
 كلمة صباح لالذاعة المدرسية

الصباح في اإلذاعة المدرسية موضوعاً ذا أولوية عالية المستوى والتي تهتم بها إدارة المدرسة كأساس رئيس من  كلمة  تعد

أسس التربية والتعليم، فاإلذاعة وسيلة لبث الوعي القيمي والتعليمي، فمن خاللها تُطرح الموضوعات المهمة في برنامج 

ب ألذهان التالميذ، وفيما يلي نورد بعضاً من كلمات الصباح لالذاعة اإلذاعة المدرسية، وكلمة الصباح شيء منعش وجاذ

 :المدرسية قصيرة وجديدة، ومنها

 مقدمة اذاعة مدرسية عن نهاية العام الدراسي :شاهد أيًضا

 كلمة صباح لالذاعة المدرسية عن العلم

 :بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والصالة والسالم على نبينا محمد سيد الخلق والمرسلين، أّما بعد

الطالب، يسعدني كمعلم في هذا الصباح المشرق مثل إشراقة طلّتكم لهذا اليوم، بأن ألقي عليكم من  زمالئي المعلمين، أعزائي

خالل إذاعتنا المدرسية ما أمرنا به هللا في أول ما أنزل من آياته القرآنية الكريمة: }اقرأ باسم ربك الذي َخلق{، فالعلم هو 

لفكر والبصيرة ومحاربة الجهل، فالعلم منفعة لبني اإلنسان لتفّهم الدين، فريضة على كل المسلمين، لما له من إنارة العقل وا

وبالتالي ينعكس الفهم على كل ما يهم المجتمع ويطوره ويجعله مزدهراً في كل مناحي الحياة، وبالتالي ترتقي أمتنا وتنافس 

 .برقيها العلمي كل األمم

 كلمة الصباح قصيرة عن االبتسامة

ل خير، يسعدنا بأن نفتتح برنامج إذاعتنا المدرسيّة بكلمة عن أهم صفة يجب أن يتصف بها الطالب أسعد هللا صباحكم بك

وخاصةً عند الصباح ولقاء زمالئه ومعلميه، أال وهي االبتسامة، ولنعلم بأن االبتسامة بوجه الغير صدقة، فاالبتسامة تبعث على 

دليل على المودة والرقي في الطبع البشوش، مما ينعكس على العالقات  االنتعاش والراحة والتفاؤل بصباح يوم جديد، كما أنها

 .بأمل دائم بالخير والحب، فابتسم ألن هللا يحب المبتسمين المتفائلين والمتأملين برحمته وتوفيقه

 اذاعة مدرسية عن نهاية العام الدراسي كاملة :شاهد أيًضا

 كلمة الصباح قصيرة عن األخالق

سعد أوقاتكم أساتذتي الكرام السالم عليكم ورجمة هللا تعالى وبركاته، المعلمون والمعلمات، زمالئي الطالب أسعدكم هللا وأ

 :وزمالئي الّرفاق، أما بعد

األخالق وضرورة التحلي بمكارمها،   من دواعي سروري في هذا الصباح الجميل أن أحدثكم ضمن اإلذاعة المدرسية عن 

 محمد "صلّى رسالة نبّي هللا  ، كما أن األخالق الكريمة هي صلبفالجميع منا يعلم بأن الدين هو معاملة حسنة بأخالق كريمة

هللا عليه وسلم" للعباد المسلمين قلوبهم هلل، فكلما تحلينا بصفات األخالق الحميدة والصفات الُحسنى نكتسب المحبّة والتقدير من 

  .اآلخرين، كما ننال فائق احترامهم لنا

 كلمة الصباح عن المعلم

 :طاب صباحكم أعزائي المعلمين والتالميذ بكل خير، أما بعد

مون هم بناة األجيال، الذين يساهمون ببناء اإلنسانية قاطبةً، فللمعلم فضله على أبناء المجتمع، وذلك بتنشئتهم على العلم المعل

والتربية الصحيحة واألخالق، بكل ما أوتي من علم وجهد، وال يبخل على أبنائه التالميذ حتى بالنصيحة واإلرشاد والتوجيه، 

فقد قال نبينا العظيم " من علّمني حرفاً كنت له عبداً" ومن هنا يجب علينا البّر بهم باالحترام والمعلمون هم ورثة األنبياء، 

والتقدير، كما علينا االقتداء بعلمهم وتوجيهاتهم، ومعايدتهم في عيدهم، وعيادتهم في المرض واالطمئنان عليهم، من أجل أن 

المهمة، وهللا ولي التوفيق، وشكراً لكم يحافظوا على رسالتهم الّسامية، بمتابعة مسألة التعليم . 

 اذاعة عن االختبارات.. مقدمة كلمة مدرسية عن االستعداد لالختبارات :شاهد أيًضا

 كلمة الصباح عن الوطن
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السالم عليكم، وصباحكم مليء باألمل والتفاؤل والنجاح بإذن هللا، يسرني ويسعدني بأن ألقي على مسامعكم في صباحنا هذا 

و مأوى القلوب والوجدان، على ترابه درجنا ولعبنا وتربينا وتعلمنا، ومن خيراته نمت أجسادنا، فقرة عن الوطن، فالوطن ه

تطورت عقولنا واكتسبت فكر محبته والوالء له، الوطن أمنا وكرامتنا وعزنا وسياج أمننا وأماننا، الوطن يكسبنا وفي مدارسه 

هويتنا اإلنسانية بين األمم ويميزنا عن غيرنا، فلنحب وطننا ونعمل على ازدهاره وتطويره، حتى يتفوق بنا على كل األوطان، 

يمة تكتسب كرامتها بأبنائها البررة، الذين ال يألون جهداً ببذل الغالي والنفيس للحفاظ فمن ال وطن له ال كرامة له، األوطان الكر

 .على األرض والعرض ووحدة الدم واالنتماء والمصير

 كلمة صباح عن الشهيد لالذاعة المدرسية

 أزكى الصالة على أرواحهم أبدا ***  خير المطالع تسليم على الشهدا

م جميعاً، يسعدنا في إدارة المدرسة بأن نلقي فقرة صباحية عبر إذاعة مدرستنا عن الشهداء، الذين في البداية أسعد هللا صباحك

بذلوا أرواحهم لنبقى نحن، وليبقى الوطن، فالشهادة ذمة الذمم، وقيمة القيم، والشهداء هم من ضحوا بأغلى ما يملكون في هذه 

يبقى العلم الوطني يرفرف عالياً في سماء الحرية والعزة، والشهداء  الدنيا، من أجل عزة ومناعة وكرامة الوطن، ومن أجل أن

هم المكرمون عند هللا وجزاؤهم الجنة، وشهادتهم تشهد على طيب وكريم وسخاء وجود صنيعهم، رحمهم هللا، وواجبنا نحوهم 

كاليل الغار على قبورهم التي االحترام والتقدير وزيارة أهلهم والتواصل المستمر معهم، وخاصةً في عيد الشهداء، ووضع أ

 .تحتضن رفاة أجسادهم الطاهرة، كل الرحمة لهم، وطيب البقاء للوطن من بعدهم، والسالم عليكم

 اذاعة مدرسية عن االختبارات واالستذكار الجيد كاملة بالفقرات :شاهد أيًضا

 كلمة صباح لالذاعة المدرسية عن التعاون

ن التعاون، تحية صباحية للزمالء والزميالت واألبناء التالميذ، نتناول اليوم في فقرة الصباح عبر اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم ع

هذا الهدف القيمي الثمين والخصلة اإليجابية من مكارم األخالق، فالشخص المتعاون إنسان ذو طبع إيجابي ومحب للخير، ألنه 

يدرك بأن للتعون آثار خلّقة بإنجاز أدق وأصعب المهام، باإلضافة بأن التعاون يبعث على المودة والمحبة والتقارب، واإلنظفاع 

ينا بأن نسعى للتعاون بشكل مستمر، كنا علينا احترام المتعاون والمتعاونيننخو أي عمل، فعل . 

 كلمة الصباح عن األمانة

معكم من خالل وسيلة اإلذاعة المدرسية في فقرة  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، في صبيحة هذا اليوم الرائع سنتحظث

الصباح عن موضوع هو في غاية األهمية، أال وهو األمانة، فاألمانة هي طبع األنبياء الذين هم قدوة البشرية، واألمانة تعني 

على اإليمان باهلل الحماية والحفظ والرعاية لما ائتمنّا عليه، سواء من علم أو مال أو سر أو أي شيء، واألمانة سلوك يدل 

وطاعة أوامره اإللهية، وسلوك اإلمانة يجعل المحبة واالحترام يسريان بين الناس في المجتمع، كما أنها تدل على كريم 

الخصال الطيبة، فلنحافظ عليها ولنحترم األمينين ونشجعهم، ولنحث كل الناس على قيمة األمانة فهي من فروض هللا على 

  .المسلمين
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