
  االعدادية للمرحلة جاهزة مدرسية اذاعة

 

ٌ ب واألثر األهمٌة ذات األمور من اإلذاعة ُتعد    مواضٌع   على تنطوي حٌث الطالب، حٌاة فً الط

 حٌث ثقافٌة، أو أخالقٌة أو علمٌة مواضٌع سواء الطالب، على العظٌمة بالفوائد تعود متعددة

 ونعرض وجل، عز هللا أرداها كما اإلسالمٌة شخصٌته تبنً التً السلٌمة للدروب الطالب ُترشد

  :المدرسٌة اإلذاعة ضمنها تندرج التً الفقرات أبرز التالً ضمن

 

   مدرسية إذاعة مقدمة

 

مة ُتعتبر  للموضوع الطرٌق فاتحة تكون حٌث المدرسٌة، اإلذاعة فً األساسٌة اللبنة هً الُمقد 

ة وأشكال   بنماذج وتأتً ضمنها، والمطروح الُمختار   :منها نعرض عد 

 

  :مدرسية إذاعة لمقدمة نموذج

 

 وأصحابه آله وعلى محمد حبٌبنا على التسلٌم وأتم   الصالة وأفضل الرحٌم، الرحمن هللا بسم

ا أجمعٌن،   :بعد أم 

 

 معناتج ما دائما التً الصباحٌة، إذاعتنا أثٌر ضمن الٌوم وجودكم ٌسعدنا الحضور، أعزائً

 سنقوم الٌوم وإن نا اإلٌجابٌة، والسلوكٌات القٌمة والمعلومات بالمنافع علٌنا تعود بمواضٌع   حولها

 بالمنفعة، علٌكم ٌعود أن هللا من راجٌن( اإلذاعة موضوع) هو والذي مهًما موضًعا طرح على

 فلٌتفضل...زمٌلنا مع فقراتنا أولى لنبدأ ستحسانكم،ا لٌنال واستعراضه طرحه فً وٌوفقكم

  .مشكوًرا

 

  :مدرسية إذاعة لمقدمة ثاني نموذج

 

 خٌر، بكل صباحكم هللا أسعد والطالبة، الطلبة زمالئً الفاضل، ومدٌرنا الكرام، المعلمٌن السادة

 األمً النبً البشرٌة خٌر على بالصالة الصباحٌة إذاعتنا نفتتح أن ٌسرنا هذا، بٌومكم هللا وبارك

 المواضٌع أهم أحد الجدٌدة اإلشراقة هذه ومع الٌوم سنتناول أجمعٌن، وصحبه آله وعلى محمد



 لٌنال فٌطرحه والتوفٌق التقدٌم ُحسن هللا من راجٌن ،(الموضوع اسم) والسلوكٌة األخالقٌة

 مع موضوعنا فقرات بأول هللا على متوكلٌن نبدأ القٌمة، بالمعلومات علٌكم وٌعود رضاكم،

 .مشكوًرا فلٌتفضل...الطالب زمٌلنا

 

  المدرسية ذاعةلإل كريم قرآن فقرة

 

 إلٌها نستمع والتً عظٌمة، قرآنٌة آلٌات   عطرة تالوة هً الصباحٌة إذاعتنا به نبدأ ما خٌر إن  

 جاءت التً القرآنٌة اآلٌات أبرز ظاللها فً ٌتناول والتً( الطالب اسم)الطالب زمٌلنا بصوت

 .الٌوم أٌدٌكم بٌن بطرحه نقوم الذي الموضوع هذا على لتحثن ا

 

  المدرسية لإلذاعة نبوي حديث فقرة

 

 أحادٌث إلى مًعا نستمع وعال، جل   هللا ذكر من الجمٌلة ةوالتالو اآلٌات تلك إلى استمعنا أن وبعد

 وصاٌا بمثابة لتكون الٌوم موضوعنا متناولة جاءت والتً وسلم، علٌه هللا صل ى هللا رسول

 .مشكورة فلتتفضل( الطالبة اسم) الطالبة زمٌلتنا مع إلٌها نستمع لنا، قوٌم ومنهج

 

  المدرسية لإلذاعة الصباح كلمة

 

ا المباركة، الشرٌفة أحادٌثه فً الكرٌم رسولنا صدق  مًعا لنستمع فننتقل الحضور أعزائً اآلن أم 

ٌ ق، سلوب  وبأ مفصل بشكل   إذاعتنا موضوع تتناول صباحٌة لكلمة مها والذي ش  زمٌلنا لنا ٌُقد 

  .مشكوًرا اإلذاعة لمنصة فلٌتفضل( الطالب اسم) الطالب

 

 البشرٌة هادي المصطفى، الحبٌب على التسلٌم وأتم الصالة وأفضل الرحٌم، الرحمن هللا بسم

 علٌنا من   الذي هللا نحمد بداٌة الدٌن، ٌوم إلى األخٌار وأصحابه آله وعلى األمٌن، وُمختارها

ٌ ه ولمنهج المستقٌم، لصراطه وهدانا اإلسالم، بنعمة  أن المستمعٌن أعزائً ٌسرنا الكرٌم، نب

 الشر كل عنكم وٌبعد الخٌر، كل معه ٌحمل أن هللا من راجٌن المشرق بصباحكم لكم نبارك

 تغمرها بقلوب   والمعرفة العلم ثمار لنحصد والتٌسٌر، التوفٌق دروب لكل   به وٌوجهنا والفتنة،

 بموضوعها إذاعتنا أثٌر معكم بدأنا والحكمة، للمعرفة بةومح معطاءة ونفس والسعادة، الفرحة

 انتباهكم لنوجه وجمٌلة، ممٌزة بفقرات   زمالئنا علٌنا عرضه والتً( الموضوع اسم) المطروح



 استماعكم، حسن بذلك شاكرٌن للحلول، المتاحة اآلفاق وعلى وُعمقها، أهمٌتها مدى وإلى إلٌها

 هللا ورحمة علٌكم والسالم وإعجابكم، استحسانكم نال قد الٌوم موضوع ٌكون أن هللا من راجٌن

 .وبركاته تعالى

 

  المدرسية لإلذاعة تعلم هل فقرة

 

د الُمستمعٌن أعزائً واآلن زمٌلنا، أناملك سلمت  الجمٌلة بفقرتنا وأنفاسكم كممشاعر عبق ُنجد 

ٌ مة معلوماتها عرض على سٌعمل والتً تعلم هل فقرة للقلب، والمحببة  زمٌلنا الق

 .مشكوًرا اإلذاعة لمنصة ٌتفضلفل....الطالب

 

  المدرسية لإلذاعة حكمة فقرة

 

 علٌنا طرحها على تعمل والتً القضاٌا، هذه مثل فً الثاقبة نظرتهم للُحكماء كان لطالما

 العظماء بنظرة وُنرفقه المطروح موضوعنا نؤٌد أن لنا بد ال وكان والممٌز، الراقً سلوبهمبأ

 على عملت التً( الطالبة اسم)الممٌزة طالبتنا مع إلٌها سنستمع والتً له، الُحكماء وأجدادنا

 .مشكورة للمنصة فلتتفضل الجمٌل، سلوبهابأ إعدادها

 

  المدرسية لإلذاعة شعرية أبياًتا فقرة

 

 حاضرة لتبقى األزمان، عصور منذ الشٌقة المعلومات تلك بأبٌاتها ُترسخ أخرى، حكاٌة للشعر

 بمقطوعات   معكم ُنبحر بأن لنا بد فال واألوقات، واألماكن التارٌخٌة العصور لكل   وصالحة

ٌُطربنا حٌث المطروح، لموضوعنا تأًٌٌدا قدًٌما الشعراء غن اها قد شعرٌة  زمٌلنا بسماعها س

 .مشكوًرا للمنصة فلٌتفضل المتألق، اإللقاء صاحب( الطالب اسم) الطالب

 

  مدرسية إذاعة خاتمة

 

 مع تناسبت والتً والجمٌلة الممٌزة فقراتنا على المرور بعد الُمستمعٌن، أعزائً معكم نصل

 تكون أن هللا من راجٌن استماعكم، ُحسن شاكرٌن الصباحٌة، إذاعتنا لختام المطروح، موضوعنا



ٌ مة معلومات وأضافت إعجابكم، نالت قد الٌوم اذاعتنا  المولى سائلٌن الثقافً، لمخزونكم ق

  .وبركاته تعالى هللا ورحمة علٌكم والسالم ولكم، لنا خٌر فٌه لما التوفٌق

 

  االبتدائية للمرحلة جاهزة مدرسية اذاعة

 

ٌ مة والمعلومات النبٌلة القٌم غرس على تعمل حٌث الحدٌث، التعلٌم وسائل من اإلذاعة ُتعتبر  الق

  :كالتالً نعرضها والتً ولطٌفة، مرتبة فقرات وفق إبداعً سلوببأ الطلبة، نفوس فً

 

 أن هللا واسأل الحضور، أعزائً الخٌر صباح الرحٌم، الرحمن هللا بسم: مدرسٌة ذاعةإ مقدمة

 أثٌر ضمن نتناوله جدٌد بموضوع الٌوم إلٌكم نعود جمًٌعا، ولكم لنا خًٌرا الٌوم هذا إشراقة تحمل

 هللا من راجٌن كبرى، وأهمٌة أثر   من له لما( الموضوع اسم) على الضوء ٌسل ط والذي إذاعتنا

 فلٌتفضل( الطالب اسم) الطالب مع اإلذاعٌة فقراتنا بأولى إذاعتنا نفتتح طرحه، فً ٌوفقنا أن

 .مشكوًرا

 زمٌلنا مع للٌوم، وموضوعنا حدٌثنا تتناول عطرة تالوة مع إذاعتنا نبدأ :الكرٌم القرآن فقرة

 .مشكوًرا فلٌتفضل( االسم)الطالب

ا :الشرٌف الحدٌث فقرة  أحادٌث من جاء ما لنستمع ننتقل الحكٌم، للقرآن استمعنا أن بعد أم 

 .فلٌتفضل( الطالب اسم) ب الطال زمٌلنا مع الٌوم موضوعنا حول شرٌفة

 علٌنا بعرضها ٌقوم وشاعرٌة منمقة كلمات من بد ال الجمٌلة، اإلشراقة هذه مع: الصباح كلمة

 .مشكوًرا للمنصة فلٌتفضل الجمٌل، سلوبهبأ( االسم) الطالب زمٌلنا

 موضوعنا فً الممٌزة بصمته فله الشعر، وقصائد بحور فً اإلبحار من بد ال :الشعر فقرة

  .الموضوع هذا ظالل فً ُنسجت التً األشعار ألجمل زمٌلتنا مع فنستمع المختار،

 والتً المفٌدة، المعلومات ضمار فً للخوض ٌن،عمالمست أعزائً معكم ننتقل :تعلم هل فقرة

 فً جهوده شاكرٌن( االسم)الطالب زمٌلنا لنا تقدٌمها على سٌعمل حٌث للٌوم موضوعنا تتناول

 .إعدادها

 فٌها تناولنا والتً الممٌزة الفقرات من باقة مع الصباحٌة، إذاعتنا لختام معكم نصل :الخاتمة

 بموضوع مجدًدا ونلتقً ستماع،واال اإلنصات حسن لكم شاكرٌن( الموضوع اسم) موضوعنا

 .وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسالم مسامعكم، على نعرضه جدٌد


