِرجاِل الغَرِب ِعّزاً َوَمنعَةً *** َوَكم َعزَّ أَقواٌم بِِعّزِ لُغاتِ 

 أَتَوا أَهلَُهم بِالُمعِجزاِت تَفَنُّناً *** فَيا لَيتَُكم تَأتوَن بِالَكِلماتِ 

 عن اللغة العربية فقرة أجمل القصائد الشعرية  

المزيد من أجمل القصائد الشعرية عن اللغة العربية نقدمها لكم في اذاعة عن اللغة العربية جاهزة للطباعة فيما 

 :يأتي

 :قصيدة الشاعر صباح الحكيم، لغة الّضاد  •

 ال وال أكتُب كي أرقى القمْر أنا ال أكتب إال لغة 

 في فؤادي سكنت منذ الصغرْ 

 لها سأغنيها إلى أن أندثرْ لغة الضاد وما أجم

 سوف أسري في رباها عاشقاً أنحُت الصخر وحرفي يزدهرْ 

 ال أُبالي بالَذي يجرحني

 بل أرى في خدشِه فكراً نضرْ 

 أتحدى كل َمْن يمنعني إنه صاحب ذوٍق معتكرْ 

 أنا جندٌي وسيفي قلمي وحروف الضاد فيها تستقرْ 

 شى الخطرسيخوض الحرب حبراً قلمي ال يهاب الموت ال يخ

 قلبَي المفتون فيكم أمتي ثمٌل في ودكم حد الخدرْ 

 في ارتقاء العلم ال ال أستحي أستجد الفكر من كِل البشرْ 

 أنا كالطير أغني ألمي و قصيدي عازٌف لحن الوترْ 

 :قصيدة ريبة الَوحي، للشاعر يحيى الحمادي •

 , َعنِك إنِّي قائٌِل َغَزاَل َربِيبَةَ الَوحيِ.. يا َمن باسِمها نََزاَل * * * تََمايَِلي 

 قلبي ذُِكْرِت فَأَمسى غاِزاًل دََمهُ * * * قَِصيدةً ليَس يُحنِي َرأَسها َخَجل



 بيني و ِذكراِك إرٌث لم يزل َعبِقًا * * * يَطوي العُُصوَر, و آٍت يَقَطُع األَزال 

اِد, ِمن )الِميٍَّة( لََمَست * * * الَم الَكالِم.. إل  ى أْن قَطََّرت َعَسالِمن َمهبِط الضَّ

 و ِمن )قِفَا نَْبِك(, ِمن )بانَت ُسعَادُ( و ِمن * * * )أَْحيَا و أَيَسُر ما اَلقَيُت ما قَتاََل( 

 و ِمن )يَقُولُوَن لَيلَى فِي الِعَراِق(, إلى * * * )ما أَصدََق السَّيَف(.. إْن لَم أَقَطعِ الَمثاَل

عُر ضادًا َغيَر ذابل   ٍة * * * و أَسَهَر اللَّيَل َشدٌْو بالنَّدَى اغتََسالَكم أَزَهَر الّشِ

 قالئدٌ من جماٍن ال تشيخ ومن * * * والئد نيِّراٍت نوُرها اكتَمال 

 :قصيدة يا شمس الهدى  •

 لغة القرآن يا شمس الهدى *** صانك الرحمن من كيد العدى 

 هل على وجه الثرى من لغٍة *** أحدثت في مسمع الدهر صدى 

 ِه في عالٍم *** عنك ال يعلم شيئًا أبدامثلما أحدثتِ 

 فتعاطاِك فأمسى عالًما *** بك أفتى وتغنَّى َوَحدَا

 بِك تاُج فخري وانطالُق لساني *** ومروُر أيامي ودفُء مكاني 

 لغة الجدوِد ودربُنا نحَو العاُل *** وتناغُم الياقوِت والَمرجانِ 

الُل ملوحةَ الخلجانِ   هي نورُس الطهِر الذي ببياِضِه *** يعلو الزُّ

 ِ رفعَْت على هِا الفخاِر لواَءها *** بالسيِف واألقالِم والبنيان

 خاتمة االذاعة عن اللغة العربية 

اللغة العربية ال بدّ من التنويه على أّن ما ذكرناه بحّق هذه اللغة العظيمة هو  وفـي نهاية االذاعة المدرسيّة عن 

القليل من الكثير، فهي اللغة األكثر بالغةً على مّر العصور واألزمان، فواجٌب علينا أن نقدّس هذه اللغة ونحترمها  

مّمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن  وأن نتقنها بكافة تفاصيلها، وفي الختام ال بدّ لنا أن ندعو هللا أن يجعلنا 

يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصّل اللهم 

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هلل رب العالمين، كان معكم زميلكم "فالن" مقدم اإلذاعة  

 .اليوم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالمدرسية لهذا 

 


