
اذاعة مدرسیة عن االختبارات واالستذكار الجید كاملة بالفقرات
مع اقتراب االمتحانات النھائیة التي تقام كل عام في سبیل سبر المعلومات وتحدید مستوى الطالب، البد للمؤسسة التعلیمیة بكافة
كوادرھا الھیئات التي تمثلھا كالمدرسة، أن تكون حاضرة في تأمین الدفع المعنوي لطالبھا، فنجاح طالبھم ھو نجاح لھم وللتعلیم

بمجملھ، وھذا ما تھدف إلیھ ھذه اإلذاعة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم اذاعة مدرسیة عن االختبارات واالستعداد لھا بعناصرھا
الكاملة.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن االختبارات
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � على نعمة الدین، والصالة على سیدنا محمد الطاھر األمین، الذي أرسلھ إلینا بالھدى الیقین،

وسالم على المرسلین، وعلى آل محمد وصحبھ أجمعین، ومن اتبع الھدى من الصالحین، وأما بعد:
فالحیاة التي نعیشھا ملیئة باالختبارات في كل موقف من مواقفھا، وفي كل مرحلة من مراحلھا، وإننا الیوم في نھایة ھذه المرحلة

الدراسیة، نصل إلى اختبار نھایة العام الذي ھو جزء من اختبارات التقییم لما حصلنا علیھ طیلة العام الدراسي، وھذا سیكون محور
إذاعتنا المدرسیة لھذا الیوم، وسوف نستمع جمیعاً فیھا على ما حضره طالبنا األعزاء من فقرات جمیلة ملؤھا التحفیز والحث على

تكملة ما بدأناه في مسیرتنا التعلیمیة، فلنستمع جمیعاً لما تحملھ فقراتھم من دفع معنوي لنا في ھذا الھدف النبیل.
اذاعة مدرسیة عن االختبارات

فیما یلي نقدم فقرات إذاعة مدرسیة عن االختبارات بعناصرھا الكاملة وبالترتیب، وفق اآلتي:
فقرة القرآن الكریم

وكما تعودنا دائماً، أن خیر ما نبدأ بھ إذاعتنا ھو تالوة كریمة من الذكر الحكیم، التي سیقوم بتالوتھا الطالب…. بصوتھ العذب،
فلیتفضل مشكوراً:

قال هللا تعالى عن ضرورة السعي في الطلب لھدف اإلنسان والتوكل علیھ عز وجل: {َوَال َتقُوَلنَّ لَِشْيٍء إِنِّي َفاِعٌل َذلَِك َغًدا●
َُیَشاءأَنإِالَّ* َكَواْذُكرهللاَّ بَّ ].1َرَشًدا}[َھَذاِمْنِألَْقَرَبَربِّيَیْھِدَیِنأَنَعَسىَوقُْلَنِسیَتإَِذارَّ

ُ{َیْرَفِعبالعلم:االجتھادفضلعنتعالىهللاقال● َُدَرَجاٍتاْلِعْلَمأُوُتواَوالَِّذیَنِمْنُكْمآَمُنواالَِّذیَنهللاَّ ].2َخِبیٌر}[َتْعَملُوَنِبَماَوهللاَّ
قال هللا تعالى عن الغش: {َوْیٌل لِْلُمَطفِِّفیَن * الَِّذیَن إَِذا اْكَتالُوا َعَلى النَّاِس َیْسَتْوفُوَن * َوإَِذا َكالُوُھْم أَْو َوَزُنوُھْم ُیْخِسُروَن * أََال●

ِئَكَیُظنُّ ُھْمأُوَلٰ اُسَیقُوُمَیْوَم*َعِظیٍملَِیْوٍم*َمْبُعوُثوَنأَنَّ ].3اْلَعاَلِمیَن}[لَِربِّالنَّ
فقرة الحدیث الشریف

بعد ھذه التالوة العطرة، نستمع إلى ما قالھ النبي -علیھ الصالة والسالم- في األحادیث الشریفة، التي سوف یسمعنا منھا الطالب….
فلیتفضل مشكوراً:

قال النبي -علیھ الصالة والسالم- في فضل طلب العلم واالجتھاد بذلك: "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

ا،فلیسغشَّنا"منبالحیاة:غشفیمنوالسالم-الصالة-علیھالنبيقال● اِر"[فيوالِخداُعوالمكُرمنَّ ]5النَّ
فقرة كلمة الصباح عن االستعداد لالختبارات

واآلن مع كلمة الصباح التحفیزیة للطالب، التي یقدمھا لنا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:
السادة أعضاء ھیئة التدریس، القائمین على اإلذاعة، زمالئي وزمیالتي الطلبة، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، ھذا الصباح الذي یحمل
معھ الھمة والنشاط واإلقدام على المستقبل، فالیوم ھو آخر ملتقى لنا قبل قدوم االمتحانات التي تقام كل عام في نھایة العام الدراسي،

ھذه االختبارات الھامة التي تقیم عملنا طیلة العام، وتقیم ما اجتھدنا بھ وما سھرنا من أجلھ، وھذا الیوم لیس تقییم لنا وحدنا، وإنما
تقییم لكل من تعب معنا، من معلم مبجل شرح وأعاد ومرر شرحھ للدروس التي تلقیناھا طیلة العام في كل المواد التعلیمیة، وتقییم

لكل أب أو أم تعبوا معنا وھیئوا لنا األجواء المناسبة حتى یحافظوا على تركیزنا وھم ناظرین لنا نظرة األمل، بأننا لن نضیع لھم ھذا
الجھد، وأننا من أھل اإلمتنان والعرفان لذلك، وتقییم لنا في خطوة من خطواتنا نحو المستقبل الذي نطمح لھ، ویطمح لھ كل من

حولنا، فكما اجتھدتم زمالئي طیلة عامكم في الدراسة، اجعلوا ختامھا نصر لكم وفرحة لكم ولمن سندكم ودعمكم، وفي الختام، أسأل
هللا لي ولكم دوام التوفیق والنجاح، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

فقرة كیفیة االستعداد لالختبارات
إعداد العدة لكل مرحلة في حیاة اإلنسان، ھو السبیل الجتیازھا بنجاح، ونفسح المجال اآلن للطالب…. الذي سوف یخبرنا عن كیفیة

االستعداد لالختبارات، فلیتفضل مشكوراً:
یجب على الطالب التحضیر المبكر لمواده الدراسیة.●
یجب على الطالب وضع جداول زمنیة لكل مادة.●
یجب على الطالب أن ینظم وقتھ بین الدراسة والراحة ومتطلبات الحیاة.●
یجب على الطالب تنظیم وقت نومھ واستیقاظھ، فھذا یؤثر على نشاطھ الدراسي.●
یجب على الطالب تھیئة الجو المناسب للدراسة بمساعدة األھل.●



یجب على الطالب تحدید أھدافھ وتذكرھا حتى ال یغیب الحافز، واالتكال على هللا تعالى في كل أمر، وبنیة العمل على●
ذلك.

یجب على الطالب عدم الضغط على نفسھ، وتقسیم الدراسة إلى فترات.●
یجب على الطالب التواصل مع الزمالء اإلیجابیین المحفزین للدراسة، ال األشخاص السلبیین المتكاسلین َواالتكالیین.●
یجب على الطالب طلب المساعدة من المحیط حولھ في حال صعوبة أي شيء علیھ.●

فقرة حكمة عن االختبارات
الحكمة ھي تاج المعرفة، وأقوال الحكماء لھا وقعھا في قلوب الناس، ومن الحكم المقتبسة منھم، سوف یسمعنا الطالب…. فلیتفضل

مشكوراً:
ال یزال المرء عالماً ما دام مستمراً في طلب العلم، فإذا ظن أنھ علم فقد بدأ جھلھ.

الفشل ال یعني الھزیمة، بل ھو دافع أكبر للنجاح.
إّن اإلنسان المیت ھو الذي كف عن التعلیم واكتساب الخبرات، ولھذا ترون أننا محاطون بالموتى األحیاء طیلة الوقت.

إن ما یحتاجھ اإلنسان ھو العمل المستمر لیل نھار، والقراءة الدؤوبة، والدراسة، والسیطرة على اإلرادة، فكل ساعة من الحیاة ثمینة.
وتجاوزھافقرة شعر عن االختبارات

لقد كان شعرائنا حاضرین دائماً، في الحض على العلم والتحفیز علیھ، حتى یجتھد طالبنا في الحصول علیھ متجاوزین كل مراحل
التعلیم، ومن ھذا الشعر التحفیزي، سوف یسمعنا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:

إِذا ما َلم ُیِفدَك الِعلُم َخیراً *** َفَخیٌر ِمنُھ أَن َلو َقد َجِھلتا
َوإِن أَلقاَك َفھُمَك في َمھاٍو *** َفَلیَتَك ُثمَّ َلیَتَك ما َفِھمتا

َسَتجني ِمن ِثماِر الَعجِز َجھالً *** َوَتصُغُر في الُعیوِن إِذا َكُبرتا
َوُتفَقُد إِن َجِھلَت َوأَنَت باٍق *** َوتوَجُد إِن َعلِمَت َوَقد فُِقدتا

َوَتذُكُر َقوَلتي َلَك َبعَد حیٍن *** َوَتغِبُطھا إِذا َعنھا ُشِغلتا
َلَسوَف َتَعضُّ ِمن َنَدٍم َعَلیھا *** َوما ُتغني الَنداَمُة إِن َنِدمتا

فقرة عبارات عن االختبارات
الكلمة الطیبة من شخص قریب، لھا وقعھا الكبیر في نفوس الطالب وتأثیرھا اإلیجابي على أدائھ، وعن ذلك سوف یسمعنا

الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:
الخوف من االمتحان أمر طبیعي، وھو أحد دوافع النجاح، فاإلنسان ال یخاف إال مما یخشى أن یفشل بھ، وھذا بحد ذاتھ●

دافع قوي، وفقك هللا تعالى یا بني.
لذة الشعور بالصحة تنسي مرارة تذوق األلم، ولذة الشعور بالنجاح تنسي التعب والكد في سبیل ذلك، فازرع واعتِن بما●

زرعت حتى تتلذ بحصادك.
ما كان یبكینا من التعب على مقاعد الدراسة، سوف یصبح ذكرى نضحك عند مرورھا في المستقبل، فقط انظر إلى الغد●

واجعلھ ھدفك.
عندما یحل التعب ویبادر الیأس إلى مخیلتك، تذكر تعب وتضحیات والدك وأمك ومعلمك من أجلك، وسیتحول یأسك إلى●

دافع یقودك للنجاح.
خاتمة اذاعة مدرسیة عن االختبارات

السادة أعضاء ھیئة التدریس، القائمین على ھذه اإلذاعة، أبنائنا الطلبة، إلى ھنا ونصل إلى ختام ھذه اإلذاعة المدرسیة الجمیلة التي
أبدع فیھا طالب مدرستنا، بما حضروه من مواد ملؤھا الخیر والعظة والحكمة والتحفیز، لھذه المرحلة الھامة في السنة الدراسیة لكل

طالب ومعلم وللمدرسة والمؤسسة التعلیمیة ككل، راجین من المولى عز وجل أن یسدد خطاكم في ھذا الھدف النبیل، ویذلل أمامكم
العقبات، ویكتب لكم دوام النجاح والتوفیق وهللا تعالى خیر المستعان، وختاماً، أودعكم على أمل اللقاء بكم في مرحلة تعلیمیة جدیدة،

بعد تجاوزكم ھذه المرحلة بإذن هللا تعالى بأعلى الدرجات، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا تعالى.
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