
 مقدمت اذاعت مدرسيت عه الصالة

تغى هللا انشزًٍ انشزٛى، ٔانسًذ هلل انز٘ ْذاَا نٓزا ٔيا كُا نُٓرذ٘ نٕال أٌ ْذاَا هللا، 

انسًذ هلل زًًذا غٛثًا يثاسًكا فّٛ، ٔأفعم انصالج ٔأذى انرغهٛى ػهٗ عٛذ انخهك 

ٔانًشعهٍٛ يسًذ تٍ ػثذ هللا انصادق انٕػذ األيٍٛ أيا تؼذ، عٛادج يذٚش يذسعرُا 

اظم، انطالب األػضاء، ٚغؼذَٙ فٙ صثاذ ْزا انٕٛو اندًٛم انًٕلش، أعاذزذٙ األف

ٔاإلششالح انًًٛضج تشإٚح ٔخْٕكى انًفؼًح تانسٕٛٚح ٔانُشاغ أٌ ألذو نكى اراػرُا 

انًذسعٛح فٙ انسذٚث ػٍ انصالج، ثاَٙ أسكاٌ اإلعالو انخًغح، ٔأْى اػًال انًغهى 

ًٕػظح نهدًٛغ فٙ ظشٔسج تؼذ َطك انشٓادذٍٛ، نُمذو يٍ خالل فمشاذٓا انفائذج ٔان

 .انسفاظ ػهٗ الايح انصالج، ٔػذو انرٓأٌ فٙ أداء أ٘ يٍ انفشائط انخًظ

 فقرة القرآن الكريم عه الصالة

خٛش يا َثذأ تّ فمشاخ اراػرُا انًذسعٛح ػٍ انصالج تاالعرًاع انٗ ذالٔاخ ػطشج يٍ 

 :انطانة "االعى" فهٛرفعم يشكًٕسا

 اَل ذَْهثُِغٕا اْنَسكَّ تِاْنثَاِغِم لال ذؼانٗ تؼذ أػٕر تاهلل يٍ ا َٔ نشٛطاٌ انشخٛى }

اْسَكُؼٕا َيَغ  َٔ َكاجَ  آذُٕا انضَّ َٔ اَلجَ  ٕا انصَّ ًُ أَلِٛ َٔ  * ٌَ ٕ ًُ أََرُْى ذَْؼهَ َٔ ٕا اْنَسكَّ  ًُ ذَْكرُ َٔ
ٌَ انْ  أََرُْى ذَْرهُٕ َٔ ٌَ أََفَُغُكْى  ْٕ ذََُغ َٔ ٌَ انَُّاَط تِاْنثِشِّ  ٍَ * أَذَؤُْيُشٔ اِكِؼٛ ِكرَاَب ۚ أَفاََل انشَّ

} ٌَ  ذَْؼمِهُٕ

  ا ا َسَصْلَُاُْْى ِعّشً ًَّ ُُٚفِمُٕا ِي َٔ اَلجَ  ٕا انصَّ ًُ ٍَ آَيُُٕا ُٚمِٛ َ٘ انَِّزٚ لال ذؼانٗ: }لُم نِِّؼثَاِد

اَل ِخاَلٌل{ َٔ  ِّ ٌْٛغ فِٛ ٌو الَّ تَ ْٕ َٚ َٙ ٍ لَْثِم أٌَ َٚؤْذِ َػاَلََِٛحً يِّ صذق هللا انؼظٛى َٔ . 

عه الصالةفقرة حديث شريف   

ٔاٌٜ تؼذ أٌ ػطشَا يغايؼُا تآٚاخ يٍ انمشآٌ انكشٚى َُرمم يؼكى نالعرًاع انٗ 

زذٚث ششٚف ػٍ أًْٛح انصالج ٔٔخٕب الايرٓا، ٔٚمذيٓا نُا انطانة "االعى" 

 :فهٛرفعم

 ٙالجِ  لال سعٕل هللا صهّٗ هللا ػهّٛ ٔعهّى: "اذَّمٕا هللاَ ف انصَّ اذَّمٕا هللاَ  

الجِ  فٙ مٕا هللاَ فٙاذَّ  انصَّ الِج".   انصَّ

  لال سعٕل هللا صهّٗ هللا ػهّٛ ٔعهّى: "اٌ أٔل  -سظٙ هللا ػُّ-ػٍ أتٙ ْشٚشج

ٔأَدر،  يا ٚساعة تّ انؼثذ ٕٚو انمٛايح يٍ ػًهّ انصالج، فبٌ صهسد فمذ أفهر

ش".ٔاٌ فغذخ فمذ خاب ٔخغ  

 فقرة كلمت الصباح عه الصالة

انطانة "____" فٙ انسذٚث ػٍ أًْٛح انصالج ٔاٌٜ يغ كهًح انصثاذ يغ انضيٛم 

 :ٔيكاَرٓا ٔػظٛى فعهٓا، فهٛرفعم يشكًٕسا



انغالو ػهٛكى ٔسزًح هللا ٔتشكاذّ، ِػًرى صثاًزا أٚٓا انسعٕس انكشٚى، ٚغّشَٙ أٌ ألذو 

نكى كهًح انصثاذ نٓزا انٕٛو فٙ انسذٚث ػٍ أْى أسكاٌ اإلعالو أال ْٔٙ انصالج، 

انرٙ فشظٓا هللا ذؼانٗ ػهٗ ػثادِ انًغهًٍٛ، ٔانرٙ أيش  أػظى انؼثاداخ ٔاألػًال

تانسفاظ ػهٗ الايرٓا ٔأدائٓا ٔانًٕاظثح ػهٛٓا دٌٔ ذؤخٛش أٔ ذٓأٍَ فٙ ٔلرٓا، فٓٙ 

أٔل األػًال انرٙ ُٚساعة ػهٛٓا انًغهى ٕٚو انمٛايح، ٔلذ ذّٕػذ هللا ذؼانٗ تانؼزاب 

ٌْٚم انشذٚذ نهغاٍْٛ ػٍ صالذٓى ٔانًرٓأٍَٛ فٙ أدائٓا َٕ ، لال ذؼانٗ: }فَ

*انّزٍٚ ْى ػٍ صالذٓى عإٌْ{ ٍَ َصهِّٛ ًُ ، تًُٛا أػّذ هللا نهمائًٍٛ ػهٗ صهٕاذٓى نِّْه

نُٕاّْٛ خُّاخ انخهذ ٔانُؼٛى، فانصالج أٚٓا اإلخٕج  انًردُثٍٛٔانراتؼٍٛ ألٔايشِ 

ثّ انًئيٌُٕ ْٙ صهح انٕصم تٍٛ انؼثذ ٔستّّ، ٚرمّشب تٓا انّٛ نًُاخاذّ ٔسازح له

رٓا ػهٗ ٔلرٓا دٌٔ ذٓأٌ ئسزاتح صذسِ ٔاَششازّ، نزا ػهُٛا أٌ َهرضو تؤدائٓا ٔالا

 .أٔ ذكاعم، أػاَُٙ ٔأػاَكى هللا ػهٗ رنك، ٔانغالو ػهٛكى ٔسزًح هللا ٔتشكاذّ

 فقرة هل تعلم إذاعت مدرسيت عه الصالة

هٕياخ اندذٚذج أيا اٌٜ َثمٗ يغ أخًم فمشاخ اراػرُا انًذسعٛح فٙ ذمذٚى انفائذج ٔانًؼ

 :نطالتُا األػضاء، ٔانرٙ عٛمذيٓا نُا انطانة "االعى" فهٛرفعم

  انصالج ْٙ انشكٍ انثاَٙ يٍ أسكاٌ اإلعالو انخًظ، ْٔٙ ػًاد ٌّ ْم ذؼهى أ

 .انذٍٚ

  ْم ذؼهى أٌ انًٕظغ انز٘ ألشب يا ٚكٌٕ فّٛ انؼثذ انٗ هللا ذؼانٗ ْٕ انغدٕد

 .فٙ انصالج

 ّٓش فٙ انٕٛو خًظ يشاخ ػُذ انٕظٕءْم ذؼهى أٌ يمٛى انصالج ٚرط . 

  ْٙ أٔل صالج صالْا انًغهًٌٕ تؼذ أٌ فشظٓا هللا ذؼانٗ ػهٛٓى ٌّ ْم ذؼهى أ

 .صالج انظٓش

 ْم ذؼهى أٌ كهًح انصالج ركشخ فٙ انمشآٌ انكشٚى اثُاٌ ٔعرٌٕ يشج. 

 فقرة شعر عه الصالة

لثم أٌ َخرى اراػرُا انًذسعٛح ػٍ انصالج، اخرشَا نكى تؼط األتٛاخ انشؼشٚح 

 :انًكرٕتح ػٍ انصالج، ٔانرٙ عٛهمٛٓا ػهٗ يغايؼُا انطانة "___" فهٛرفعم يشكًٕسا

َْا َٚا لَٕيٙ ٌظ فٙ انِٕٛو **فشٌض َصهُّٕ ًْ  صهٕاٌخ َخ

َزاً نهدغىِ  ْٔ ذَُضكِّٙ انُفَظ ذَُطُِّٓشَْا ** ٔذُشِّػُ ُس َٔ  

ْغهِِى تانِسْهىِ  ًُ اُل اْن ًَ َك َٔ ْٔ ُعٍٕء **  ٍْ فُْسٍش أ َُْٓٗ َػ  ذَ

ٍٍ تَاَسَكَٓا  تصالٍج ذشلٗ انشُٔذ انٗ **سبٍّ َسْزً

ٍُ ِظَٛاٌء َشاَسكٓا اَاً ** ٔانسغ ًَ ْٚ َػاً ا ْٕ ُْٚذ ُخُش  فَرَِض

ٍِ َظاَء تٓا ْئِي ًُ ُذ اْن ْٔ َٙ ُس ُِْذُِ ** ْ ِّ ََُشا ْخ َٕ  ٌَُٕس فٙ ان

َّٙ ذَطََّٓ  َغُٕٓسُ أتَُُ َٔ ْش نَِصالٍج ** فانًاُء َزَٛاجٌ   

ُعشٔسُ  َٔ حُ ذَاٌج  سَّ  ٔهللاُ ُِٚسةُّ غََٓاَسذََُا ** فَانصِّ



َػثٛشُ  َٔ اًء ** ٔتثٕتَك ِػْطٌش  ظَّ َٔ ْغِدِذ  ًَ  فارْْة نِه

الِ  ًَ َك َٔ ْشِء ارا َصهََسْد ** تُْششٖ تَصالٍذ  ًَ  فصالجُ اْن

ْؼَٛاُس انٗ انرَّْمٕٖ ** ٔتٓا يِ  ًِ َٙ ان ِٓ الِ فَ ًَ ٌُ األػ َْٛضا  

تَٓا ذَْخشُٚح األخٛال َٔ َشْخ تُكُى **  ًَ َغاِخُذََا َػ ًَ  فَ

الِ  ًَ َخ َٔ ٍذ  ْٔ َظحُ ُس ْٔ َٙ َس ِْ هَٓا **  ًَ  فَانَُّْفُظ تَٓا َيا أْخ

 خاتمت اذاعت مدرسيت عه الصالة

ٚئعفُٙ انمٕل أَُا لذ ٔصهُا يؼكى انٗ َٓاٚح اراػرُا انًذسعٛح انرٙ ذسذثد فمشاذٓا 

ػٍ انصالج ٔفعهٓا، ٔاندضاء انكثٛش انز٘ أػذِ هللا ذؼانٗ نًمًٛٓا ػهٗ  انًرُٕػح

ٔلرٓا، َشكش زغٍ اعرًاػكى نًا لذيّ انضيالء انًرًٛضٍٚ يٍ فمشاخ خًٛهح، كًا 

َشكشْى خًًٛؼا ػهٗ زغٍ انرمذٚى ٔاإلػذاد، عائهٍٛ انًٕنٗ أٌ ٚدؼهُا يمًٛٙ انصالج 

ػهٗ أيم انهماء تكى فٙ ٕٚو خذٚذ ٔػُٕاٌ  ٔيٍ رّسٚرُا ٔأٌ ٚثثّرُا ػهٗ دٍٚ اإلعالو،

 .خذٚذ ظًٍ تشَايح اراػرُا انًذسعٛح انًًٛضج، ٔانغالو ػهٛكى ٔسزًح هللا ٔتشكاذّ

 


