
 مقدمة إذاعة عن شهر رمضان لالبتدائي 

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد: أسعد هللا أوقاتكن معلماتي  

الفاضالت وزمالئي الطالب، سّخر هللا لإلنسان العديد من األمور التي يُمكن استغاللها للوصول إلى رحمة هللا وطاعته، فقد حدد  

فقد أحل هللا علينا شهر رمضان الكريم ببركاته وخيراته الوفيرة   لعبد أن يغتنم الفرصة للتقرب من هللا،أياًما معينة يمكن ل

والعظيمة، حيث يعتبر شهر رمضان بأنه أحد أركان اإلسالم، فهَو سيّد الشهوِر وأخيّرها، ففيِه تنزل القرآن الكريم، وفيّه ليلِة  

رمضان الكثير من الفضائِل، كما يمتنع المسلمون في أيامه عن الطعام والشراب، فقد   القدر التي ِهي خيّر من ألف شهر، ولشهرِ 

صامه المصطفى وأمر الناس بصيامه، وأخبر أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه، ولذلك زمالئي األعزاء  

 .من هللاعليكم باستغالل هذا الشهر أمثَل استغالَل في العباداِت والقُرب 

 إذاعة عن شهر رمضان لالبتدائي 

انطالقًا من أهميّة حلول شهر رمضان المبارك، قمنا بتناول فقرات عديدة عن هذا الشهر الفضيل والتي سيتم بيانها من خالل 

ضافة إلى  فقرات اإلذاعة الّشاملة، فهي تزيد من ثقافة الّطالب، والتي من شأنها أّن تعّرف الّطالب بأهمية شهر رمضان، باإل

وتناول بعض من    معرفة فضله وكيفية طاعة هللا وعبادته من خالل ذكر بعض اآليات القرآنيّة الكريمة واألحاديث الّشريفة،

األسئلة المميزة التي تزيد من معرفة الطالب، وفيما يلي نقدم إذاعة مدرسية كاملة بكل أجزائها يمكن إلقاؤها في شهر رمضان  

 :لالبتدائي

 رآن الكريم عن شهر رمضان فقرة الق

دث عن  حومن أفضل ما يُمكن أن نبدأ به صباحنا وفقرات إذاعتنا المدرسيّة هي تالواٌت لبعض اآليات القرآنيّة الكريمة التي تت

 :"....."شهرنا الفضيل، شهر الخير والطاعات والتي يقوم بتالوتها الطالب 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَّكُ  • ْعدُودَاٍت ۚ فََمن قال تعالى: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الّصِ ْم تَتَّقُوَن * أَيَّاًما مَّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر ۚ َوَعلَى ِريًضا أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر    َكاَن ِمنُكم مَّ الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِدْيَةٌ َطعَاُم ِمْسِكيٍن ۖ فََمن تََطوَّ

َن اْلُهدَٰى لَّهُ ۚ َوأَن تَُصوُموا َخْيٌر لَُّكْم ۖ إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن * َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هُدًى لِّ  لنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ّمِ

ْن أَيَّامٍ وَ  ُ بُِكُم اْليُْسَر َوََل   اْلفُْرقَاِن ۚ فََمن َشِهدَ ِمنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ ۖ َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَٰى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ أَُخَر ۗ يُِريدُ َّللاَّ

َ َعلَٰى  َما َهدَاُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن * َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب ۖ يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّروا َّللاَّ

  أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن ۖ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن(

 هر رمضان فقرة الحديث الشريف عن ش

التي بينت فضل شهر رمضان المبارك، حيث ينبغي اغتنام الشهر الفضيل بالعبادات  ثنقلت إلينا السنة النبوية العديد من األحادي

 :أهميّة هذا الّشهر، ومّما جاء في سنته -صلّى هللا عليه وسلّم-لنيل األجر العظيم، فقد وضح رسول هللا 

ِ، وإقَاِم  -مصلى هللا عليه وسل-قال رسول هللا  • دًا َرسوُل َّللاَّ ُ وأنَّ ُمَحمَّ : )بُنَِي اإلْساَلُم علَى َخْمٍس: َشَهادَةِ أْن َل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

، وَصْوِم َرَمَضاَن( َكاةِ، والَحجِّ اَلةِ، وإيتَاِء الزَّ   الصَّ

َِّحْت أبواُب الرحمِة، و  - عليه وسلمصلى هللا -عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  • قال:" إذا جاء رمضاُن فُت

 "ُغلِّقَْت أبواُب جهنََّم، وُسلِسلَِت الشياطينُ 

 

 



 فقرة كلمة عن شهر رمضان

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى واحدة من أهّم الفقرات التي ينبغي علينا التّطرق لها عبر إذاعتنا المدرسية المميزة، حيث سيتم  

 :توضيح فضل شهر رمضان وهي على لنحو اآلتي

هور المميزة التي تمتلئ باألجواء الّروحانيّة، حيُث أّن شهر رمضان هو شهر الّصيام الذي  يُعتبر شهر رمضان بأنه أحد الش

نمتنع به عن الّطعام والّشراب، حيث يستطيع المسلم أن يتقرب فيه إلى هللا، فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتضاعف فيه  

شهر رمضان بأن له العديد من الفضائل ومنها أن هللا اختصه الحسنات من خالل قيام المسلم باألعمال الصالحة، حيث يعد 

بنزول القرآن، كم أن فيه ليلة خير من ألف شهٍر وهي ليلة القدر، ويضاَعف فيه الَحسنات، كما يجعل هللا فيه الرحمة والمغفرة،  

لى كل منا أن يُخلص النيّة إلى هللا والِعتق من النار، باإلضافة إلى أّن فيه استجابة للدعاء، ولذلك زمالئي األعزاء ينبغي ع

 .تعالى، ويطلب الفَوز في هذا الشهر الفضيل، للنجاة من عذاب يوم القيامة

 فقرة سؤال وجواب عن شهر رمضان 

هناك العديد من األسئلة التي تتعلق بالشهر الفضيل ويحتاج الطلبة إلى معرفة إجابتها الصحيحة، فقد قمنا بتخصيص هذه الفقرة  

 :عنها، وهي كاآلتي ابةجلإل

 متى يجب اإلمساك عن الطعام والشراب ؟  :السؤال •

 .عند طلوع الفجر :اإلجابة

 لمن يجوز اإلفطار في رمضان ؟  :السؤال •

 .للمريض والمسافر :اإلجابة

 ما هي الفرائض التي يتوّجب القيام واَللتزام بها مع الصيام خالل شهر رمضان؟  :السؤال •

 .لقرآن، وصلة الرحم، والصدقةالصالة، وقراءة ا :اإلجابة

 يصنف الصوم بأنه أحد أركان اإلسالم فهو يعد الركن؟  :السؤال •

 .الركن الرابع من أركان اإلسالم :اإلجابة

 ماهي الصالة التي تؤدَّى جماعة وخاصة في شهر رمضان ؟  :السؤال •

 .صالة التراويح :اإلجابة

 فقرة معلومات عن شهر رمضان 

من أهمية شهر رمضان فهو الّشهر الخاص والمميّز بالنّسبة للمسلمين، فقد حدّثنا ّرسولنا الكريم عن فضل الّصيام والقيام  انطالقا

 :قيه، ولذلك سيتطّرق الطالب"......." إلى ذكر بعض من المعلومات حول شهر رمضان الُمبارك

 .الشهر الذي أنزل فيه القرآن ِريَِّة، كما يعتبر يعتبر شهر رمضان بأنه الشهر التاسع من الشهور الِهجْ  •

 .يوًما فقط 29يوًما، أو  30يكون عدد أيام الشهر الفضيل إما  •

 .يعد شهر رمضان بأنها يأتي بعد شهر شعبان ثم يليه شهر شّوال •

 .نعلى عباده الُمسلميّ  -سبحانهُ وتعالى-يُعد صوم رمضان أحد أركان اإلسالم الخمّسة التي فرضها هللا •

 .يعتبر شهر رمضان بأنه شهر العتق والغفران، حيث يتم تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من األخالق السيئة •

 

 



 خاتمة إذاعة عن شهر رمضان لالبتدائي 

بعد تقديم فقرة بعض من المعلومات عن شهر رمضان الفضيل، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حديثنا عن شهر رمضان، فقد  

ة الشهر المبارك من القرآن والّسنّة النبوية الّشريفة، حيث انتقلنا إلى بعد ذلك لكلمة من أحد الطلبة عن شهر تطرقنا ألهميّ 

رمضان وفضله، باإلضافة إلى اإلجابة على بعض األسئلة المهمة من خالل فقرة سؤال وجواب، حيث هناك ضرورة لنيل أجر 

أبواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات من خالل قيام المسلم باألعمال الصالحة،   هذه األيّام الُمباركة، فهو الشهر الذي تفتح فيه

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


