
 مقدمة إذاعة مدرسية عن اإلستعداد لالختبارات

ٌّم، والصالةُ والسالم على نبً هللا وحبٌبه، محم د بن عبدهللا الصادق األمٌن، أما بعد، ُمدٌري بسم هللا الرحمن الرح

فً كتابه الكرٌم: )قل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله  -تعالى-الفاضل، ُمعلمً الكرام، زمالئً الُطالب، قال هللا 

ٌّة العام الدراسً، ونحن على أعتاِب خوض االمتحانا([1]والمؤمنون ٌّة بعدَما بذلنا قُصارى جهدنا ، فمع اقتراب نها ت النهائ

خالل العام الدراسً فً فهم الدروس، وحل األسئلة، واستغالل الوقت الَمكنون، فإّنه ال بد من بعض النصائح والتشجٌعات 

ٌّة العلم، وفضل طالب العلم ومكانتُه عند هللا سبحانه، وهذا ما سنتحدُث عنه من خ ًّ فً بٌان مدى أهم الل الستمرار السع

ٌّة، فكونوا بالقرب  .فقراِت إذاعتنا المدرس

 إذاعة مدرسية عن اإلستعداد لالختبارات

ٌّة نشاط المنهجً هام ف ً تعزٌز ثقة الطالب بنفسه، وفً إضفاء معلومات لمختلِف الطلبة، وفً ذلَك اإلذاعة المدرس

ٌّة عن االستعداد لالختبارات  :سندرُج إذاعة مدرس

 فقرة القرآن الكريم لإلذاعة المدرسية

ٌُّر ما نستهُل به كالَمنا هو ُكتاب هللا تعالى، الكالُم المعجز بلفظه، المتعبد بتالوته، المنزل على نبً هللا صلى هللا - محمد خ

، الُمفتتح بسورة الفاتحة، والمنتهً بسورة الناس، المكتوب بالمصاحف، والمنقول إلٌنا بالتواتر، كالُم هللا -علٌه وسلم

ٌّر الُمعظم الُمبجل، فلنستمَع آلٌات قرآنٌة من سورة البقرة بصوت عذب مع الطالب "...."،  ٌّر الن الجامع المفسر الخ

 :فلٌتفضَل مشكوًرا

  َك لِْلَماَلئَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخلٌَِفًة ۖ َقالُوا أََتْجَعُل فٌَِها َمن ْسفُِك قال هللا تعالى: )َوإِْذ َقاَل َربُّ ٌَ ٌُْفِسُد فٌَِها َو

ُس لََك ۖ َقاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما اَل َتْعلَُموَن* وَ  ُح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ َعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضهُْم َعلَى الدِّ

ُؤاَلِء إِن ُكنُتْم َصاِدقٌَِن* َقالُوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا إاِلَّ  َما َعلَّْمَتَنا ۖ إِنََّك أَنَت اْلَعلٌُِم  اْلَماَلئَِكِة َفَقاَل أَنبُِئونًِ بِأَْسَماِء َهَٰ

 .([2]اْلَحِكٌم

 فقرة الحديث الشريف لإلذاعة المدرسية

ٌّم، بعد أن استمعنا آلٌات من الكتاب الحكٌم، فإنه ال بّد من الوقوف عند سٌرة نبً هللا العطّرة، فقد جاءت  صدق هللا العظ

إلى أحادٌث نبوٌة  بشرح وتفسٌر ُمفصل لكل ما ورد فً قرآنه، وفً ذلك فلنستمع -صلى هللا علٌه وسلم-سنة نبٌه محمد 

 :عن طلب العلم مع الطالب "..."، فلٌتفضل مشكوًرا

  عْنه ُكْرَبًة ِمن ُكَرِب -صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ُ ا، َنفََّس هللاَّ ٌَ ْن : )َمن َنفََّس عن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمن ُكَرِب الدُّ

 ُ َر هللاَّ سَّ ٌَ َر علَى ُمْعِسٍر،  ٌَسَّ اَمِة، َوَمن  ٌَ وِم القِ ا ٌَ ٌَ ْن ُ فً الدُّ ا َواآلِخَرِة، َوَمن َسَتَر ُمْسلًِما، َسَتَرَُ هللاَّ ٌَ ْن  علٌه فً الدُّ

ْلَتِمُس فٌه ِعْلًما، سَ  ٌَ ُ فً َعْوِن الَعْبِد ما كاَن الَعْبُد فً َعْوِن أَِخٌِه، َوَمن َسلََك َطِرًٌقا  ُ له به َواآلِخَرِة، َوهللاَّ هََّل هللاَّ

َنُهْم، إاِلَّ َنَزلَتْ َطِرًٌقا إلى الجَ  ٌْ َتَداَرُسوَنُه ب ٌَ ْتلُوَن ِكَتاَب هللاِ، َو ٌَ ٌُوِت هللاِ،  ٍت ِمن ُب ٌْ ِة، َوما اْجَتمع َقْوٌم فً َب  علٌهِم نَّ

أَ  ُ فٌَِمن ِعْنَدَُ، َوَمن َبطَّ ْحَمُة َوَحفَّْتُهُم الَماَلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم هللاَّ ْتُهُم الرَّ ٌَ ِكٌَنُة، َوَغِش ٌُْسِرْع به َنَسُبهُ  السَّ  .([3]به َعَملُُه، لَْم 

 فقرة الصباح عن اإلستعداد لالختبارات

ٌّة للطلبة لمواصلة الجِد واالجتهاد فً نهاٌة عامهم، واآلن مع  مع اقتراب فترة االمتحانات النهائٌة ال بّد من كلمة تشجٌع

 :الطالب "...." فلٌتفضل مشكوًرا

ل الشاعُر وما نٌل المطالب بالتمنً ولكن تؤخذ الدنٌا غالبا، وما استعصى على قوم منال إذا األقدام كان لها ركابا، قا

ٌّز والدرجات الُعلٌا لن تأتً بكل سهولة، بل إنها تحتاج إلى جِد وجهد واجتهاد، وفً المرتبة األولى فإنها  فالتفوُق والتم

ٌّه، وتسلٌم األمر كلّه لُه بعدما أخذت باألسباب جمٌعها، ونحن على وطء امتحانات نهائٌة تحتاُج إلى ثقة باهلل، والتوكل عل

ال بد من تجدٌد النٌة وتجدٌد العزم، والسعً مراًرا، وعدم التكاسل، فوهللا لن ٌنفع المرء سوى علمه وشهادّته، فعلٌَك أٌها 

 .ٌز والتفوقالطالب استغالل وقتك وعدم إهدارَُ ومراجعة دروسك وحصد التم

 فقرة حكم عن اإلستعداد لالختبارات



بعد أن اسمتعنا لكلمة الصباح، وأهمٌة السعً فً طلب العلم، فإننا سننتقُل إلى فقرة حكم عن كٌفٌة االستعداِد لالختباراِت 

 :النهائٌة مع الطالب "...."، فلٌتفضل مشكوًرا

  ،ٌّة ٌّة، وقد ٌكوُن النجاح ذروةُ الفشل، وتابًعا له، فال تٌأس، واعقد الن ٌُعنً النهاٌة، فلكل نهاٌة بدا الفشل ال 

 .وتوكل على هللا

  ِلكً تنجح فإنه ال بد أن تكون رغبتك فً النجاح أكبر من خوفك من الفشل، فالفشل ُمهلٌك لصاحبه. 

 ة، وإن البحث عن فرصة هو مثل البحث فً منجم ذهب، وهناك عناصر النجاح ثالثة: الرغبة والقدرة والفرص

 .ما ال ٌحصى من الوقائع التً تشٌر إلى أن العثور على فرصة كثٌرا ما ٌكون بداٌة لمشارٌع عظٌمة

  ،إذا أردت أن تنجح فً حٌاتك فاجعل المثابرة صدٌقك الحمٌم، والتجربة مستشارك الحكٌم، والحذر أخاك األكبر

 .تك الحارسةوالرجاء عبقرٌ

 قصيدة شعرية عن االستعداد لالختبارات

ٌّة الجد واالجتهاد والهمم العالٌة، مع الطالب "..."، فلٌتفضل  ٌّة عن االستعداد لالختبارات، وأهم أما اآلن مع فقرة شعر

 :مشكوًرا

 قرب الحصاد تشد فً الناس الهمم.. إن الحصاد لمن تفوق واغتنم

 ا أجمل الزرع الزكً إذا ابتسمهذا حصاد العام بعد نضوجه.. م

 من رام علما سار فً درب العال.. ان المعالً ال تنال بال ألم

 إن رمت عزا فالعلوم طرٌقه.. واألجر ٌعظم عند من وهب النعم

 أو رمت مجدا ال طرًٌقا غٌرَ.. والسالكون المجد فً أعلى القمم

 مالعلم بعد الدٌن أحٌا أمتً.. ظلم الجهالة كان موًتا مدله

 إن الحٌاة بغٌر علم قفرة.. وكذا الجمال بال رٌاض منعدم

 العلم باإلخالص ٌؤتً أكله.. كم عالم حرم الثواب وقد علم

 ٌا أٌها ال طالب أنتم مجدنا.. بجهودكم وبعلمكم تبنى األمم

 أنتم حماة الدٌن أنتم حصنه.. والحصن ٌحمى إن تكاتفت الهمم

 ار فً درب المعالً لم ٌنمسهروا مع األٌام فً طلب العال.. من س

 متفوقٌن ومسرعٌن إلى الندى.. فالوقت أثمن والفراغ هو العدم

 فقرة دعاء لإلستعداد لالختبارات

ٌّب وٌختر الخٌر لعبدَ اللحوح، فسبحانه ٌحب من ٌثنً  الُدعاء هو صلة العبد بربه سبحانه، ٌناجٌه وٌتضرُع له، كً ٌستج

، واآلن مع -ُسبحانُه وتعالى-والرجاء منه، وال ُموفق وال ُمنجً وال هادي إال هللا  علٌه بأسمائه وصفاته، وٌطلب النجاة

 :دعاء للتوفٌق فً فترة االمتحانات وتخفٌف وطئتها مع الطالب "...."، فلٌتفضل مشكوًرا

 اللهم أنت ربً ال إله إال أنت، علٌك توكلت وأنت رب العرش العظٌم، أسألك اللهم أن توفقنً، وأن ترزقن ً

 .النجاح والُدرجات العلٌا فً اختباراتً المقبلة، وأن تٌسر األمر لً، وتسهل ما َصعب على عقلً

  اللهّم ٌا معلّم موسى علمنً، وٌا مفهِّم سلٌمان فّهمنً، وٌا مؤتً لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتنً الحكمة

ًّ كربتً  .وفّرج عل



 ال منجً منك إال إلٌك، اللهم ال سهل إال ما قد جعلته اللهم إنً توكلت علٌك وسلمت امري إلٌك، ال ملجأ و

 .سهالً، اللهم اجعل الصعب لً سهالً، اللهم ذكرنً منه ما نسٌت وال حول وال قوة إال باهلل

  اللهم إّنً أسألك بعظمتك بعد أن تقّطعت بً الُسبل، أن تلهمنً الصواب فً الجواب، وأن تبلغنً أعلى المراتب

 .آلخرةفً الدٌن والدنٌا وا

 خاتمة إذاعة مدرسية عن اإلستعداد لالختبارات

ٌّة بفقراتها الُمتكاملة، ونتمنى أن تكون قد نالت على إعجابكم، فقد  إلى ُهنا نكون قد وصلنا وإٌاكم إلى نهاٌة إذاعتنا المدرس

ٌّة العام  ٌّرة الُمتبقٌة من نها حرصَنا على اختٌار أفضل العبارات وأكثرها تشجًٌعا للجد واالجتهاد فً األسابٌِع األخ

ٌٌُسر أمرنا، وٌنٌَر بصٌرتنا، وٌلهمنا الصواب، وٌرزقنا المراتب الُعلٌا فً الدراسً، ونسأل المولى عزوج ل أن ٌوفقنا، و

 .الدٌن والعلم والدنٌا واآلخرة، وإٌاكم إن شاء رب العالمٌن، والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

  

 


