
 هل تعلم إذاعة مدرسية جميلة قصيرة

ِْ ُإلراػخ أُذسس٤خ ع٤ِٔخ ٝهصشح ٖٓ أعَٔ اُلوشاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ رؼزجش كوشح َٛ رؼ

ٝاُز٢ ٣ٌزست ٖٓ خالُٜب اُطبُت أُض٣ذ ٖٓ أُؼِٞٓبد اُغذ٣ذح ٝاُلش٣ذح اُز٢ ُْ ٣سجن 

ُٚ إٔ سٔغ ثٜب، ٖٝٓ أثشص ٓؼِٞٓبد َٛ رؼِْ ُإلراػخ أُذسس٤خ ع٤ِٔخ ٝهص٤شح ضٖٔ 

 :اُغذٍٝ اُزب٢ُ

هل تعلم إذاعة 

مدرسية جميلة 

 قصيرة

  اُخ٘ض٣ش ٛٞ اُؾ٤ٞإ اُٞؽ٤ذ ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .اُز١ ال ٣ٌٔ٘ٚ سؤ٣خ اُسٔبء

  ػِٔخ أٌُِٔخ اُؼشث٤خ ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .اُسؼٞد٣خ ٢ٛ اُش٣بٍ

  ٖاُذُٝخ اال٠ُٝ ك٢ اٗزبط اُج ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .)اُوٜٞح( ٢ٛ دُٝخ اُجشاص٣َ

 اإلثَ خِوذ ٖٓ اُ٘بس ّٕ  .َٛ رؼِْ أ

  ّٕ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ اُزضخْ  ا٤ُبثبَٕٛ رؼِْ أ

ّٕ ٗسجخ اُجطبُخ ٝاُلوش  اُسٌب٢ٗ ك٤ٜب ئاّل أ

 .ك٤ٜب ٢ٛ األهَ ػب٤ًُٔب

  ٖٓ رؼِْ أّٗٚ ٣ٞعذ داخَ األسض ٗسجخ َٛ

ٓؼذٕ اُزٛت رٌل٢ ُزـط٤خ سطؼ اًٌُٞت 

 .ثبٌُبَٓ

 هل تعلم إذاعة مدرسية قصيرة وسهلة ديىية

ٕ ػ٠ِ اطالع دائْ ئ٠ُ أثشص أُؼِٞٓبد اُذ٤٘٣خ ٣زّٞعت ػ٠ِ اُطبُت أُسِْ إٔ ٣ٌٞ

أُزؼِوخ ثبُذ٣ٖ اإلسال٢ٓ، ٖٝٓ أثشص ٓب عبء ضٖٔ كوشح َٛ رَؼِْ ُإلراػِخ أُذسس٤َّخ 

 :هَص٤شح ٝسِٜخ د٤٘٣خ ضٖٔ ٓب ٢ِ٣

 ْاُ٘ج٢ ٓٞس٠ ػ٤ِٚ اُسالّ ٛٞ أًضش األٗج٤بء رًًشا ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ ّٕ  .َٛ رؼِْ أ

 سٞسح أُغبدُخ ّٕ ٢ٛ اُسٞسح اُٞؽ٤ذح اُز٢ رًش اسْ هللا رؼب٠ُ ك٢  َٛ رؼِْ أ

آ٣خ 22ع٤ٔغ آ٣برٜب، ٝاُجبُؾ ػذدٛب  . 

  صالح اُظٜش ٢ٛ أٍٝ صالح أه٤ٔذ ك٢ اإلسالّ ثؼذ إٔ كشضٜب هللا ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .رؼب٠ُ ػ٠ِ ػجبدٙ أُس٤ِٖٔ

 ُٕٞ٘اُ٘ج٢ ٣ٞٗس ػ٤ِٚ اُسالّ ٛٞ صبؽت ُوت ر١ ا ّٕ  .َٛ رؼِْ أ

  ّٔ ّٕ أٍٝ ٖٓ س ٠ اُزبس٣خ اُٜغش١ ٛٞ أ٤ٓش أُإ٤ٖ٘ٓ ػٔش ثٖ َٛ رؼِْ أ

سض٢ هللا ػ٘ٚ-اُخطبة  -. 

  أثٞاة اُغ٘خ ػذدٛب صٔب٤ٗخ، ٝثبة اُّش٣بٕ ئؽذاٛب ٝال ٣ذخِٚ ئاّل ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .اُصبئٕٔٞ



 هل تعلم إذاعة مدرسية قصيرة ومفيدة

ال رؾزبط أُؼِٞٓبد ئ٠ُ ٤ًٔخ ًج٤شح ٖٓ اُص٤بؿخ أٝ أٌُِبد ُزؼٞد ثبُلبئذح ُِطبُت، 

َْ رَؼِْ ُإلراػخ أُذسس٤ّخ  كٜ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ أُؼِٞٓبد اُوص٤شح ٝأُل٤ذح ضٖٔ كوشح ٛ

 :ضٖٔ اُسطٞس اُزب٢ُ

هل تعلم إذاعة 

مدرسية قصيرة 

 ومفيدة

  اُ٘سبء ٣زٔزّؼٕٞ ثؾبسخ سٔغ ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .أهٟٞ ٖٓ اُشعبٍ

  األٗق ٛٞ اُؼضٞ اُٞؽ٤ذ ّٕ َٛ رؼِْ أ

اُز١ ال ٣زٞهق ػٖ اُ٘ٔٞ ط٤ِخ ؽ٤بح 

 .اإلٗسبٕ

  ،ٕاُلئشإ رؾِْ ٓضَ اإلٗسب ّٕ َٛ رؼِْ أ

ٌُٖ أؽالٜٓب رٌٕٞ ئٓب ك٢ اُؾصٍٞ ػ٠ِ 

ٝس ك٢ أُزبٛبداُطؼبّ أٝ أٜٗب رذ . 

  ًَ ّٕ صب٤ٗخ رٔٞد آشأح  0َٓٛ رؼِْ أ

ؽٍٞ اُؼبُْ ثسجت ػسش اُؾَٔ 

 .ٝاُٞالداد

  أٍٝ ؽبست آ٢ُ ك٢ اُزبس٣خ ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .ٝصَ ٝصٗٚ ئ٠ُ ؽٞا٢ُ اُطٖ

  اإلٗسبٕ ال ٣سزط٤غ ُؼن ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .ٓشكوٚ ثِسبٗٚ

  هل تعلم إذاعة مدرسية جميلة قصيرة ومضحكة

ّٕ ٛ٘بى اٌُض٤ش ٖٓ أُؼِٞٓبد اُغذ٣ذح  ال رخِٞ اُطشكخ ٝاٌُ٘زخ ٖٓ كوشح َٛ رؼِْ ؽ٤ُش أ

ٝاُغ٤ِٔخ ٝاُز٢ رجذٝ ٓضؾٌخ ًٗٞػب ٓب، ٜٝٓ٘ب ٓب عبء ضٖٔ كوشح َٛ رؼِْ ُإلراػخ 

 :أُذسس٤خ ع٤ِٔخ ٝٓضؾٌخ ك٢ اُزب٢ُ

  ّٞاُ٘سبء ٣سزطؼٖ اُزؾذس ثأًضش ٖٓ ػشش٣ٖ أُق ًِٔخ ك٢ ا٤ُ ّٕ َٛ رؼِْ أ

ٞاؽذاُ . 

  ،اُشعبٍ ْٛ أٍٝ ٖٓ اسرذٟ اٌُؼت اُؼب٢ُ ك٢ األؽز٣خ هجَ اُ٘سبء ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .ًٝبٕ رُي ك٢ اُوشٕ اُخبٓس ػشش

 أُبء اُسبخٖ هبثَ ُِزغٔذ ثشٌَ أسشع ٖٓ أُبء اُجبسد ّٕ  .َٛ رؼِْ أ

  اٌُالة رسزط٤غ شْ اُشٝائؼ اُط٤جخ ثأٗلٜب األ٣سش ٝػ٠ِ اُؼٌس ّٕ َٛ رؼِْ أ

شػ٘ذ اُشؼٞس ثبُخط . 

  األٝسٝث٤ٕٞ ًبٗٞا ٣خشٕٞ ر٘بٍٝ اُطٔبطْ ك٢ ثذا٣خ ٓؼشكزْٜ ُٜب ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .ظًّ٘ب ْٜٓ٘ أّٜٗب سبٓخ



  اُزٔسبػ ٛٞ اُؾ٤ٞإ اُٞؽ٤ذ اُز١ ال ٣سزط٤غ ئخشاط ُسبٗٚ خبسط ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .كٔٚ

 هل تعلم عه االوسان جميلة وقصيرة لإلذاعة المدرسية

ًِّٔب رؼٔن اإلٗسبٕ ك٢ اُوشاءح ٝطِت اُؼِْ ًِٔب ٝعذ ٗلسٚ ٓب صاٍ ال ٣لوٚ ش٤ئًب، ٖٝٓ 

َْ رَؼِْ ُإِلراػخ أُذسس٤ّخ ػ٠ِ  أُؼِٞٓبد اُغذ٣ذح ٝاُغ٤ِٔخ ػٖ اإلٗسبٕ ضٖٔ كوشح ٛ

٢ُاُ٘ؾٞ اُزب : 

هل تعلم عه 

االوسان جميلة 

وقصيرة لإلذاعة 

 المدرسية

  اإلٗسبٕ ُذ٣ٚ ثصٔخ ُسبٕ ًٔب ّٕ َٛ رؼِْ أ

ثصٔخ األصبثغ ٝرخزِق ٖٓ ئٗسبٕ ئ٠ُ 

 .آخش

  ْأًضش األػضبء ك٢ عس ّٕ َٛ رؼِْ أ

اإلٗسبٕ اُز٢ رزأصش ث٘وص ششة أُبء 

 ."٢ٛ "ا٤ٌُِخ ٝاُغِذ ٝأُخ

  اإلٗسبٕ َٛ رؼِْ إٔ اسرلبع دسعخ ؽشاسح

دسعبد  4ػٖ أُؼذٍ اُطج٤ؼ٢ ثؾٞا٢ُ 

هذ رزسجت ثبُٞكبح، ث٤٘ٔب ُٞ اٗخلضذ ئ٠ُ 

دسعخ ُٖ رإصش ػ٠ِ اُؾبُخ اُصؾ٤خ  22

 .ُِغسْ

  األظبكش ر٘ٔٞ ثشٌَ أسشع ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ اُغٞ ثبسًدا

  ؽغْ هِت اإلٗسبٕ اُطج٤ؼ٢ ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .٣ؼبدٍ ؽغْ هجضخ ٣ذٙ

  رؼِْ إٔ اُ٘سبء ُذ٣ْٜ هذسح أًجش ػ٠ِ َٛ

 .ر٤٤ٔض األُٞإ ثذهخ أًضش ٖٓ اُشعبٍ

 هل تعلم معلىمات عامة لإلذاعة المدرسية

٣ٜزْ اٌُض٤ش ٖٓ اُزال٤ٓز ئ٠ُ االطالع ػ٠ِ كوشح َٛ رؼِْ ضٖٔ ثشٗبٓظ اإلراػخ 

ْ أُذسس٤خ الٓزالًٜب ػ٠ِ أُؼِٞٓبد أُل٤ذح ٝا٤ُٔٔضح، ٝك٤ٔب ٢ِ٣ كوشح َٛ رؼِ

 :ٓؼِٞٓبد ػبٓخ ُإلراػخ أُذسس٤خ ٜٝٓ٘ب

 اُؾبسخ اُٞؽ٤ذح اُز٢ ال ر٘بّ ك٢ عسْ اإلٗسبٕ ٢ٛ اُسٔغ ّٕ  .َٛ رؼِْ أ

  رؼِْ أّٗٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ رغذ ؽشف اُؾبء ٝاُؼ٤ٖ ك٢ ًِٔخ ٝاؽذح ك٢ اُِـخ َٛ

 .اُؼشث٤خ

  ٍٞرؼِْ إٔ أُذ٣٘خ اُٞاهؼخ ث٤ٖ هبسر٢ آس٤ب ٝأٝسٝثب ٢ٛ ٓذ٣٘خ اسط٘ج َٛ

 .اُزش٤ًخ



  دٓبؽ اإلٗسبٕ هبدس ػ٠ِ اؽزٞاء ٓؼِٞٓبد روذس ثخٔسخ ػشش ّٕ َٛ رؼِْ أ

ٕ ٖٓ أُق صلؾخ ّٞ  .ٓغِّذ، ًَٝ ٜٓ٘ب ٌٓ

  اُل٤َ ٛٞ اُؾ٤ٞإ اُٞؽ٤ذ ٖٓ كص٤ِخ اُضذ٣بد اُز١ ٣ٔزِي ػ٠ِ ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .أسثؼخ سًت

  اُلِلَ اُؾبس ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٗسجخ ك٤زب٤ٖٓ س٢ أًجش ٖٓ رِي اُ٘سجخ ّٕ َٛ رؼِْ أ

ح ك٢ اُخضشاٝاد ٝاُلٞاًٚ األخشٟأُٞعٞد . 

جميلة قصيرة 2222هل تعلم لالذاعة المدرسية   

ٓبد عذ٣ذح ٝٓل٤ذح رؼٞد ٖٓ أعَٔ ٝأْٛ كوشاد اإلراػخ أُذسس٤خ ُٔب رؾز٣ٞٚ ٖٓ ٓؼِٞ

ثبُلبئذح ٝاُ٘لغ ػ٠ِ اُطبُت ك٢ ؽ٤برٚ اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ، ٖٝٓ أعَٔ ٓب عبء ٖٓ 

َْ رَؼِْ ُإِلراػخ أُذسس٤َّخ ُؼبّ  ك٤ٔب ٣أر٢ 2ٓ22ٓؼِٞٓبد ضٖٔ كوشح ٛ : 

هل تعلم لالذاعة 

 2222المدرسية 

 جميلة قصيرة

  ٕأُبء ٝاُض٣ذ ال ٣ٌٖٔ أ ّٕ َٛ رؼِْ أ

٣خزِطب ئاّل ك٢ ؽبُخ ٝاؽذح، ئرا هٔذ 

 .ثٞضغ هطؼخ ٖٓ اُصبثٕٞ ث٤ٜ٘ٔب

  األسجٞع ػ٘ذ اُلشاػ٘خ ّٕ َٛ رؼِْ أ

اُوذا٠ٓ ًبٕ ػجبسح ػٖ ػششح أ٣بّ 

 .ثذٍ اُسجؼخ

  ششة أُبء ث٤ٌٔخ ٝكشح ّٕ َٛ رؼِْ أ

٣سبػذ ك٢ رخ٤ِص اُغسْ ٖٓ اُسّٔٞ 

٢ ٗضبسح اُجششحاُضبسح، ٣ٝسبْٛ ك . 

  سٝس٤ب ٢ٛ أًجش دُٝخ ك٢ ّٕ َٛ رؼِْ أ

 .اُؼبُْ ٖٓ ؽ٤ش أُسبؽخ

  ٞٛ اُؾٞد األصسم ّٕ َٛ رؼِْ أ

أضخْ اُؾ٤ٞاٗبد ػ٠ِ سطؼ اٌُشح 

 .األسض٤خ

  ّطٍٞ اصجغ اإلثٜب ّٕ َٛ رؼِْ أ

يساوي طول األنف عند الشخص 

 .نفسه

 


