
مقدمة وخاتمة اذاعة عن الفصل الدراسي االول
مع قدوم العام الّدراسي الجدید، تبادر المدارس إلى استقبالھ بمزید من الحفاوة، لتكون بدایة عام جدید ملیئة بالتحفیز على النشاط

ولشحذ ھمم الطالب بغیة اإلقدام على الِدراسة بشكل أكبر بعد انقضاء العطلة الصیفیة، ولذلك تنظم الَمدرسة في بدایة العام اإلذاعة
المدرسیة التي نساھم في ھذا الھدف، وفي مقالنا الیوم ط سوف نقدم ُمقدمة َوخاتمة نموذجیة لِإلذاعة الَمدرسیة بما یخدم ھذا الغرض

التربوي.
مقدمة وخاتمة اذاعة عن الفصل الدراسي االول

اإلِذاعة الَمدرسیة التي یتم تنظیمھا في المدارس، تتكون من ثالثة عناصر ھي الُمقدمة ثم الفقرات ثم الَخاتمة، وفیما یلي نقدم
العنصرین األول واألخیر وفق اآلتي:

مقدمة اذاعة عن الفصل الدراسي االول
أول ما نبدأ بھ قولنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على طھ خاتم المرسلین، ومن اتبع ھداه

من عباد هللا الصالحین، وأما بعد:
الیوم، ومع إشراقة شمس ھذا الصباح الجمیل، نبدأ حكایة عھدنا الجدید القدیم، العھد الذي نجدده كل عام في المؤسسة التعلیمیة، العھد
الذي وضعنا أركانھ سویاً عبر سنین، حتى نواصل مسیرة التقدم والنجاح نحو غد أفضل ومستقبل مشرق، مستقبل ننھض بھ بأنفسنا

ودولتنا وأمتنا نحو ما یرضي هللا تعالى ویرضینا، نعم أنھ أول یوم في عامنا الدراسي الجدید، الذي نستقبلھ معاً عبر أثیر إذاعتنا
المدرسیة، ھذا االستقبال الذي حضر لھ طالبنا جیداً بما اجتھدوا بھ من فقرات جمیلة، سوف یرددونھا على مسامعنا، والتي سوف

نبدأھا مع……
خاتمة اذاعة عن الفصل الدراسي االول

وإلى ھنا نصل وإیاكم إلى نھایة فقرات إذاعتنا المدرسیة عن ھذا الیوم الھام جداً، شاكرین طالبنا األعزاء المجتھدین، على ما قاموا
بتحضیره لنا من فقرات جمیلة، ملؤھا الخیر والفائدة والعظة، وإني ألسال هللا تعالى أن یكون ھذا العام عام خیر للجمیع، من طالب
وأساتذة وكوادر تعلیمیة، وأن ینال كل طالب من طالبنا ما یرضي قلبھ وقلب ذویھ، وأال یضیع هللا لھم مجھود بذلوه في سبیل ھذه

الرسالة العظیمة أال وھي رسالة العلم، ویكبروا في ذلك حتى یكبر وطننا بھم وبإنَجازاتھم، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم
بأمان هللا تعالى.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن الفصل الدراسي الجدید
بسم هللا الرحمن الرحیم، بسم هللا الذي علیھ نتوكل وبھ نستعین، والحمد � دائماً وأبداً الذي یسر لنا العلم وأرسل إلینا خیر المعلمین،

سیدنا محمد الطاھر األمین، علیھ الصالة والسالم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وأما بعد:
فإن المشھد الیوم ھو ما تآلفنا علیھ في مثل ھذا الیوم من كل عام، حیث نجتمع بلھفة وشوق ومحبة، مقبلین بھمة ونشاط على سعینا
المقدس إلى العلم، والذي أمرنا بھ هللا تعالى ونبیھ الكریم، وإننا الیوم في أولى إذاعاتنا المدرسیة لھذا العام، سوف نلقي الضوء على
أھمیة ھذا الیوم ونحن مازلنا في بدایة الَفصل الّدراسي األول، وإني اآلن ألترك أثیر ھذه اإلذاعة لطالبنا، لنرى ما في جعبتھم من

فقرات جمیلة ومفیدة قاموا بتحضیرھا لھا، وبمشیئة هللا تعالى سوف نبدأھا ب…….
مقدمة عن العام الدراسي الجدید

بسم هللا الرحمن الرحیم ھو خیر ما نبدأ بھ قولنا وفعلنا، فا� تعالى موالنا وعلیھ اتكالنا وإلیھ أمرنا، وإنما الحمد لھ وحده على ما
ھدانا، والصالة والسالم على سیدنا محمد معلمنا ومرشدنا، وأما بعد:

السادة أعضاء ھیئة التدریس الموقرین، القائمین على ھذه اإلذاَعة، أبناءنا الطلبة، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، ھذا الصباح المليء
بالعزیمة واإلصرار، ھذا الصباح الذي أرى فیھ التفاؤل واألمل یشع من عیون طالبنا، وأرى فیھ النشاط والھمة بادیاً على محیاھم،

وإنھ لشعور جمیل أن نلتقي الیوم مجدداً ونرى ھذه الطاقة اإلیجابیة التي تشع منكم الیوم، وأما اآلن، فإني أترككم لالنتفاع بما حضره
الطالب المجتھدین لھذه اإلٍذاعة الكریمة من فقرات جمیلة ومفیدة، والتي سوف نبدؤھا كما المعتاد، مع تالوة عطرة من القرآن

الكریم……
اذاعة مدرسیة عن الفصل الدراسي الجدیدخاتمة

ومع ھذه الحكم الرائعة التي سمعناھا من زمیلكم، یكون قد حان الوقت لننھي ھذه اإلذاعة الَمدرسیة، وننتقل بعزم وإصرار وھمة إلى
فصولنا الّدراسیة، حتى نبدأ ھذا الَفصل الّدراسي الَجدید متكلین على المولى عز وجل وما مدنا بھ من قوة وإلھام ونشاط وإقدام على
ھذا األمر النبیل، وختاماً، أدعو هللا تعالى لي لكم أن یدیم علینا دوام التوفیق، وییسر لنا أمرنا لما فیھ خیرنا وخیر أمتنا، وأن یكون

علمنا المقبلین علیھ فیھ منفعة للجمیع، وأن یكللھ هللا تعالى بالرضا، فبأس من نجح بما ال یرضي هللا تعالى، والسالم علیكم ورحمة هللا
وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا تعالى ورحمتھ.


