
 

 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن بداية الفصل الدراسي الثاني

 رحمنِ ا رحمنّممو لرحا ةو لرحس ةم ى ن يبا هللاو ِنِب ب  ىببهللا رحاقب ا ريمِّم و لرحنِب ا ه رح م ِّ  ى ميق بيممما بّسم هللا

ُِي ِّا رحكمرمو  ُِبم و أِق بيبو ِبممْم رحفقضلو  رحييِة لرحفضل بأ  جي يق فا مكبا أِة رحيبمم و أِة رحي ما رحِستبمم لرحيلم رح

ق ِزهًمرو  زِ ةئا رحط ةبو أسيب ًِ هللا ابقنكم بكل خّممو لبقمك هللا تيقحن فا كل ألققتكمو لجيل ببرمة ىقِيق رحبمرسا ىق

ق منق  فمه ناقب سيلرت بمرسمة طلم ة ِضت ِ  رحي م لرحِثقبموو فقحي م يلم  ًِ ُِثقبموو ىق ق ِ مًئق بقحجب لرالجتهقب لرح ًِ ىق

ن  فا م ةم برِسو فثقبملر لرجتهبلر لرىقبلر رحيّمة لتلك لر ى ن هللا ح يقللو لهبرمة ح ق لبو لإشمرقة ح نمقوو لببليه ي

 .سبنقيهو فِ  خقب ِ  رتخ  ِ  مبه لكم ةً 

 اذاعة مدرسية عن بداية الفصل الدراسي الثاني

ُِتكقِ ة رحفقمرتا ى  ه ر  :ِع ببرمة رحفال رحبمرسا رحثقيا يبمُج إ رىة ِبمسمة 

 عن بداية الفصل الدراسي الثانيفقرة القرآن الكريم إلذاعة مدرسية 

إّ  رحقمآ  مهبم ح تْا ها أقلمو لإّيه حمالب فكم رإليسق و لمنثُه إحن رحجبا لرحبمق و لمطّمب ق به بخشلع رحك ةمو لمنفز 

مبو قىق ه بيممم ريمجم لرحثلربو فقحقمآ  هل ك ةم رحلرنب ريمنب رح م يزحُه ى ن خقتم ريميبمقء لرحُمسلو لجي ه ِبمرًمر حكل ى

 :لحكل ِينْن فا رحنمقوو لفا ه ر يستِع إحن ت ةلو ِْ  آمقت ىطمو ِع رحطقحب "......"و ف متفضل ِشكلًمر

بامٗيق )} ُِّ ق َفَتۡنَيق حََك َفۡتٗنق  مَ 1إايَّ َتُهۥ َى َۡمَك َلَمۡهبا َِ َم َلُمتامَّ ياۡي ق َتأَخَّ َِ ِا  َ ۢيباَك َل َم  ق َتَقبَّ َِ  ُ ق )( حَِّمۡغفاَم حََك ٱا هَّ ِٗ ۡسَتقام ُِّ ٗطق  َمَٰ ( 2َك اا

مًزر ) ُ َيۡاًمر َىزا ا ُجُيل3َلَميُاَمَك ٱا هَّ َّ ۡمۗۡ َلا ها ياها ََِٰ َع إام َِّ ٗيق  ََِٰ يامَ  حاَمۡزَبرُبٓلْر إام ِا ۡؤ ُِ مَيَة فاا قُ ُلبا ٱۡح كا ٓم أَيَزَل ٱحسَّ تا ( ُهَل ٱحَّ ا َلَٰ ََِٰ ُب ٱحسَّ

 ِٗ م ق َنكا ًِ ُ َى ام ِۚ َلَكقَ  ٱا هَّ مَ  فامَهق َلُمَكفَِّم َىۡيهُ 4ق )َلٱيۡمَۡمضا ُم َخَٰ ابا ِا  َتۡنتاَهق ٱيۡمَۡيَهَٰ م  ٖت َتۡجما
تا َجيََّٰ َيَٰ ِا ۡؤ ُِ يامَ  َلٱۡح ِا ۡؤ ُِ ۡم ( حُِّمۡبخاَل ٱۡح

ق{. اب  هللا رحيممم ِٗ م ا َفۡلًزر َىما يَب ٱا هَّ حاَك ىا
ۡمِۚ َلَكقَ  َ َٰ ـ َقتاها  .[1]َسمِّ

 ث الشريف إلذاعة مدرسية عن بداية الفصل الدراسي الثانيفقرة الحدي

ُِاطفن ِفسًمر لهقبًمق لِبمرًمر حكل ِق منِ ه كتقب هللا تيقحن ِ  ِيقيْا لِاط نقت لشملنقت  جقء ك ةم رحمسلل رح

قل حه حلنّا قو فألل ِق تيزل ى مه ر-ا ن هللا ى مه لس م-حِخت ف جلريب رحنمقوو لقب أخ  رحي م رحنمز ريمكبم ِ  نبمثه 

 :رقمأو لفا ه ر يستِع إحن نبمث يبلم ِع رحطقحب "..."و ف متفضل ِشكلًمر

ا  مِّ َىْ  َمُسللا هللاَّ مٍب رْحُخْبما ُ َى َْمها َلَس َّمَ -َىْ  أَباا َسيا ُِلُهْم َفقُلحُل -َا َّن هللاَّ ْ َم َفإاَ ر َمأَْمُت حَهُْم  رَققَل: ]َسَمأْتامُكْم أَْقَلرٌم َمْط ُُبلَ  رْحيا

ا  مَّةا َمُسللا هللاَّ ْمَنًبق باَلاا ُ َى َْمها َلَس َّمَ -َِ ُِلُهْم[. ملره رب  ِقجه -َا َّن هللاَّ ق رْقُيلُهْم َققَل َى ِّ َِ  .[2]َلرْقُيلُهْم قُْ ُت حاْ َنَكما 

 فقرة كلمة الصباح إلذاعة مدرسية عن بداية الفصل الدراسي الثاني

بيب أ  رستِييق حنبمث رحثق ّم  ِ  كتقب هللا َتيقحن لنبمث مسلحه رحشممفو ييتقل إحن بيض رحك ِقت لرحياقئح فا ببرمة 

 :رحفال رحبمرسا رحثقيا ِع رحطقحب "...."و ف متفضل ِشكلًمر

يمقو لى  أخطقمهقو رحي م يلم لرحجهل م ةمو لرحي م مهبم حطمم  رحن و لحطمم  رحِيمفةو لمبيب رإليسقْ  ى  ِسقلئ رحب

يميه ملهبه ىق ةً ِتفتنًتق ِيمًمرو لطم  رحي م كثممو لغمم ِنبلبوو لِ  م  يفسه ىقحم فهل جقهلو فقحي م بنم ال ميقطع 

لال ميتهْاو لِع ببرمة رحفال رحبمرسا رحثقيا فإيه ال بْب ِ  رالستيبرب رحجمبو حناقب أى ن رحبمجقتو لحيمل أفضل 

برمة بقحتلكل ى ن هللاو لرالحتزرم بقحفمرئض رحخِْسو لرحزمقبوُ فا رحيلرفلو لرحجب لرحسيْا لرحبىقءو رحي ةِقتو لمكل   حك ب

 .فين  رحيبقب رحفقمرء إحن منِته سبنقيهو لإيه ِ  سين لرجتهب فإيه سميقل ناقب  حك فا يهقمة ىقِه رحبمرسا

 فقرة الشعر إلذاعة مدرسية عن بداية الفصل الدراسي الثاني

  فييتقل إحن فقمو شيممة ى  رحي م لرحجب لرالجتهقبو ف م متمك رحشيمرء بقًبق فا رحنمقو إال لقب تطمقلر إحمهو لفا أِق رآل

 :ىمِة رحي م فا بيقء رحيقلل كتبت رحيبمب ِ  ريمبمقت رحشيممةو ف يستِع إحمهق بالت رحطقحب "...."و ف متفضل ِشكلًمر

 ال مقا بغمم رحي م حألِمبقحي م مبمك أقان رحِجب ِ  أِم. . . . ل

 مق ِ  بىقهم ف بته ىلرمفهم . . . . حجلبكم ِيه شكم رحملض ح بمم

 منمن ألحل رحب ل إ  تنس  ِققابهم. . . . بقحبققمقت ِ  رآلالء لرحييم

 فإ  تجب كمِق فا غمم ِنِبو . . . . فقب تكل  أبرو رحِلت فا رحكمم

 رمج ح ِستقبل رحسيمِيقهب رحي م ِ  مسخل فميِمهق. . . . مبيا ِب



 

 

 فقرة حكمة إلذاعة مدرسية عن بداية الفصل الدراسة الثاني

إ  رحي م هل ِفتقح رحنمقواو لحيل رحطمم  ريمقاْم ح ي م هل رحجب لرالجتهقب فا رحِمرنل رحبمرسمةو لِيمفة بيًضق ِ  

إحن ِجِلىة ِ  رحنكم ِع رحطقحب "...."و  رحثققفقت رحيقِةو لفا أهِمة رحي م قم ت رحنكم لريمقلرل رحكثمموو لفا ه ر يستِع

 :ف متفضل ِشكلًمر

  ًق ِق م  أيه حم متي م رحي م رحكقفا بيبو أِق إْ  م  خ ةف  حك فإيه سمبقن جقه ة ًِ  .إ  رحشخص ِق مزرل ىقح

 قو لال تلحب ىقمًفقو بل تلحبه جقه ةًو لى مك أ  تقتبس ِ  ى لم ُبي ًِ  .قكمتي م أمهق رإليسق و فأيت ال تلحب ىقح

 ت ل  ِمرمو رحجهلو لم ِقتهو لبأسه ى م أ  رحي م هل ِفتقح رحفمجو لهل طمم  رحيلم  ِ. 

 رحي م هل رحيلم لرحخمم لرحطمم  إحن رحِيمفة لرإلبمركو لرحجهل هل رحم ةم لرحطمم  إحن رحبؤس لرحِلت. 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن بداية الفصل الدراسي الثاني

إحن ُهيق يكل  قب لا يق لإمقكْم أىزرئا إحن يهقمة إ رىتيق رحِبمسمة رحتْا كقيت ى  أهِمة رحي مو لرحجب لرالجتهقب ِع ببرمة 

رحفال رحبمرسا رحثقيْاو فقحي م هل طمم  رإليسق  ريمقام ينل تنقم  رحنمقو رحكممِةو إ  أيه مبيا رحيقللو لُممقا رحيفلسو 

خ  رإليسق  ينل نمقو ىِ مةو لِق إ  منق  جل أن ةِهو لمنال ى ن رحلممفة رحتا سين جقهًبر لما ح رحفؤربو ثم ِق أ  مأ

 .إحمهقو فإييق رآل  فا ببرمة رحطمم و فثقبملر لجبلر لرجتهبلر لتلك لر ى ن رحنا رح م ال ميقمو فإيه سبنقيه ييم رحلكمل

  

 


