
 مقدمة اذاعة مدرسية قصيرة لالبتدائي

بسم هللا الذي ال ٌُضر مع إسمه شًُء ال فً األرض وال فً السماء، أصبحنا وأصبحتهم بالخٌر، وجعل هللا من ٌومكم 

ٌُمنن وبركة، مدٌر المدرسة ال  :محترم، المدرسٌن والمدرسات المحترمٌن، أعزاءنا طالب المدرسة، أما بعدجمًٌعا ٌوم 

نستهل ٌومنا الصباحً معكم بالخٌر والبركة، فمع انطالقة نور ٌوم جدٌد ٌبعث األمل فً نفوسنا بأشعة الشمس المشرقة، 

ٌّا مًعا إلى ابتسامة جمٌلة م حملة بعبق اإلشراق العلمً و جمال والتً تمتلا باإلقبال على العلم والمعرفة و الحٌاة، فه

المطالعة، والتعامل باألخالق الكرٌمة، وكل هذا اإلشراق ٌنٌر ساحة و رحاب مدرستنا الغالٌة على قلوبنا، وٌسرنً اآلن 

بأن أقّدم لكم برنامج اإلذاعة المدرسٌة، وكلً أمل بأن تصغوا إلى فقراته المتنوعة والتً اخترناها لكم، لتستفٌدوا من 

 .اتها ومعلوماتها القٌمةفقر
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ت قرآنٌة، وأحادٌث نبوٌة، وفقرات متنوعة ٌبتدأ الٌوم الدارسً بإذاعة مدرسٌة تطرح موضوًعا محدًدا، وتوجز فٌه آٌا

تطرح الفابدة والفكرة العامة من الموضوع، وال ٌقتصر اختٌار الموضوع االذاعً على جانب واحد، بل ٌتعدى لكونه 

 :ٌعالج مواضٌع دٌنٌة، وثقافٌة، وصحٌة، وغٌره، وفً ذلك سندرج إذاعة مدرسٌة قصٌرة للمرحلة االبتدابٌة

 م الذاعة مدرسية قصيرةفقرة القرآن الكري 

، فلنستمع -صلى هللا علٌه وسلم-خٌُر ما نبدأ به كالمنا هو القرآن الكرٌم، فهو كالم هللا المعجز المنزل على سٌدنا محمد 

 :إلى آٌات من سورة ٌوسف بصوت الطالب "....." فلٌتفضل مشكوًرا

  اُت اْلِكَتاِب اْلمُ  -سبحانه وتعالى-قال هللا ٌَ ا لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن )1بٌِِن ): )الر تِْلَك آ ًٌّ ( َنْحُن َنقُصُّ 2( إِنَّا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَربِ

َك َهَذا اْلقُْرآَن َوإِْن ُكْنَت ِمْن َقْبلِِه لَِمَن اْلَغافِلٌِنَ  ٌْ َنا إِلَ ٌْ َك أَْحَسَن اْلَقَصِص بَِما أَْوَح ٌْ  .([1]َعلَ

 ديث الشريف الذاعة مدرسية قصيرةفقرة الح

من أجمل الحدٌث حدٌث نبٌنا العدنان محمد ابن عبد هلل، ولذلك وبعد الصالة علٌه، فلنستمع إلى كالم نبٌنا األمٌن، بلسان 

 :، فلٌتفضل مع الشكر والتقدٌر مقدًما له"……"الطالب 

  ْرَحْمُكم َمْن فً : )الّراحموَن ٌرحْمهم الّرحم-صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ٌَ ن، اِرحموا أهَل األرِض 

 .([2]الّسماء

  ِة ، وإنَّ -صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا ُ لَُه طرًٌقا إلى الجنَّ : )َمن سلََك طرًٌقا ٌلَتِمُس فٌِه علًما ، َسهََّل هللاَّ

مواِت ومن فً األرِض ، المالبَِكَة لَتضُع أجنحَتها لطالِِب العلِم رًضا  بما ٌصنُع وإنَّ العالم لٌستغفُِر لَُه َمن فً السَّ

حتَّى الحٌتاِن فً الماِء ، وفضَل العالِم على العابِد كَفضِل القمِر على سابِر الكواكِب ، وإنَّ الُعلَماَء ورثُة األنبٌاِء 

ثوا ال ثوا دٌناًرا وال درهًما إنَّما ورَّ  .([3]علَم فَمن أخَذهُ أخَذ بحظٍّ وافر  إنَّ األنبٌاَء لم ٌورِّ

 فقرة الدعاء الذاعة مدرسٌة قصٌرة

مناجاة العبد لربه طلًبا للمغفرة واإلحسان والرجمة، والدعاء ٌصل العبد بخالقه، أال وهو هللا سبحانه وتعالى،   الّدعاء هو

 :ل على بركة هللا، مشكوًرا، فلٌتفض"…….."وفقرة األدعٌة ٌقدمها الطالب 

  اللهّم إّنا نسألك ونطلب منك صباًحا منزوًعا منه الهم والحزن، ربنا واجعل ٌومنا هذا فً سبٌلك، ووفقنا فٌه إلى

 .ما تحب وترضً ٌا رب العالمٌن

  فارزقنا رّب إّنا نسألك بأسمابك الكرٌمة أن تمنحنا اإلخالص فٌما ندرسه ونحفظه، اللهّم إنا جعلناه فً سبٌلك

 .النجاح والتوفٌق فً كّل أمورنا

 ا ًٌ ا، وذهًنا صاف ًٌ  . اللهّم ٌا أكرم الكرمٌن، أكرمنا بفضل وحلمك، رب ارزقنا نفًسا قانعة، وقلًبا راض

 ربنا كن معنا وال تكن علٌنا، اللهم ٌسر علٌنا كّل عسٌر، ووفقنا لما تحبه وترضاه. 



 فقرة هل تعلم الذاعة مدرسية قصيرة

ا فً سماء العلوم ونجوم العطاء، مع فقرة  ًٌ بعد الدعاء لننتقل إلى أجمل الفقرات وأغناها علًما ومعرفة، سنقوم بالتحلٌق سو

 :لٌتفضل مشكوًرا……" هل تعلم والطالب"

 هل تعلم أن أسماك القرش المتوحشة تبٌض أكبر بٌضة فً العالم. 

  األبقار والخٌول تنام واقفةهل تعلم أن الحٌوانات التً تمشً على أربعة ومنها. 

 هل تعلم أن بعض أنواع الطٌور ومنها الطٌور الطّنانة تتمكن من الطٌران للخلف. 

 هل تعلم أن لدى األغنام أربع َمِعدات تعٌنها على هضم الطعام بشكل أسرع. 

 نةهل تعلم أن األطفال ٌغلقون أعٌنهم وٌرمشون بعدد كبٌر أي ما ٌقارب خمسة مالٌٌن مرة فً الس. 

 فقرة الحكم الذاعة مدرسية قصيرة

بعد الفقرة العلمٌة الممتعة، لنستمع وإٌاكم إلى أجمل الكالم، وأجمل ما قٌل فً األثر إلى حكم أجدادنا وآبابنا التً طالما 

 :شكوًراأغدقوا علٌنا من نصابحهم، وسنستمع مًعا باالستماع إلى جمٌل القول، وٌلقٌها علٌكم الطالب "........" فلٌتفضل م

 ال تنهار وال ُتحبط وإن كُبرت أُمنٌاتك فهً ُتقضى بإذن هللا أمام الدعاء. 

 من ٌفتح مدرسة ٌدرس األطفال، ٌغلق سجًنا للكبار. 

 عدم المواجهة والهروب من المشاكل، أول خطوات الفشل. 

 ال ٌمكننا البقاء طول الدهر، فأصنع ما ٌبقى من بعدك. 

 تهى جوعهمن إّتكل على صدقة غٌره، لن ٌن. 

 من ٌستغفر ربه وٌتوب من ذنبه، كمن ال ذنب له. 

 فقرة الشعر الذاعة مدرسية قصيرة

طالما تغنى شعرابنا بالقصابد الجمٌلة والرنانة، ومن أجمل ما قٌل فً الشعر، شعر مدح المعلم والمعلمٌن، وٌلقً على 

 :مسامعكم قول الشاعر أحمد شوقً الطالب "........" فلٌتفضل مشكوًرا

 وفِِّه الَتبجٌال للمعلِّمِ  قُم

 َرسوال كاَد المعلُِّم أَن ٌكونَ 

 أََعلِمَت أَشَرَف أَو أََجلَّ ِمَن الَّذي

ٌُنِشُا أَنفُساً َوُعقوال بنً َو ٌَ 

م  
 ُسبحاَنَك اللَُهمَّ َخٌَر ُمَعلِّ

 َعلَّمَت بِالَقلَِم القُروَن األولى

 أَخَرجَت َهذا الَعقَل ِمن ُظلُماتِهِ 

 الُمبٌَن َسبٌال النورَ  َتهُ َوَهَدٌ

ِد الُمَعلِِّم تاَرةً  ٌَ  َوَطَبعَتُه بِ



 َصِدَئ الَحدٌُد َوتاَرًة َمصقوال

 ُمرِشداً  موسى أَرَسلَت بِالَتوراةِ 

 َوِابَن الَبتوِل َفَعلِِّم اإلِنجٌال

داً  نبوَع الَبٌاِن ُمَحمَّ ٌَ  َوَفَجرَت 
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وبهذا نكون قد وصلنا وإٌاكم إلى ختام إذاعتنا المدرسٌة لهذا النهار، راجٌن من هللا أن نكون قد نفعناكم بما ورد فٌها من 

فقرات، وأشكركم طالبنا على حسن االستماع وتقدٌركم كما أشكر المعلمٌن جمًٌعا وفً مقدمتهم السٌد مدٌر المدرسة، 

 .تهوالسالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركا

 


