
 اذاعة مدرسية جاهزة للمرحلة االبتدائية 

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، نبدأ إذاعتنا المدرسيّة على بركة هللا، ويُسعدنا أن نُهنّئكم بإشراقة  :مقّدمة إذاعة مدرسيّة •

صباح وبدايات جديدة تُضيء لنا األماكن واألمور التي نجهلها، ونقوم على طرح موضوع إذاعتنا )موضوع  

ن الفقرات التي يقوم عليها كادر اإلذاعة شاكرين لكم ُحسن االستماعاإلذاعة( عبر مجموعة م . 

إّن خير ما نبدأ به إذاعتنا الّصباحيّة هي آيات من الذّكر الحكيم، نستمع إليها   :فقرة قرآن كريم لإلذاعة المدرسيّة •

ي نقوم على طرحها وفَق  بصوت الّزميل الّطالب )اسم الطالب( والتي تتناول بين طيّات ُحروفها ُعمق القضيّة الت

 .الوصايا الدينية

وقد صدق رسول هللا الكريم في سنّته الّطيبة، تلك التي أوصانا ربّنا   :فقرة حديث نبوي لإلذاعة المدرسيّة •

باتّباعها، وفي ذلك نستمع إلى أحاديث نبويّة حوَل موضوع إذاعتنا بصوت الّزميلة الّطالبة )اسم الّطالبة( فلتتفّضل 

اإلذاعة إلى منّصة . 

وقد كان الّشعر العربي حاضًرا في الحديث عن موضع إذاعتنا الّصباحيّة، وفي  :فقرة شعر لإلذاعة المدرسيّة •

ذلك نستمع برفقتكم إلى أجمل أبيات الّشعر التي تناولت هذه القصيدة من أوسع األبواب، بصوت الّزميل الّطالب 

 .)اسم الّطالب( فكّل الّشكر واالحترام

تعلم لإلذاعة المدرسيةفقرة هل   • وفي ذلك ال بدّ من الوقوف مع فقرة هل تعلم التي تشمل على باقة من  :

 .المعلومات المميّزة، والتي نُثير من ِخاللها الّضوء حوَل موضوع إذاعتنا، شاكرين لزميلنا هذا اإلعداد األنيق

نا من االستماع إلى فقرة سؤال وجواب لنزيدكم من المعلومات، ال بدّ ل :فقرة سؤال وجواب لإلذاعة المدرسيّة •

التي تحمل مع إشارات استفهامها الكثير من المعلومات القيّمة، وقد قامت الّزميلة الطالبة )اسم الّطالبة( على  

 .إعدادها، فكّل الّشكر والتّقدير على تلك الُجهود

نا من ِخاللها حوَل موضوع مهم  إلى هُنا تنتهي فقرات إذاعتنا المدرسيّة التي تحدّث :خاتمة إذاعة مدرسية •

واستثنائي في حياة الجميع، وكان ال بدّ علينا من الوقوف مع فقراته التي قدّمها الّزمالء، فكّل الّشكر لكم على  

ُحسن االستماع وكّل الّشكر والتّقدير للزمالء الّطالب على ُحسن تقديم الفقرات والمعلومة والبحث اإليجابي،  

ة هللا وبركاتهوالّسالم عليكم ورحم . 

 


