
 اذاعة يدرسية عٍ َهاية انعاو اندراسي

ٍغ ّٖاٌح اىؼاً اىّذساسً ٌسؼى اىَؼيَُّ٘ إىى ذقذٌٌ تشّاٍح إراػح 

اىؼاً اىذساسً، ٍؼرَذٌِ تزىل إىى ذسضٍشاخ ٍذسسٍّح ػِ ّٖاٌح 

ػح ىيفقشاخ ٍِ قثو ُّْخثح ٍِ اىراّلٍٍز اىَرٍَضٌِ، ٍِٗ اىفقشاخ  ّ٘ ٍرْ

ٌّ إػذادٕا فَا ٌيً  :اىرً ذ
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تسٌ هللا اىشزَِ اىشزٌٍ، ٗاىسَذ هلل سّب اىؼاىٍَِ، ٗأفضو اىصالج 

ٌّ اىرّسيٌٍ ػيى أ ا تؼذ: أسؼذ هللا ٗأذ ٍّ ششف اىخيق ٗاىَشسيٍِ، أ

ُّ طية  أٗقاذنٌ أساذزذً اىِنشاً، أػّضائً اىّضٍالء، مَا ّؼيٌ أػّضائً أ

اىؼيٌ فشٌضح ػيى مّو ٍسيٌ ٍٗسيَح، ٗتاىؼيٌ ذضدٕش األٌٍ ٗذشذقً، 

ا{، فقذ زثّْا دٌْْا اإلسالًٍ  ًَ ٗمَا قاه ذؼاىى}ٗقْو ستًّ صدًّ ػي

ح، ٍٗغ اّرٖاء اىؼاً اىذساسً ػيى اىؼيٌ ٗاىؼَو تٔ مً  ٍّ ّْفغ تٔ األ

أزثّنٌ إخ٘ذً ػيى االىرضاً ت٘صاٌا ٍؼيٍَّْا األفاضو فً اىّسؼً 

اىّذائٌ ّس٘ اىؼيٌ ٗذسقٍق األفضو فً سثٍو ذسقٍق اىّْداذ ٗاالصدٕاس، 

 .ىزا ّثقى اَُ فً االسرَاع إىى أٗىى فقشاخ إراػرْا اىَذسسٍّح

درسيةفقرة انقرآٌ انكريى نالذاعة انً  

ال ٌطٍة اىسذٌث إاّل تزمش مالً هللا، ىزا ّثقى اَُ ٍغ ذالٗاخ ػطشج 

 :ٍِ اىّضٍٍو "اسٌ اىطاىة" فيٍرفّضو ٍشنً٘سا

 اىزي تََؼَث فًِ } قال تعانى: أعوذ باهلل يٍ انشيطاٌ انرجيى َ٘ ُٕ

ٌأ  ِٖ ٍ ٌَُضمِّ َٗ رِِٔۦ  ٌأ َءاٌََٰ ِٖ ٍأ يُْ٘ا َػيَ ٌأ ٌَرأ ُٖ ْأ ٍِّ َِ َسُس٘الا  ـۧ ٍِّ ٍِّ ُ َة  ٱألأ ِنرََٰ ٌُ ٱىأ ُٖ َُ ٌَُؼيِّ َٗ
ٌأ  ُٖ ْأ ٍِ  َِ َءاَخِشٌ َٗ  * ِٖ ثٍِ ٍُّ ٖو 

ُو ىَفًِ َضيََٰ ِ قَثأ ٍِ إُِ َماُّْ٘ا  َٗ حَ  ََ ِسنأ ٱىأ َٗ
 ٌُ َسِنٍ َؼِضٌُض ٱىأ َ٘ ٱىأ ُٕ َٗ ٌأۚۡ  ِٖ َسقُْ٘ا تِ ا ٌَيأ ََّ  .صدق هللا انعظيى {ىَ

 فقرة انحديث انشريف نالذاعة انًدرسية

ّْرقو ٍؼنٌ ىالسرَاع إىى فقشج زذٌثا ششٌفا ٍغ اىّضٍٍو "اسٌ 

 :اىطاىة" فيٍرفّضو إىى اىَّْصح



  سس٘ه هللا صيّى هللا ػئٍ  -سضً هللا ػْٔ-ػِ أتً ٕشٌشج ُّ أ

ِْ َسيَلَ ٗسيٌّ قاه ٍَ َِسُ  طَِشٌقًا : " ُ ىٔ  فٍٔ ٌَْيرَ ا، َسََّٖو هللاَّ ًَ ِػْي

ٍْدٍ  طَِشٌقًا تٔ ًٌ فً تَ ْ٘ ٍا اْخرََغ قَ َٗ ِ تٍُُِ٘خ هللاِ،  إىى اىَدَِّْح،  ٍِ
ِنٍَْحُ،  ٌِ اىسَّ ، إاِلَّ ََّضىَْد ػيٍٖ ٌْ ٍَُْْٖ ٌَرََذاَسُسَُّ٘ٔ ت َٗ َُ ِمرَاَب هللاِ،  ٌَْريُ٘

زْ  ٌُ اىشَّ َغِشٍَْرُٖ َْْذُٓ، َٗ ِ ِػ ََ ُ فٍِ ٌُ هللاَّ َرَمَشُٕ َٗ اَلئَِنحُ،  ََ ٌُ اى َزفَّْرُٖ َٗ حُ،  ََ
ٌْ ٌُْسِشْع تٔ ََّسثُُٔ  ئُُ، ىَ ََ ِ تَطَّأَ تٔ َػ ٍَ َٗ ". 

 فقرة كهًة عٍ اَتهاء انعاو اندراسي

ًٌ ػّذج ٗذغيق  ِػَرٌ صثاًزا أػّضائً اىَسرَؼٍِ، ٍا ًٕ إاّل أٌّا

َذسسح أت٘اتٖا، ٗمّو ٍّْا ٌرّدٔ فً طشٌقٔ ىٍْفّز ٍا خطّظ ىٔ ٍغ قذًٗ اى

اىؼطيح، فثؼذ مّو رىل اىرّؼة ٗاىدٖذ اىّزي تزىْآ طٍيح اىؼاً اىّذساسً، 

ُّ ٕزا  ٍِ زقّْا خًٍَؼا أُ ّسرَرغ تاىؼطيح اىّصٍفٍّح، ىنِ ال ّْسى تأ

ً اى٘قد سُْسأه ػْٔ، ٌٗدة ػيٍْا ػذً ٕذسٓ تَا ال ٌْفغ اإلسال

ٗاىَسيَُ٘، ىزا أٗصٍنٌ أُ ذْظَّ٘ا أٗقاذنٌ ٗأُ ذدؼي٘ا ىيؼَو 

اىّصاىر ٗاىطّاػاخ ٗقرًا مافًٍا فً اىؼطيح، ٗمّو ػاً دساسً ٗأّرٌ 

 .تخٍش

 ابيات شعر عٍ َهاية انعاو اندراسي

تؼذ االسرَاع إىى ميَح اىّصثاذ ّْرقو ٍغ صٍٍيْا "اسٌ اىطاىة" إىى 

ٗفضئ فيٍرفّضو فقشج اىّشؼش فً اىسذٌث ػِ اىؼيٌ : 

 ٌٍ ٍَ ِْ أَ ٍِ ْدِذ  ََ ٌِ ٌُْذِسُك أَقَصى اى   تِاىِؼْي

 ٌِ ٍَ
ٌِ ىأِلُ ٍِْش اىِؼْي ًَّ تَِغ ال ُسقِ َٗ  

 ٌْ اِسفُُٖ َ٘ ٌْ فَيَثَّْرُٔ َػ ِْ َدَػإُ ٍَ  ٌَا 

 ٌِ ٌَ ِض ىِيذِّ ْٗ ُْْٔ ُشْنُش اىشَّ ٍِ  ٌْ  ىُِدِ٘دُم

 ِْ ُْ ذَْسُس  ٌَْسظَى أُٗىُ٘ اْىثَْزِه إِ

قَاِصُذٌُٕ تِاىثَ  ٍَ ٌِ اىَِّْؼ َٗ َِ اَالِء  ٍِ اقٍَِاَخ   

َذجٍ  ََ ْس ٍَ ٍِْش  ُْ ذَِدْذ َمَشٍاً فًِ َغ ِ  فَإ

 ًِ ِخ فًِ اْىَنْش ْ٘ ََ ُُ أََداجُ اى  فَقَْذ ذَُن٘



ُشَٕا َُ ِْ ٌَْسُخ٘ فٍََْؼ ٍَ  ٌِ ُِٕذ اىِؼْي َؼا ٍَ  

 ٌِ ِْ ْسرَْقثِو اىسَّ َُ َذاِسَج ىِْي ٍَ  ٌَْثًِْ 

 فقرة هم تعهى عٍ َهاية انعاو اندراسي

ٍغ فقشج ٕو ذؼيٌ اىرً ٌْرظشٕا اىدٍَغ ٍغ اىّضٍٍو "اسٌ  ٗاَُ

 :اىطاىة" فيٍرفّضو ىٍَرّؼْا تَا ىذٌٔ ٍِ ٍؼيٍ٘اخ قٍَّح

 ًاىؼيٌ ّ٘س ٗاىدٖو ظال ُّ  .ٕو ذؼيٌ أ

  غٍاب اىرّيٍَز ػِ اىَذسسح تشنو ٍرنشس ٌدؼئ ال ُّ ٕو ذؼيٌ أ

 .ٌُذسك دسٗسٔ، مَا ٌف٘ذٔ اىنثٍش ٍِ اىفائذج ٗاىَؼشفح

  ّرٍدح اىؼاً اىّذساسً ٕ٘ زصٍيح أػَاىل ميّٖا طٍيح ُّ ٕو ذؼيٌ أ

 .اىؼاً، ٗاىّْداذ زيٍف االخرٖاد

  ه آٌح قشآٍّّح ّضىد ػيى سس٘ه هللا ذسّث ػيى ّٗ ُّ أ ٕو ذؼيٌ أ

 .{اىؼيٌ ًٕٗ }اقشأ تاسٌ ستّل اىّزي خيق

 خاتًة اذاعة يدرسية عٍ َهاية انعاو اندراسي

ّصو تنٌ اَُ إىى خراً فقشاخ إراػرْا اىَذسسٍّح آٍيٍِ أُ ذنُ٘ قذ 

ّاىد إػداتنٌ، ٗأسأه هللا أُ ذؼ٘د تاىفائذج ػيى اىدٍَغ، مَا أذّ٘خٔ 

َذٌش ٍذسسرْا اىَ٘قّش، أساذزذً األفاضو، صٍالئً تاىّشنش اىدضٌو ى

األػّضاء ٗأخّص ٌٍْٖ ٍِ سإٌ فً ذقذٌٌ تشّاٍح إراػرْا اىرً قّذٍٖا 

ىنٌ "االسٌ"، ٗمّو ػاً ٗأّرٌ تأىف خٍش، ػيى أٍو اىيّقاء فً اىؼاً 

قثو َُ  .اى

 


