
 مقدمة إذاعة مدرسية عن االختبارات واالستعداد لها

ٌّن وإمام الخلق أجمعٌن، محمد بن عبد هللا، حبٌُب  بسم هللا الرحمن الرحٌم، والصالة والسالم على خٌُر الورى ونبً المرسل

لنبٌِه فً غار حراء، لٌعلمُه القراءة، فٌقُل له اقرأ،  -علٌه السالم-هللا وآخر أنبٌائه الحق، سبحانُه من بعَت ملكُه جبرٌل 

إنه ٌدلُّ على مدى أهمٌة القراءة، للبشرٌة أجمع، وهذا إن دّل على شًء، ف -جل ُعالهُ -وهذه كانت أول أمر أنزلُه هللا 

 .([1]وعظم مكانة الُعلماء عندهُ سبحانُه، فقد قال تعالى فً كتابه الُمبجّل: )قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون

ًْ الكرام، زمالئً الطالب، أسعد هللا صباحكم جمًٌعا،  إّنه لمن دواعً سرورنا لهذا الٌوم، أَما بعد، مدٌري الفاضل، ُمعلم

ٌّة بفقرات ممٌزة ومفٌدة عن االختبارات النهائٌة وكٌفٌة االستعداد لها، خاّصة مع اقترابها، فال بّد  أن نقدم لكم إذاعة مدرس

ٌّرى توجهه  من السعً والجد واالجتهاد، والتوكل على هللا قبل هذا، لٌتمكن ُكل طالب من إثباِت نفسه، ومعرفة قدراته، ل

 .العلمً الصحٌح فً المستقبل، والعلُم قبل أن ٌكون درجات واختبارات، فإنه عبادة وجب علٌنا اإلخالص بها

 االختبارات واالستعداد لهاإذاعة مدرسية عن 

ًّ هام ٌقدمه الطالب فً صباح ٌومهم الدراسً، بحٌُث ٌستفٌدون منه فً معلومات  تعد اإلذاعة المدرسٌة نشاط المنهج

ٌّع عدة متنوعة، وفٌما ٌأتً إذاعة مدرسٌة عن االختبارات  :ومواض

 فقرة القرآن الكريم لإلذاعة المدرسية

ٌّة هو كالم هللا الُمعجز، المنزل على نبٌه محمد أجمُل ما نستهُل به فقرتنا الم صلى هللا علٌه وسلم، فهَو مبعث الراحِة، -درس

ٌُّد األمان، وفً ذلك لنستمع آلٌات من سورة العلق، مع الطالب "..." فلٌتفضل مشكوًرا  :وس

م اإلنسان ما لم ٌعلم، كال إن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، عل)

اإلنسان لٌطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأٌت الذي ٌنهى، عبدا إذا صلى، أرأٌت إن كان على الهدى، أو 

أمر بالتقوى، أرأٌت إن كذب وتولى، ألم ٌعلم بأن هللا ٌرى، كال لئن لم ٌنته لنسفعا بالناصٌة، ناصٌة كاذبة خاطئة، فلٌدع 

 .([2]سندع الزبانٌة، كال ال تطعه واسجد واقترب نادٌه،

 فقرة حديث شريف لإلذاعة المدرسية

صلى -بعد أن استمعنا إلى عذب الكالِم وأطهرهُ، ال بّد لَنا أن نستمع إلى الكالم الُمفسر لكتاب هللا، كالم نبٌنا وحبٌبنا محمد 

 :ن العلم من الطالب "....." فلٌتفضل مشكوًرافً حدٌث شرٌف ع -هللا علٌه وسلم

  ًفضُل العالِم علَى العابِد كفضلً  قال: -صلى هللا علٌه وسلم-عن النبً  -رضً هللا عنه-عن أبً أمامة الباهل(

 ِ ُ علٌِه وسلَّمَ -علَى أدناُكم ثمَّ قاَل رسوُل هللاَّ ماواتِ -صلَّى هللاَّ َ ومالئكَتُه وأهَل السَّ واألرِض حتَّى النَّملَة فً  : إنَّ هللاَّ

اِس الخٌرَ   .(ُجحِرها، وحتَّى الحوَت لٌصلُّوَن علَى ُمعلِِّم النَّ

  ٌُبَتَغى به وجُه هللاِ، ال  -صلى هللا علٌه وسلم-عن النبً  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة ا  قال: )َمن تَعلََّم علًما ممَّ

نٌ ٌُِصٌَب به َعَرًضا من الدُّ وَم القٌاَمةِ ٌتعلَُّمه إالَّ لِ ٌَ ِجْد َعْرَف الجنَّة  ٌَ  .([3]ا، لم 

 فقرة كلمة الصباح عن االختبارات واالستعداد لها

 :أما اآلن مع فقرة الصباح حوَل االمتحانات النهائٌة وكٌفٌة االستعداد لها مع الطالب "...."، فلٌتفضَل مشكوًرا

، واقتراب االختبارات النهائٌة، فال بّد من الجد واالجتهاد والعمُل المضاعف، حتى  ها نحُن على أعتاِب نهاٌة عام ًّ دراس

نحصُل ما حصدنا على مدار العام، فمْن جد وجد، فمن الٌوم ال مكان وال ذروةٌ للتكاسل فً حٌاتنا، فالعزم واالصرار 

إال وسعها، فعلٌك صدٌقً الطالب أوالً أن تضع خطة  هو شعارنا، وال ٌكلُف هللا نفًسا -سبحانه وتعالى-والتوكل على هللا 

دراسٌة محكّمة وذكٌة للمراجعة لالختبارات، ثم تبدأ بتنفٌذ ما وضعت، وشاركها مع زمالَئك، حتى تكون داعمٌن 

 .ومشجعٌن لبعضكم البعض، وفقكم هللا

 فقرة حكم لإلذاعة المدرسية



ة االستعداد لالختبارات النهائٌة، فإننا ننتقُل إلى فقرة حكم متنوعة عن بعد أن استمعنا إلى فقرة الصباح ونصٌحة حوَل كٌفٌ

 :العلم، منارةُ العقول، وبصٌرة القلوب، مع الطالب "...."، فلٌتفضَل مشكوًرا

 العلم والجد وجهتان لعملة واحدة، فال ٌأتً العلم دون جد وجهد واجتهاد. 

  ٌّة إال أن نفخ إن المجد والنجاح ٌضل أحالًما ممتعة فً عقول أصحابها، وإنها ال تتحوُل لحقائق واقعٌة ح

 .الحالمون من روحهم ووصلوها بما فً الدنٌا من حس وحركة

  رحلة النجاح ال تتطلب البحث عن أرض جدٌدة ولكنها تتطلب االهتمام بالنجاح والرغبة فً تحقٌقه والنظر إلى

 .ء بعٌون جدٌدةاألشٌا

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

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

 فقرة دعاء لالختبارات واالستعداد لها

 :واآلن نصّل إلى فقرة الدعاء والصلة باهلل، مع الطالب "...."، فلٌتفضل مشكوًرا

 مري، باسمك هللا بدأت امتحانً، اللهم ربً أسألك بكل اسم هو لك، أن توفقنً، وتشرح لً صدري، وتٌسر لً أ

 .ال سهل إال ما جعلته سهالً، وأنت تجعل الصعب سهالً إن شئت برحمتك ٌا أرحم الراحمٌن

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

 .فً الدٌن والدنٌا واآلخرة

 كلت علٌك وسلمت أمري إلٌك، ال ملجأ وال منجى منك إال إلٌك، اللهم ال سهل إال ما قد جعلته اللهم إنً تو

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

 فتوح عبادك العارفٌن، اللهم انقلنً من حولً وقوتً وحفظً إلى حولك وقوتك ًَّ وحفظك، اللهم  اللهم افتح عل

 .اجعل لً من لدنك سلطاًنا نصًٌرا

 خاتمة إذاعة مدرسية عن االختبارات واالستعداد لها

ٌّة حول أهمٌة العلم، وكٌفٌة االستعداد لالختبارات، فإنه لٌس لإلنسان إال  إلى ُهنا نكون قد وصلنا إلى نهاٌة إذاعتنا المدرس

ٌّة ُمراجعة لالختبارات، ما سعى، وأوصٌكم إخوتً الطالب ونفسً بالتوكل ع لى هللا ُسبحانه أوالً، ثم وضع خطة دراس

ٌّات المتاحة من مواقع التواصل االجتماعً واللعب واللهو  والجد والعزم على تنفٌذها، وعدم إضاعة الوقت بكافة المغر

ٌّرها، فإنه لن ٌنفعك فً هذه الدنٌا إال تقوى هللا ُسبحانه ومخافته، واالجتهاد فً طلب ا ٌّله، فطلُب العلم أفضل من وغ لعلم ون

 .صالة النافلة، والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاتهُ 

 


