
 مقدمة اذاعة مدرسٌة عن نهاٌة العام الدراسً

ٌّم، والصالة والسالم على أش ، النبً -صلى هللا علٌه وسلم-رف الخلق، ونبً الُمرسلٌن، محمد بسم هللا الرحمن الرح

ٌّزنا بعقل مستنٌر عن بقٌة خلقه الكرٌم، ورفع  الصادق األمٌن، والحمد هلل رّب العالمٌن الذي خلقنا فً أحسن تقوٌم، وم

 .علمونشأن العلم ُسبحانه، فأقسم فً محكم كتابه بالقلم، وامتنَّ على عباده فعلمهم ما لم ٌكونوا ٌ

أما بعد، مدٌري الفاضل، معلمٌنا الكرام، زمالئً الطالب، أهدٌكم تحٌة فاضلة، تحٌة ملٌئة بالحب والتوقٌر واالحترام، 

تحٌة ٌتخللها مشاعر من الحزن لفراقكم، فنحن ها ُهنا على أعتاب نهاٌة العام الدراسً الحالً وقُرب االمتحانات النهائٌة، 

وباته بجّد وتفوق ونجاح، والفضل ٌرجع هلل تعالى ثم معلمٌنا الكرام، فقد حّثنا هللا تعالى على وقد مّر الفصل بعتراثه وصع

العلم، وكّرم العلماء ورفع قدرهم، فال ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون وعلٌنا نحن كطالب علم أن نستمّر على هذا 

 .طرٌقنا بنجاح وتفوقالنهج، وأن نستعٌن باهلل سبحانه فً رفع درجاتنا واجتٌاز 

 اذاعة مدرسٌة عن نهاٌة العام الدراسً

ٌّان، فهل تستوي الحٌاةُ الدنٌا دون العلم والمعرفة  العلُم نور وضٌاء، العلم نجاة وأمان، العلم مستقبل وحٌاة، العلم عبادة وك

ٌّة، وفً شقنِا لطرٌق العلم، ال بد أن نواجه ُمحطات نق ٌّة والُدنٌو ًْ سابق، بعد فً علوِمها الدٌن َف عّندها، لنودع عام دراس

أن نِهلنا من علومه ومنهجه، وفً ذلك فرٌح لتوفٌق هللا، وتكلل العام بالنجاح والتفوق، وحزن لمفارقة المعلمٌن والطالب، 

 :وفً صدد الحدٌث عن نهاٌة عامنا الدارسً، نقدم لكم إذاعة مدرسٌة كاملة الفقرات عّنها

 إلذاعة المدرسٌةفقرة القرآن الكرٌم فً ا

، -صلى هللا علٌه وسلم-، المنزل على نبٌه محمد -تعالى-أجمل ما نستهُل به إذاعتنا، هو نور القلوب، وهو كالم هللا 

المعجز بلفظه، المتعبد بتالوته، الُمفتتح بسورة الفاتحة، والُمنتهً بسورة الناس، المكتوب فً المصاحف، والمنقول إلٌنا 

مّدى أهمٌة العلم والتعلم، ٌتلو علٌكم الطالب "....." آٌات قرآنٌة عذبة المسمع، فلٌتفضَل مشكوًرا على بالتواتر، وفً بٌان 

 :بركِة هللا ورسوله الكرٌم

  َك الَِّذي َخلََق *َخلََق اْْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق * اْقَرأْ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم * الَِّذي بِاْلَقلَِم * َعلََّم  َعلَّمَ قال تعالى: "اْقَرأْ بِاْسِم َربِّ

ْعلَمْ  ٌَ  ."[1]اْْلِنَساَن َما لَْم 

  ٌَُُعلُِّمه ٌِهْم َو ٌَُزكِّ اتِِه َو ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ ْنُهْم  ٌَن َرُسواًل مِّ ٌِّ ُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا قال تعالى: "ُهَو الَِّذي َبَعَث فًِ اأْلُمِّ

بٌِنٍ   ."[2]ِمن َقْبُل لَفًِ َضاَلٍل مُّ

 ْن ِعَباِدِه اْلُمؤْ قال تعالى: "َولََقْد آ لََنا َعلَٰى َكثٌٍِر مِّ ِ الَِّذي َفضَّ َماَن ِعْلًما ۖ َوَقااَل اْلَحْمُد هلِلَّ ٌْ َنا َداُووَد َوُسلَ ٌْ ِمنٌَِن* َوَوِرَث َت

ٍء ۖ  ًْ ِر َوأُوتٌَِنا ِمن ُكلِّ َش ٌْ َها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َماُن َداُووَد ۖ َوَقاَل  ٌْ َذا لَُهَو اْلَفْضُل اْلُمبٌِنُسلَ  ."[3]إِنَّ َهٰ

 فقرة الحدٌث الشرٌف فً اإلذاعة المدرسٌة

صدق هللا العظٌم، بعد أن استمعنا إلى عذب الكالم، وصفاء الهوى، ال بّد أن نستمع إلى طٌب حدٌث حبٌب هللا ورسوله 

لة من األحادٌث عن أهمٌة طلب العلم، وأنه فرٌضة على كل مسلم ومسلمة، فً ثُ  -صلى هللا علٌه وسلم-الكرٌم ُمحمد 

 :فلنترككم مع الطالب "..."، فلٌتفضل مشكوًرا على بركة هللا ورسوله الكرٌم

  أتِِه إالَّ لِخٌٍر ٌتعلَُّمُه أو ٌعلُِّمُه َفهَو بمنزلةِ ) :-صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ٌَ  َمن جاَء َمسِجدي هذا لم 

ُجِل ٌنظُر إلى متاِع غٌِرهِ  ِ ومن جاَء لغٌِر ذلَِك َفهَو بمنزلِة الرَّ  .([4]المجاِهِد فً سبٌِل هللاَّ

  ْقبِضُ ) :-صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ٌَ ْنَتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، ولَِكْن  ٌَ ْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا  ٌَ َ ال  الِعْلَم  إنَّ هللاَّ

اُس ُرُؤوًسا ُجهَّااًل، َفُسئِلُوا فأْفَتْوا بغٌِر ِعْلٍم، َخَذ النَّ ٌُْبِق َعالًِما اتَّ  .([5]َفَضلُّوا وأََضلُّوا بَقْبِض الُعلََماِء، حتَّى إَذا لَْم 

  سٌأتٌُكم أقواٌم ٌطلبوَن ) :قال -مصلى هللا علٌه وسل-عن رسول هللا  -رضً هللا عنه-عن أبً سعٌٍد الخدري

 ِ ِة رسوِل هللاَّ ٌَّ ُ علٌِه وسلَّمَ -الِعلَم، فإذا رأٌُتموهم فقولوا لَُهم: َمرحًبا َمرحًبا بوص واْقنوُهم(، قلت للحكم:  -صلَّى هللاَّ

 .ما اْقُنوهم؟ قال: علِّموهم



 فقرة كلمة الصباح عن نهاٌة العام الدراسً

ٌجوُل فً قلوبنا وعقولنا مع كلمة الصباح، والطالب "...." فلٌتفضل مشكوًرا على بركه هللا  أما اآلن فإننا سنختصُر ما

 :ورسوله الكرٌم

ها نحُن على أعتاب عام دراسً، ُنودعه وقد بذلنا فٌه كامل ُجهدنا، وقد مّن هللا علٌنا بالتوفٌق والنجاح والدرجات الُمبهرة، 

ٌُحزننا، فالفضل ب عد هللا جل عالهُ ٌرجع للمعلمٌن الذي بذلوا كافة جهودهم ْلٌصالنا لما نحن علٌه ولكن فراقكم هو الذي 

الٌوم، فكل الشكر واالحترام والتقدٌر لكم، وال بد لنا من المضً قدًما تبًعا لمنهجكم ُمعلمٌنا، فالعلم نور والجهل ظالم، 

قتراب بداٌة العطلة الدراسٌة فإننً أنصحكم أخوتً ودون العلم نحن ال شًء، فال حٌاة دون العلم، وال مستقبل دونه، ومع ا

الطالب أن تستغلوها بكل ما هو جٌد ومفٌد ونافع، وأن ال تضٌعوا الوقت فً اللهو واللعب والترفٌه، فلنفسك علٌك حق 

ٌٌّر ومفٌد  .ولعقلك علٌك حق أًٌضا، فاحرصوا على بناء عقولكم بكل ما هو ن
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وهللا إنه لٌعّز علٌنا مفارقتكم، ولكّن طرٌق العلم وطلبه صعب، وٌتجدُد وٌتغٌر، وال بد من السٌر قدًما، لنٌل أعلى الدرجات 

ًّ فإننا لن نوفٌهم  ٌّة، وال بد من شكِر من كان له الفضل فً المضً قدًما، ومهما قدمنا شكًرا لمدرستنا وطاقمها الدراس العلم

رج مجموعة من الحكم عن نهاٌة العام الدراسً مع الطالب"...."، فلٌتفضل مشكوًرا على بركة الحَق كله، وفً ذلك سند

 :هللا ورسوله الكرٌم

  التعلٌم رحلٌة مستمرة، تبدأ من الصفر، وتستمر إلى الماالنهاٌة، والذي ٌجهل العلم ٌجهل الدنٌا وما فٌها، فالعلم

كً ٌحقق اْلنسان الغاٌة من خلقه  -جل وعال-رن باْلٌمان باهلل نور البصٌرة، وضٌاء القلب، وال بد للعلم أن ٌقت

 .فً الحٌاة الدنٌا

  شعور الرضا عن النفس شعور جمٌل قد ٌفتقده أغلبنا، لكن أنا أعٌش هذه المشاعر وأنا فخورة جًدا بما قدمت

الرضا عن نفسً ولم  حتى اآلن وبما سأقدمه لنفسً فً المستقبل ألول مرة ٌحٌن موعد نهاٌة السنة وأنا فً قمة

 .ٌأتً السؤال الذي ٌتكرر كل نهاٌة عام ماذا قدمت فً هذه السنة

  ًٌسرنً فً نهاٌة هذا العام الدراسً أن أقدم لك شكري لمعلمً والشكر الكثٌر من أفراد المجتمع، فقد كنت مثال

 .أعلى لكافة المعلمٌن فً القٌام بواجباتهم المدرسٌة

  وشوق وألم، وحنٌن إلى ساعات أمضٌتها هنا فً هذا المكان شوق للمستقبل وحنٌن تدق ساعة النهاٌة بكل حزن

لماضً رائع جمٌل تدق ساعة النهاٌة وتتعالى نبضات قلبً معها هنا تعرفت على أقرب الصدٌقات وقد قضٌت 

 .فٌها أجمل اللحظات وتفاعلت مع أروع المعلمات

 قصٌدة شعرٌة عن نهاٌة العام الدراسً

هاٌة العام الدراسً، فال بّد أن نلقً قصٌدة شعرٌة بصوت الطالب "....."، فلٌتفضل مشكوًرا على بركة هللا مع اقتراب ن

 :ورسوله الكرٌم

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

 هذا حصاد العام بعد نضوجه.. ما أجمل الزرع الزكً اذا ابتسم

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

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

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

 العلم بعد الدٌن أحٌا أمتً.. ظلم الجهالة كان موًتا مدلهم

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



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

 ٌا أٌها الطالب أنتم مجدنا.. بجهودكم وبعلمكم تبنى األمم

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

 سهروا مع األٌام فً طلب العال.. من سار فً درب المعالً لم ٌنم

 وقت أثمن والفراغ هو العدممتفوقٌن ومسرعٌن إلى الندى.. فال

 فقرة الدعاء فً اإلذاعة المدرسٌة

ٌّة العلٌا، وتٌسٌر طرٌق طلب  ال بّد لنا أن ننهً إذاعتنا المدرسٌة بفقرة دعاء ورجاء هلل، لطلب التوفٌق ونٌل الدرجات العلم

 :ٌه الكرٌمالعلم، فلنستمع إلى الدعاء مع الطالب "...."، فلٌتفضل مشكوًرا على بركة هللا وسنة نب

  ٌّت به اللهم ٌا رحمن ٌا رحٌم، ٌا عالم الغٌب وفاطر السماوات واألرض، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سم

نفسك أو أحد من خلقك، أن تّمن علٌنا بتٌسٌر طلب العلم، وتسهٌل الفهم، وتمكٌن الحفظ، اللهم إنا نسألك أن 

ن ترزقنا بالغة فهم النبٌٌن، وفصاحة حفظ المرسلٌن تلهمنا علًما نعرف به أوامرك، ونجتنب به نواهٌك، وأ

وسرعة إلهام المالئكة المقربٌن وعلمنً أسرار حكمتك ٌا حً ٌا قٌوم، اللهم ٌا معلم موسى علمنا، وٌا ُمفهم 

سلٌمان فهمنا ، وٌا مؤتً لقمان الحكمة وفصل الخطاب وآتٌناه الحكمة وفصل الخطاب، وصلى هللا وسلم وبارك 

 .-صلى هللا علٌه وسلم-حبٌبك محمد على نبٌك و
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ٌّه،  إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام إذاعتنا المدرسٌة، وإننا نودع عاًما تعبنا وسهرنا واجتهدنا وحصدنا أعلى الدرجات ف

أن ٌغدق علٌنا من فضله وتوفٌقه فً كل عام فً  لنستقبل عاًما جدًٌدا ملؤه األمل والتفاؤل والعزٌمة، راجٌٌن منه تعالى

 .مسٌرة درب العلم الطوٌل، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم فقرات مفٌدة وجمٌلة، والسالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

  

 


