
اذاعة عن نھایة العام الدراسي كاملة
في نھایة كل عام دراسي، تقوم المؤسسات التربویة والتعلیمیة بتودیع العام الدراسي باحتفالیة خاصة التي یقصد بھا تكریم الطالب

من جھة، وحثھم على ضرورة االنتفاع بما تعلموه من جھة أخرى، وھذا من شأنھ تعزیز الدفع المعنوي لھم، كما یتم التھیئة لھا عن
مدرسیة مكتملة العناصر عن نھایة العام الدراسي بفقراتھاوفي مقالنا الیوم سوف نقدم إذاعةطریق اإلذاعة المدرسیة،

المتسلسلة.
مقدمة اذاعة عن نھایة العام الدراسي

خیر ما نبدأ بھ قولنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سید الخلق الطاھر األمین، وعلى آلھ
وصحبھ أجمعین، ومن اتبع ھداه من الصالحین، وأما بعد:

فأسعد هللا صباحكم جمیعاً، من أساتذة مبجلین أمضوا عامھم مخلصین لمھنة العلم وفائدة طالبھم، وطالب مثابرین على اكتناز ثروة
العلم بأكملھا من مناھلھا، ونشكر هللا تعالى توفیقھ لكم جمیعاً فیما توكلتم علیھ طیلة ھذا العام الدراسي بطیب النوایا وخیرھا، حتى

وصلنا إلى ھذا الصباح الجمیل، الذي نودع بھ ھذا العام الدراسي الذي كان مليء بالجد واالجتھاد وطلب العلم والمعرفة، وذلك عبر
أثیر إذاعتنا المدرسیة التي قام طالبنا المثابرین بتحضیر الفقرات المناسبة لھا، حتى یكون فیھا الحكمة والموعظة، وإني اآلن أفسح

المجال لھم حتى یلقوا علینا ما حضروه شاكراً جھودھم الكبیرة.
اذاعة عن نھایة العام الدراسي

تتكون اإلذاعة المدرسیة من عدة فقرات، والتي یقوم الطالب بتحضیرھا ألجل ھذه المناسبة أو غیرھا، ویتم سردھا بالترتیب التالي:
فقرة القرآن الكریم عن العلم في نھایة العام الدراسي

إن خیر ما نبتدي بھ في صباحنا ھو االستماع إلى تالوة كریمة من اآلیات في كتاب هللا تعالى، والتي یتلوھا على مسامعنا
الطالب….. بصوتھ العذب، فلیتفضل مشكوراً:

ا ِعْنَدهُ َقاَل َھَذا ِمْن َفْضِل● ا َرآهُ ُمْسَتِقّرً قال عز وجل: {َقاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أََنا آِتیَك ِبِھ َقْبَل أَْن َیْرَتدَّ إَِلْیَك َطْرفَُك َفَلمَّ
َماَشَكَرَوَمْنأَْكفُُرأَْمأَأَْشُكُرلَِیْبلَُوِنيَربِّي ].1َكِریٌم}[َغِنيٌَّربِّيَفإِنََّكَفَرَوَمْنلَِنْفِسِھَیْشُكُرَفإِنَّ

یِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن● یِّیَن َرُسوًال ِمْنُھْم َیْتلُو َعَلْیِھْم آَیاِتِھ َوُیَزكِّ قال عز وجل: {ُھَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْألُمِّ
].2ُمِبیٍن}[َضَالٍلَلِفيَقْبُل

قال عز وجل: {اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اْإلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق * اْقَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم * َعلََّم اْإلِْنَساَن َما●
].3َیْعَلْم}[َلْم

فقرة الحدیث الشریف عن العلم في نھایة العام الدراسي
وبعد ھذه الكلمات الحق التي تالھا لنا زمیلكم من القرآن الكریم، نستمع من الطالب…… لبعض األحادیث النبویة الشریفة التي

تكلمت عن فضل العلم والعلماء، فلیتفضل مشكوراً:
عن أبو الدرداء -رضي هللا عنھ- قال، أن النبي -علیھ الصالة والسالم- قال: "من سلك طریًقا یطلُب فیھ علًما، سلك هللاُ بھ●

طریًقا من طرِق الجنِة، وإنَّ المالئكَة لتضُع أجنحَتھا رًضا لطالِب الِعلِم، وإنَّ العالَِم لیستغفُر لھ من في السماواِت ومن في
األرِض، والحیتاُن في جوِف الماِء، وإنَّ فضَل العالِم على العابِد كفضِل القمِر لیلَة البدِر على سائِر الكواكِب، وإنَّ العلماَء

ُثوالماألنبیاَءوإنَّاألنبیاِء،ورثُة ُثوادرھًما،والدیناًراُیورِّ ].4وافٍر"[بحظٍّأخذأخَذهفمنالِعلَمورَّ
عن أبو ھریرة -رضي هللا عنھ- قال، أن النبي -علیھ الصالة والسالم- قال: "إذا مات اإلنساُن انقطَع عملُھ إال من ثالثٍة:●

]5لُھ"[یدعوصالٍحوولٍدبھ،ُینتفُعوعلٍمجاریٍة،صدقٍةمن
عن أنس بن مالك -رضي هللا عنھ- قال، أن النبي -علیھ الصالة والسالم- قال: "طلُب العلِم فریضٌة على كلِّ مسلٍم، وإِنَّ●

].6البحِر"[فيالحیتاِنحتىشيٍء،كلُّلھیستغِفُرالعلِمطالَب
فقرة كلمة الصباح عن العلم في نھایة العام الدراسي

إن وداع عامنا الدراسي الحالي، لھو من المناسبات التي قد ینطوي علیھا الحزن والفرح في آن واحد، وقد تتلعثم الكلمات في وصفھا،
وإني اآلن ألفسح المجال للطالب…. الذي سیسمعنا كلمة الصباح عن نھایة العام الدراسي، فلیتفضل مشكوراُ:

السادة أعضاء ھیئة التدریس، معلمینا ومعلماتنا المبجلین، زمالئي األعزاء، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، ھذا صباح ھذا الیوم الذي
ینتظره كل طالب تعب واجتھد في طلب العلم طیلة العام الدراسي، والذي ینتظره كل معلمة أو معلم ملقى على كاھلھ مھمة تأدیة

األمانة، أمانة تعلیم جیل من أجیال بلدنا الحبیب خیر العلم وأنفعھ لھم ولمجتمعھم ولوطنھم، فھنیئاً لمن تعب وجنى، وھنیئاً لمن تخرج
ھذا العام من مرحلة تعلیمیة إلى مرحلة تعلیمیة أعلى بتفوق ونجاح، وھنیئاً لكم أیضاً العطلة الصیفیة، التي أوصیكم بھا كما أوصي
نفسي، أن نستغلھا بما فیھ منفعة لنا ولمن حولنا من عمل صالح وخیر، یترافق مع راحتنا فیھا، وفي الختام، أودعكم على أمل اللقاء
بكم في العام التالي وأنتم بكل خیر، وقلوبكم ملیئة بشغف التزود بالعلم والمعرفة، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ

هللا.
فقرة شعر عن العلم في نھایة العام الدراسي



ومع نھایة العام الدراسي، البد من التذكیر على الدوام بقیمة العلم ودور المدرسة في العملیة التربویة والتعلیمیة، وھذا ما سیحدثنا عنھ
الطالب…. من خالل الشعر الذي سیلقیھ على مسامعنا، فلیتفضل مشكوراً:

ِبالِعْلِم ُیْدِرُك أَقَصى الَمْجِد ِمْن أََمٍم *** َوال ُرِقيَّ ِبَغْیِر الِعْلِم لِألَُمِم
َیِم ْوِض لِلدِّ ْتُھ َعَواِرفُُھْم *** لُِجوِدُكْم ِمْنُھ ُشْكُر الرَّ َیا َمْن َدَعاُھْم َفَلبَّ

َعِم َیْحَظى أُولُو اْلَبْذِل إِْن َتْحُسْن َمَقاِصُدُھم *** ِبالَباِقَیاَت ِمَن اآلالِء َوالنِّ
َفإِْن َتِجْد َكَرماً ِفي َغْیِر َمْحَمَدٍة *** َفَقْد َتُكوُن أََداةُ الَمْوِت ِفي اْلَكْرِم

ِنِم َمَعاِھُد الِعْلِم َمْن َیْسُخو َفَیْعُمُرَھا *** َیْبِني َمَداِرَج لِْلُمْسَتْقبِل السَّ
َوَواِضٍع َحَجراً ِفي أُسٍّ َمْدَرَسٍة *** أَْبَقى َعَلى َقْوِمِھ ِمْن َشاِئِد اْلَھَرِم
َمِم اَن َما َبْیَن َبْیٍت ُتْسَتَجدُّ ِبِھ *** قَُوى الشُُّعوِب َوَبْیٍت َصاِئِن الرِّ َشتَّ

َعِم ْرَق إِالَّ َعْیُشُھ َرَدحاً *** َوالَجْھُل َراِعیِھ َواألَْقَواُم َكالنَّ َلْم ُیْرِھِق الشَّ
َفَحسُبُھ َما َمَضى ِمْن َغْفَلٍة َلِبَثْت *** دھراً َوآَن َلُھ َبْعٌث ِمَن اْلَعَدِم

فقرة حكم عن العلم في نھایة العام الدراسي
العلم ھو نھج العلماء والحكماء من أمتنا وسائر األمم في تاریخ الحیاة البشریة، والحكمة ھي تاج العلم، وعن حكم العلم یخبرنا

الطالب….. فلیتفضل مشكوراً:
في مكان ما من حولنا، ھنالك شيء ینتظر لیتم معرفتھ واكتشافھ، ووحده العلم ھو السبیل لذلك.●
أجمل تجربة یمكن أن یحصل علیھا اإلنسان في حیاتھ ھي الغموض، فھھ الحافز الذي یقف خلف العلم الحقیقي.●
مثلما یحتاج جسم اإلنسان إلى التمرین، كذلك العقل البشري، والسعي إلى العلم ھو السبیل إلى صقل مھارة العقل.●
العلم ھو عملیة متنامیة، ودائما ھناك ما ھو جدید، وال یجب على اإلنسان التوقف عن تنمیة فكره حتى آخر عمره.●
العلم ھو الخاصیة التي ال یستطیع أن یمنعك عنھا كل دكتاتوریات العالم، فقد نیتك لذلك تكفیك لتتقدم.●
عندما یبدأ المرء في التعلم یفتح األبواب أمام عالم جدید مليء باألمل والغد المشرق والخیر العام.●
إن تعلم كیفیة التعلم ھو أحد أفضل المھارات التي یتقنھا اإلنسان.●

فقرة عبارات عن نھایة العام الدراسي
إن الدفع المعنوي للطالب، ھو من أساسیات التقدم واإلستمراریة لھم في حیاتھم العلمیة، وھذا ما سیقدمھ لنا الطالب….. فلیتفضل

مشكوراً:
زمالئي، ھذا العام مضى بما فیھ من لحظات قاسیة وصعوبات واجھتنا، لكن إذا نظرنا إلى الغد وجدنا ما ینسینا مرارتھا،●

ویحول التعب واإلرھاق إلى طاقة ننطلق بھا للمستقبل.
زمالئي، كلما تذكرت ما مررت بھ في ھذا العام من تعب، نظرت البتسامة أبي بعد نجاحي، فعلمت أني شقیت في عمل●

یستحق الشقاء.
زمالئي، النجاح ثمرة، یرویھا العلم، وتغذیھا المعرفة، ویحصدھا من تعب في تربیتھا.●
زمالئي، طلب العلم لیس مقصد كمالي في الحیاة، بقدر ما ھو حاحة ملحة لنا، فاجعلوھا ھدفاً نصب أعینكم حتى ال تكونوا●

عاجزین.
زمالئي، إن طلب العلم مرضاة � تعالى، ومقامھ عنده محموداً، وھو الذي قال: {قُْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن ال●

]7َیْعَلُموَن}[
فقرة الدعاء في نھایة العام الدراسي

الدعاء � تعالى من أكثر مقومات التوفیق، فا� وحده ھو الموفق في كل شيء، وإني ألترك المنصة اآلن للطالب…. الذي سوف
یسمعنا أدعیة خیرة عن ذلك، فلیتفضل مشكوراً:

اللھم ألھمني علماً أعرف بھ أوامرك واجتنب بھ نواھیك وارزقني بالغة فھم النبیین، وفصاحة حفظ المرسلین وسرعة إلھام المالئكة
المقربین وعلمني أسرار حكمتك یا حي یا قیوم، اللھم یا معلم موسى علمنا، ویا ُمفھم سلیمان فھمنا ، ویا مؤتي لقمان الحكمة وفصل
الخطاب وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب، اللھم صل على سیدنا محمد صالًة تكرمنا بھا بنور الفھم من ظلمات التردد والوھم وتوضح

لنا بھا ما أشكل حتى یفھم، وتفتح علینا بھا فتوح العارفین وتجعلنا بھا من العلماء العاملین المخلصین ومن خیرة خلقك، وصفوة
عبادك وأحبابك وأھل طاعتك وحفظة كتابك یا أرحم الراحمین”.

خاتمة اذاعة عن نھایة العام الدراسي
ومع ھذا الدعاء الجمیل الذي الذي أسمعنا إیاه زمیلكم على مقاعد الدراسة، نأتي إلى ختام إذاعتنا المدرسیة التي أبدع فیھا زمالئكم

بما قدموه من فقرات غنیة، فیھا من العبر والموعظة الكثیر، وقبل أن أودعكم، البد لي أن أذكركم أن العلم والتعلم ھي مسیرة
الالنھایة للعقالء والعلماء والفقھاء والمستنیرین في أمور دینھم ودنیاھم، وأبخل الناس ھو من بخل على ذاتھ في ما رزقھ هللا تعالى
من نعم، والعقل خیر نعمھ عز وجل، وإنھ لسائلكم یوم القیامة ماذا عملتم في علمكم، وختاماً، أسأل هللا تعالي لي ولكم خیر األمور،

وأن نلقاكم بالخیر والعافیة العام المقبل، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا.
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