
مقدمة اذاعة مدرسیة عن شھر رمضان مكتوبة
خیر ما نبدأ بھ یومنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، وُنعطر فَمنا بالصالة على سیدنا محمد الطاھر األمین، ونحمد هللا على نعمھ في كل

وقٍت وحین، سائلین المولى عز وجل أم یثبتنا على ھذا الدین، وأما بعد:
فأسعد هللا صباحكم جمیع الحضور، صباح یتجدد فیھ الشوق وتعظم في الفرحة، فكل صباح یمضي یقربنا من موعد جمیل مع رحمة
هللا وغفرانھ التي وعد هللا بھا عباده الصائمین المحتسبین من أمر هللا، نعم یا أحبائي في هللا، أنھ رمضان قد اقترب منا بخیره وفضلھ
الذي ننتظره بلھفة، لنغسل قلوبنا، ونطھر ذنوبنا، ونمحي عیوبنا، وننسى كروبنا، وفي ھذه المناسبة السعیدة على قلوبنا وعلى قلوب
أمة سید الخلق جمیعاً، وعبر أثیر إذاعتنا المدرسیة، سوف یكون جل حدیثنا عن ھذه المناسبة وعظمتھا مستعرضین فضلھا وُمھللین

لقدومھا، فدعونا نستغل الوقت في سماع ما قام زمالؤكم الطالب والطالبات بتحضیره لھذا الیوم.
اذاعة مدرسیة عن شھر رمضان مكتوبة

تتضمن اإلذاعة المدرسیة عدة فقرات یتم سماعھا بالتدریج بدءاً من تالوة كریمة من القرآن الكریم فھو خیر الكالم دائماً وأبداً،
وتتدرج باقي الفقرات وفق التالي:

فقرة القرآن الكریم
وھي تالوة كریمة من الذكر الحكیم التي تشید بفضل رمضان وأھمیتھ، حیث یقدمھا أحد الطالب من الذین یمتلك صوت جمیل ویجید

ترتیل القرآن:
َن اْلُھَدٰى َواْلفُْرَقاِن ۚ َفَمن َشِھَد ِمنُكُم{َشْھُر َرَمَضاَنقال هللا تعالى في كتابھ العزیز: َناٍت مِّ اِس َوَبیِّ الَِّذي أُنِزلَ فِیِھ اْلقُْرآُن ُھًدى لِّلنَّ

ُروا َة َولُِتَكبِّ ُ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَال ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ اٍم أَُخَر ۗ ُیِریُد هللاَّ ْن أَیَّ ةٌ مِّ ْھَر َفْلَیُصْمُھ ۖ َوَمن َكاَن َمِریًضا أَْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ الشَّ
َ ].1[َتْشُكُروَن}َوَلَعلَُّكْمَھَداُكْمَماَعَلٰىهللاَّ

فقرة الحدیث الشریف
بعد كالم هللا عز وجل، البد من قول كریم وحكیم مما حدث بھ النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- أصحابھ والمؤمنین عن فضل ھذا

الشھر وفضل االستبشار بھ:
ُح بِھ أبواُبقال رسول هللا -علیھ الصالة والسالم- في الحدیث الشریف: الجنِة ، وُتغلَُّق فیھ"ھذا شْھُر رمضاَن قْد جاَءُكْم ، ُتفتَّ

].2[الشیاطیُن"فیھوُتسْلَسلُ،الناِرأبواُب
فقرة الكلمة الصباحیة

ویقدمھا أحد الطالب ممن عرف عنھ البالغة والفصاحة وحسن الخطابة، ویسرد فیھا معلومات عامة عن الشھر الفضیل وفضلھ
بإسلوب جمیل قریب للقلب:

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � الذي ھدانا إلى ھذا الدین، وأرسل إلینا خیر خلقھ، َفالصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ
وصحبھ أجمعین، وأما بعد:

فالحمد � الذي شملنا برحمتھ، وأفضى علینا من نعمھ، وأرسى لنا من أمرنا رشداً، ومن علینا بھذا الشھر الفضیل الذي منحنا فرصة
لنتوب إلى هللا ونستغفره، فالصیام في شھر رمضان ال یقف عند حدود اإلمتناع عن الشرب والطعام من الفجر إلى غروب الشمس
وحسب، وإنما یحمل في سلوكھ ھذا معنى أكبر وأسمى، تقرب الناس من خالقھا وأخوتھا في الدین وتعود بالنفع على الصائم ذاتھ،

فمن صدقة جاریة، إلى إحساس بالفقراء والمساكین، وقضاء حوائج الناس وتسامح بالدین، وصبر وتجلد على هللا بھ نستعین، وتنتھي
بمغفرة من هللا وفوز عظیم، فاحمدوا هللا على ما آتانا من نعمة، واستبشروا بقدوم ھذا الشھر الفضیل، واغتنموا الفرصة فال یفقدھا إال

كل جاھل مسكین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
فقرة ھل تعلم

ویتم فیھا ذكر معلومات عن الشھر الفضیل البد من التذكیر بھا على الدوام لتبقى حاضرة في ذھن الجمیع:
ھل تعلم أن أیدي الشیاطین یتم غلھا في شھر رمضان عن عباد هللا الصائمین.●
ھل تعلم أن صیام شھر رمضان كفیل بغفران ما تقدم من ذنب اإلنسان وتأخر.●
ھل تعلم أن في شھر رمضان لیلة ھي خیر من ألف شھر، وھي لیلة القدر، وال بد من إحیائھا.●
ھل تعلم أن ثواب شھر رمضان ال یكتمل إال بقضاء حوائج الناس ومساندة الفقراء.●
ھل تعلم أن من أھم الصلوات في رمضان ھي صالة الفجر والتراویح بعد صالة العشاء.●
ھل تعلم أن تسمیة رمضان اشتقت من الرمض، وھي الحرارة الشدیدة، َكداللة على تحمل المشقة●

فقرة شعر عن شھر رمضان
ویفضل أن یكون شعراً بسیط الكلمات واضح المعاني، ویقوم بإلقائھ طالب ذو صوت جھور ومحبب للسمع، وضلیع ببالغة اللغة

وضبط أواخر الكلمات:
رمضان كم ھامت بك األقالم

واستبشر الضعفاء واألیتام
حیث القلوب مع الصیام یسودھا

نبل العطاء یحفھا اإللھام



وترى المحبة تزدھي وبفضلھ
تتقارب األبعاد واألرحام

وإلى اإللھ تضرعا ومخافة
تعلو األكف وتلھج األفھام

صوموا تصحوا قالھا خیر الورى
ھذه البساطة شرعة ونظام

من یبتغي أجر الصیام بشھره
یحنو لقوم عامھم قد صاموا

ولسانھ ال یذكرن بھ أذى
لآلخرین لیستقیم ختام

ویكف ما یستطیع عن نزواتھ
بصرا یزیغ ویستباح حرام.

فقرة حكم عن شھر رمضان
وفي ھذه الفقرة یجب تعریف الحضور مدى أھمیة التمتع بالطاعات وتنفیذھا دون غلو أو بعد عن مقاصد الصوم في رمضان، ومن

ھذه الحكم:
رمضان شھر الصبر والتحمل، فال تقبل على طعامك وَكأنك جائع ألف دھر.●
رمضان ھو فرصة لنیل المغفرة، وامتحان من هللا، فشد بأسك لتفوز فیما وعد هللا الصائمین المحتسبین.●
رمضان شھر االنسانیة التي علمنا إیاھا النبي، فال تنسى الصدقة واإلحسان إلى الناس، فإن هللا ال یضیع أجر المحسنین.●
العمل في رمضان ھو ركن من أركانھ، ففي زمن النبي رجال حاربوا المشركین وھم صیام.●
في رمضان، صم بقلبك ولسانك معاً قبل جسمك، فال تغتب أحداً، وال تحمل في قلبك على الناس، وتعلم الصبر إن هللا مع●

الصابرین.
خاتمة اذاعة مدرسیة عن شھر رمضان مكتوبة

ً أبنائي الطلبة، أخَوتنا َومعلمینا األفاضل، وبعد ما سمعنا ما سمعناه من كالم جمیل عن ھذا الشھر الفضیل الذي یتجدد شوقنا إلیھ یوما
بعد یوم، وعاماً بعد عام، نصل إلى نھایة إذاعتنا المدرسیة ھذه، والتي أبدع طالبنا المؤمنین في صیاغة عباراتھا التي تنم عن مدى
لھفتھم لھذا الشھر واستعدادھم ألداء فروض الطاعة، بغیة مرضاة وجھ ربھم الكریم، فالحمد � على ما ھدانا وما أنعم علینا وأفاض

بھ، وال یسعني في ختام ھذه اإلذاعة إال أن أدعو هللا لي ولكم بنیل جزاء الشھر، ویجعلھ سبباً في خالص األمة من كربھا وزوال
الغمة عنھا، وختاماَ، نشكر الجمیع على حسن استماعھم، ونشكر الطالب على مساھمتھم الرائعة، وأعاد هللا رمضان علینا بالیمن

والبركة، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.


