
حكمھ عن رمضان لالذاعة المدرسیة
یطلق على شھر رمضان اسم الشھر الكریم أو الشھر المبارك، وھذا ألن هللا جلَّ جاللھ

أنزل القرآن الكریم في ھذا الشھر في لیلة القدر، واآلن سوف نقف معكم على فقرة حكمة
عن الشھر الفضیل وسیقّدم ھذه الفقرة الطالب الخلوق (اسم الطالب)، فلیتفضل إلى منّصة

اإلذاعة مع الشكر الجزیل:
في شھر رمضان یتجلى رحمة هللا ورأفتھ بعباده، ألنھ یصفد الشیاطین حتى ال●

تذھي بعقل العباد، ویغلق أبواب النار، ویفتح أبواب الجنة لیستقبل البارین من عباده.
شھر رمضان ھو شھر الغفران والتوبة، شھر الخیر والعطاء، یستقبل هللا في ھذا●

الشھر توبة التوابین من عباده، وباب التوبة � والمغفرة دائماً مفتوح، فیا فوز
التوابین والمغتفرین في ھذا الشھر.

ترتقي النفس في شھر رمضان، وتھدأ القلوب بالدعاء المستجاب، فاغتنم الفرصة●
في ھذا الشھر فاحفظ لسانك عن قول غیر الحق والكالم الفاحش، وأعمل عمالً

صالحاً، تفوز في جنان الخلد.
خیر األعمال في شھر رمضان التي یقوم بھا المسلم ھي صیام النھار، وقیام اللیل،●

وغض البصر عن الفاحشة، وحفظ اللسان عن قول الكالم المسيء وغیر الحق
والصدق، والدعاء والذكر وقراءة القرآن واالستغفار.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن شھر رمضان مكتوبةشاھد أیًضا:
مقدمة عن رمضان لالذاعة المدرسیة

بسم هللا الرحمن الرحیم خیر ما نبدأ بھ في ھذا الیوم، ونعطُر فمنا بالصالة على  أفضل
الناس وخیر المرسلین سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم وعلى صحبھ وآلھ الطاھرین، ربنا

ثبتنا على ھذا الدین، واعّنا أن نكون عبادك البارین، أما بعد:
أسعد هللا صباحكم ضیوفنا األكارم ومعلمّي ومعلمات مدرستنا األفاضل، وطالبنا وطالباتنا

المجتھدین، كما عودتكم مدرستنا مدرسة (اسم المدرسة) الوقوف على أھم المناسبات الدینیة
والوطنیة واالجتماعیة، والیوم سوف نقف على شھر من أھم وأفضل وأكرم أشھر السنة
وأكثرھا رحمة ومغفرة، شھر عتق الرقاب من النار، شھر الصیام واألجر، نعم إنھ شھر

رمضان الكریم، وحتى ال نطیل علیكم سوف نبدأ بفقرات إذاعتنا المدرسیة لھذا الیوم،
والسالم على من اتبع الھدى واتخذ الدین اإلسالمي والتقى.

2022رمضانشھرعنمدرسیةاذاعةمقدمةأیًضا:شاھد
فقرة القرآن الكریم عن رمضان لالذاعة المدرسیة

ذكر شھر رمضان وفضلھ، وعلى من فرض، والحاالت التي یعذر فیھا العبد من الصیام،
واآلن سوف نترككم مع فقرة التالوة العطرة التي سیقدمھا الطالب الخلوق (اسم الطالب)

فلیتقدم إلى منصة اإلذاعة مشكوراً:

https://mqalaty.net/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/


إن هللا قد اصطفى شھر رمضان من بین األشھر القمریة األخرى لیكون شھرالطالب:
الرحمة والمغفرة والعبادة الخالصة لوجھھ الكریم، وشھُر رمضان ھو الشھر الوحید من

،185رقماآلیةفيالبقرةسورةفيذكرھاورَدوقدالكریم،القرآنفيُذِكَرالذياألشھر
وقد قال عزَّ وجلَّ جاللھ في كتابھ الحكیم بعد بسم هللا الرحمن الرحیم:

َن اْلُھَدٰى َواْلفُْرَقاِن ۚ َفَمن َشِھَد َناٍت مِّ {َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفیِھ اْلقُْرآُن ُھًدى لِّلنَّاِس َوَبیِّ
ُ ِبُكُم اْلُیْسَر اٍم أَُخَر ۗ ُیِریُد هللاَّ ْن أَیَّ ةٌ مِّ ْھَر َفْلَیُصْمُھ ۖ َوَمن َكاَن َمِریًضا أَْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ ِمنُكُم الشَّ
َ َعَلٰى َما َھَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن}. صدق هللا َة َولُِتَكبُِّروا هللاَّ َوَال ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ

العلّي العظیم
فقرة الحدیث الشریف عن شھر رمضان لالذاعة المدرسیة

بعد أن استمعنا إلى التالوة العطرة سوف ننتقل وإیاكم إلى فقرة الحدیث الشریف عن الشھر
الفضیل، وسیقدم ھذه الفقرة الطالب المھذب (اسم الطالب) فلیتقدم إلى منصة اإلذاعة مع

جزیل الشكر:
أكثر من حدیٍث عن شھِر رمضان،ُنقل عن لسان محمد صلوات هللا علیھ والسالمالطالب:

وقد أكد خالل أحادیثھ أن بھذا الشھر تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وُتكبل
الشیاطین بسالسل حتى ال یسمح لھا أن تدھي بعقل العباد، وقد ورد ھذا في قول النبي:

ُح بِھ أبواُب الجنِة ، وُتغلَُّق فیھ أبواُب الناِر، وُتسْلَسُل فیھ {ھذا شْھُر رمضاَن قْد جاَءُكْم ، ُتفتَّ
الشیاطیُن}.

2022رمضانشھرقدومعنمدرسیةاذاعةأیًضا:شاھد
فقرة الكلمة الصباحیة عن شھر رمضان لالذاعة المدرسیة

واآلن سوف نقف معكم على فقرة الكلمة الصباحیة، وسیقدمھا لكم أحد أفصح الطالب
والذي یمتلك أسلوب حسن الخطابة وھو الطالب (اسم الطالب)، فلیتقدم إلى المنصة مع

جزیل الشكر:
بسم هللا الرحمن الرحیم، خیر ما نعطر فمنا بذكره في ھذا الصباح الصالة والسالم على

نبینا المصطفى البشیر المرشد خیر المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، النبي الذي ھدانا
وثبتنا على ھذا الدین، أما بعد:

الحمد � حمداً یوازي عطائھ، ویساوي رحمتھ وغفرانھ، ففي ھذا الشھر یقف جلَّ جاللھ
وعظم سلطانھ على عتبة السماء الدنیا لیسمع من یناجیھ من عباده البارین، ویجیب دعوة

المضطر إذا دعاه، ویأمر فتفتح الجنة أبوابھا لتستقبل المستبشرین، ویغلق أبواب النار بوجھ
عباده التائبین، فسبحان الذي یكبل بسالسلھ الشیاطین، لیمنعھا عن الدھاء في عقول عباده

التوابین الصالحین، فاللھم أعنا على صیام الشھر برفق ولین، وسھل علینا القیام والصالة،
وغض أبصارنا عن الفعل الحرام، واحفظ لنا لساننا، وتقبل أعمالنا في ھذا الشھر الكریم،

أمین اللھم أمین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
فقرة ھل تعلم عن رمضان لالذاعة المدرسیة

https://mqalaty.net/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%82%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/


واآلن سننتقل ألكثر الفقرات التي یحبھا معظم الطّالب والطالبات، وسوف یقدم ھذه الفقرة
الطالب الخلوق (اسم الطالب)، فلیتفضل ألداء الفقرة مع جزیل الشكر:

ھل تعلم عزیزي الطالب في شھر رمضان یكّبل هللا الشیاطین بالسالسل واألغالل●
لیمنعھا من الدھاء بعقل العباد.

ھل تعلم عزیزي الطالب أن شھر رمضان صیام أولھ رحمة، وأوسطھ مغفرة،●
وآخره عتٌق من النار.

ھل تعلم الصیام یغسل ذنوب اإلنسان ما تقدم منھا وما تأخر، وھذا الشھر یطھر●
النفس اإلنسانیة ویرقیھا.

ھل تعلم أن صیام لیلة القدر، وقیام لیلھا وإحیائھا یعادل صیام ألف شھر.●
ھل تعلم أن الصیام یجب أن یقترن باألعمال الصالحة واالبتعاد عن الفواحش سواء●

كان من قول غیر الحق أو بالعمل غیر الصالح أو اتباع الشھوات لیكون الصیام
مقبوالً.

ھل تعلم أكثر صالتین مستجابة الدعاء صالة التراویح والفجر.●
والتعبیر واالبحاثمقدمة عن رمضان قصیرة لالذاعة المدرسیةشاھد أیًضا:

فقرة شعر عن شھر رمضان لالذاعة المدرسیة
اآلن سوف ننتقل وإیاكم إلى فقرة الشعر عن الشھر الفضیل، فقد تغّنى الكثیر من الشعراء

في ھذا الشھر، وسیقدم ھذه الفقرة الطالب الخلوق (اسم الطالب)، فلیتقدم إلى المنصة
مشكوراً:

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

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/


بصرا یزیغ ویستباح حرام.
2022المدرسیةلالذاعةرمضانعنتعلمھلأیًضا:شاھد

خاتمة اذاعة مدرسیة عن رمضان
وھكذا نكون قد وصلنا إلى نھایة فقرات إذاعتنا المدرسیة لھذا الیوم والتي تحدثنا من خاللھا

عن شھر رمضان، نتمنى أن تكون فقرات اإلذاعة التي قدمناھا قد نالت إعجابكم، وأن
تكون المعلومات مفیدة، أساتذتي الكرام ضیوفنا األعزاء طالبنا المجتھدین، من أثیر إذاعتنا

ھذه أشكركم على وقتكم الغالي والثمین الذي بذلتوه لتستمعوا لما قدمناه في إذاعتنا للیوم،
وشكر خاص من مدرسة (اسم المدرسة) لكافة الطالب المجتھدین الخلوقین الذین بذلوا

قصارى جھدھم إلیصال ھذه المعلومات القّیمة لكافة الحضور، أعزائي الحضور أعاد هللا
علیكم الشھر بالخیر والبركة، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

https://mqalaty.net/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/

