
 خاتمة اذاعة مدرسية باالنجليزي

The conclusion is one of the paragraphs prepared by the students and revised by the 

teachers supervising the school radio, after the completion of the presentation of a number 

of distinct paragraphs of a particular topic to the students of the school. With sincere thanks 

to the students who participated in preparing the school radio, and wishing everyone 

success 

الخاتمة هً أحد الفقرات التً ٌتم إعدادها من قبل الطالب وتنقٌحها من المعلمٌن المشرفٌن على اإلذاعة  :الترجمة

وذلك بعد اإلنتهاء من عرض جملة من الفقرات الممٌزة لموضوع معٌن على مسامع طالب المدرسة، حٌث ٌتم  المدرسٌة،

فقرات اإلذاعة المدرسٌة بخاتمة إذاعة مدرسٌة تلخص من خاللها الفقرات التً تم عرضها، مع تقدٌم خالص الشكر  إختتام

ٌّة وتمنّى النجاح والتوفٌق للجمٌع  .للطالب المشاركٌن فً إعداد اإلذاعة المدرس

 خواتيم اذاعة مدرسية باالنجليزي

Radio programs are among the distinctive activities of students in educational schools. 

Therefore, we have prepared a set of distinctive rings for school radios with different topics, 

which can be used in the radio program paragraphs. 

ولذلك قمنا بتحضر مجموع   تعتبر البرامج اإلذاعٌة من النشاطات الممٌزة لذى الطالب فً المدراس التعلٌمٌة، :الترجمة

البرنامج من الخواتٌم الممٌزة لإلذاعات المدرسٌة ذات المواضٌع المختلفة، التً ٌمكن اإلستفادة منها ضمن فقرات 

 .اإلذاعً

 خاتمة إذاعة مدرسية عن المعلم باالنجليزي

In conclusion, the place is not enough to thank you for your great effort to serve the 

students, and you taught us that good morals come before knowledge, and that everything 

that begins as weak can be ended quite easily, but if it concentrates, progresses and strives, 

it is difficult to remove. The words can give you your right by thanking you, and how can the 

phrases describe your kindness. Thank you very much, who carried the message of the 

prophets, so may God reward him on our behalf with the best reward. 

ختاًما، فإن المقام ال ٌتسع لشكرك على مجهودك العظٌم لخدمة الطالب، ولقد علمتنا أن األخالق الحمٌدة تكون  :الترجمة

هد ٌصعب إزالته، علمتنا كذلك أن قبل العلم، وأن كل ما ٌبدأ ضعًٌفا ٌمكن إنهائه بسهولة تمامة، لكنه إذا تمركز وتقدم واجت

، وكٌف للعبارات أن تصف فضلك، فالشكر فكٌف ٌمكن توفٌك الكلمات حقك بالشكر  اإلنسان الجاهل عالة على المجتمع،

 .الجزٌل لك ٌا من حملت رسالة األنبٌاء، فاللهم جازٌه عنا خٌر الجزاء

 خاتمة اذاعة مدرسية عن العلم باالنجليزي

Knowledge elevates its owner, exalts him and illuminates his paths, just as God Almighty 

helps the seeker of knowledge in his quest and simplifies his paths as long as his intention is 

purely for his honorable face. Science in their hearts, to learn what benefits them in their 

lives to become successful people and knowledgeable about cultures and scientific topics. 

ٌُعلى من شأنه وٌنٌر دروبه، كما أّن هللا عزل وجل ٌعٌن طالب العلم فً سعٌه وٌبسط  ٌرتقًالعلم   :الترجمة بصاحبه و

دروبه طالما نٌته خالصة لوجهه الكرٌم، ولذلك فإنه من واجب األهالً والمدرسٌن حٌث الطالب وتشجٌعهم على طلب 

شغف العلم فً قلوبهم، لتعلّم ما ٌفٌدهم فً حٌاتهم  إحٌاءهالعلم وقطف ثمار المعرفة من بساتٌنه، وأن ٌداوموا على 

 .لٌصبحوا أشخاًصا ناجحٌن وعلى دراٌة بالثقافات والمواضٌع العلمٌة

 



 خاتمة اذاعة مدرسية عن الصحة باالنجيليزي

Finally, health is the most precious thing that a person possesses, and maintaining it requires 

doing many sports practices, such as running, swimming or healthy skills with your loved 

one, not eating harmful foods that contain sugars, fats and harmful cholesterol, and 

enjoying quiet moments and breathing the beautiful nature air, Eat a lot of healthy foods 

that contain beneficial nutrients such as: proteins, fibers and vitamins, and stay away from 

soft drinks and eat natural juices with their distinctive beneficial flavors. 

اإلنسان، والحفاظ علٌها ٌتطلب القٌام بالعدٌد من الممارسات الرٌاضٌة،  لكهمتٌأخًٌرا، الصّحة هً أغلى ما  :الترجمة

دم تناول األطعمة المضرة التً تحتوي على كممارسة رٌاضة الجري أو السباحة أو المهارات الصحٌة مع من تحب، وع

هواء الطبٌعة الجمٌل، تناول الكثٌر من  اقالسكرٌات والدهون والكلسترول الضار، واالستمتاع بلحظات هادئة واستنش

األطعمة الصحٌة التً تحتوي على المغذٌات النافعة مثل: البروتٌنات واأللٌاف والفٌتامٌنات، و اإلبتعاد عن المشروبات 

 .لغازٌة وتناول العصائر الطبٌعٌة بنكهاته الممٌزة المفٌدةا

 خاتمة اذاعة مدرسية عن األم باالنجليزي

The mother is the first love, and the good heart that beats with the love of her children. In 

conclusion, we cannot but extend sincere thanks and blessings to the mother for her great 

effort in caring for the children and raising them in a sound upbringing. The first is staying up 

at nights and providing medicine on time for the children. All thanks and appreciation to the 

mother for her beautiful smile that gives confidence, society is reformed by the 

righteousness of mothers. 

والقلب الطٌب النابض بحب أبنائها وال ٌسعنا فً الختام، إال تقدٌم خالص الشكر والعرفات األم هً الحب األول،  :الترجمة

لألم على مجهودها الكبٌر فً رعاٌة األبناء وتربٌتهم تربٌة سلٌمة، فاألم هً الحاضنة األولى فً إرضاع األطفال 

األول فً سهر اللٌالً و تقدٌم الدواء فً وتنظٌفهم، وهً المدرسة األولى فً تعلٌم الكتابة والقراءة، وهً المستشفى 

   .مواعٌده لألبناء، فكل الشكر والتقدٌر لألم على ابتسامتها الجمٌلة التً تمنح الثقة، فالمجتمع ٌصلح بصالح األمهات

 


