
 هل تعلم عن المولد النبوي الشريف لالذاعة المدرسية

مع اقتراب االحتفاالت بالمولد النبوي الشريف تقوم المدارس بإقامة إذاعة مدرسية إحياًء لهذه المناسبة يقوم بتقديمها على 

النبي، فليتقدّم إلى منصة اإلذاعة المدرسيّة مع  عن  شكل عبارات هل تعلم، وسيقّدم الطالب )اسم الطالب( فقرة هل تعلم

 :جزيل الشكر

  هل تعلم أن رسول هللا عليه الصالة والسالم هو خاتم األنبياء والمرسلين وهو آخر رسول بعثه هللا تعالى على

 .الناس

 هل تعلم أن الرسول الكريم قد أخذ اسمه من جّده عبد المطلّب. 

 ه في عام الفيْل وهو العام الذي كانت فيه حادثة هدِم الكعبة من قبل الحبشي هل تعلم أن نبي هللا صادفت والدت

 .أبرهة

 الكريم هو الثاني عشر من شهر ربيع األّول يحتفل فيه المسلمون كل عام  هل تعلم أن ميالد النبي. 

 صرةهل تعلم أن االحتفاالت بهذه المناسبة لم تكن أيام الرسول وأصحابه بل حصلت في األيام المعا. 

 هل تعلم أّن أوائل الناس الذين احتفلوا في المولد النبوي الفاطميون والعبيديون ومن بعدهم المسلمون. 

 هل تعلم معلومات عن النبي لإلذاعة المدرسية

المولد النبوي من األيام المباركة التي يحتفل بها المسلمون في كل مناطق األرض، كذلك المدارس تقوم بإعداد اإلذاعات 

عن   درسية في هذه الذكرى العظيمة، وعبر أثير إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم سيقّدم الطالب )اسم الطالب( فقرة هل تعلمالم

 :النبي، فليتقّدم لإلذاعة مشكوراً 

 هل تعلم أّن والد رسول هللا عليه الصالة والسالم وافته المنية قبل حلول والدته بعدد من األشهر. 

 ل هللا كانت حليمة السعديةهل تعلم أن مرضعة رسو. 

 هل تعلم أن رسول هللا عليه الصالة والسالم كانت وفاته في سن الثّالثة والستين. 

 هل تعلم أن عائلة والدة رسول هللا هم بنو النّجار وبنو الّزهرة. 

 هل تعلم من كان والد نبي هللا في الّرضاعة هو الحارث بن عبد العزى. 

 ار رسول هللا هو حذيفة بن اليمان رضي هللا تعالى عنههل تعلم أن من كان يكتم أسر. 

 هل تعلم عن الرسول عليه الصالة والسالم لإلذاعة المدرسية

 ً وتعبيراً عن حب الرسول الكريم ومن خالل فقرة هل   بمناسبة ذكرى والدة نبي هللا يتم إقامة عدد من االحتفاالت فرحا

عن طريق اإلذاعة المدرسية يقدمها الطالب )اسم الطالب( فليتفّضل إلى تعلم سوف نرفق مجموعة من المعلومات عنه، و

 :منصة اإلذاعة وله جزيل الشكر

 هل تعلم أن رسول هللا عليه الصالة والسالم من بني قريش. 

 هل تعلم أن من كان رفيق رسول هللا هو أبي بكر الصديق. 

 شر مّرةهل تعلم أن عدد المرات التي تزوج بها رسول هللا هي ثالثة ع. 

 هل تعلم أن الزوجة األولى للرسول كانت خديجة ابنة خويلد رضي هللا عنها. 

 هل تعلم أن نبي هللا قد أكمل حياته فاقداً ألّمه وأبيه ومن تولّى رعايته مرضعته. 

  ْهل تعلم أن األعمال البدائية في حياة رسول هللا كانت التّجارة ورعاية األغنام. 

 النبوي الشريف باإلنجليزيهل تعلم عن المولد 



النبي عليه السالم هو خير أمة البشر أنه عنوان الخير وصاحب الحق، إنه الّرحمة المقدمة من هللا تعالى لعباده، ومن هذا 

المنطلق سوف ننتقل اآلن وإياكم لفقرة من الفقرات المتميّزة، وهي هل تعلم باللغة اإلنجليزيّة مع الترجة، والتي سيقّدمها 

 :من الطالبين المتميّزين )اسم الطّالبين(، فليتقّدما إلى منصة اإلذاعة مشكورينكل 

 الترجمة باللغة العربية     هل تعلم في اللغة اإلنكليزية

Did you know, dear student, 

that the Prophet Muhammad 

was the Seal of the Prophets? 

 ان خاتم األنبياءهل تعلم عزيزي الطالب أن النبي محمد ك    

Did you know that the 

Prophet Muhammad is both a 

prophet and a messenger? 

 هل تعلم أن النبي محمد هو نبي ورسول في آن واحدة    

Did you know that the 

Messenger was carrying his 

message to all humankind? 

 ألبناء البشرية كلهم هل تعلم أن الرسول كان يحمل رسالته    

Did you know that the 

Messenger will be the 

intercessor of the Islamic 

nation on the Day of 

Resurrection? 

 هل تعلم أن الرسول شفيع األمة اإلسالمية يوم القيامة    

Did you know that the 

Prophet of God came as a 

mercy to humanity, was 

gentle in speech and 

manners, called people to the 

truth and led them on his 

way. 

    

هل تعلم أن نبي هللا جاء رحمة للبشرية، كان لطيف 

وقادهم في  الحديث واألخالق، دعا الناس لدي الحق

 .طريقه

 هل تعلم عن المولد النبوي الشريف بالصور

أنار هللا تعالى على البشرية وكان هذا اليوم بمثابة رحمة على الناس بنقلهم من في الثاني عشر من شهر ربيع األول 

الظلمات إلى النور، سمي بمحمد بناء على طلب جّده حيث أراد أن يكون محبوباً ومحموداً في األرض والّسماء، بعث هللا 

ليوم وإظهار مشاعر الحب والمودة لرسول تعالى معه رسالة دينية لتوحيد البشرية، ومن أجل التعبير عن االحتفال بهذا ا

 :هللا تم تصميم عدد من الصور بشكل جميل وضع عليها عدد من الرسومات والزخارف منها
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