
 

 مقدمة إذاعة مدرسية عن مختبر العلوم

صلى هللا عليه وسلم، السيد مدير المدرسة  بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا

 :المحترم، والسادة أعضاء الهيئة التعليمية المحترمين، أبناءنا الطالب المحترمين وبعد

يسر إذاعتنا المدرسية لهذا الصباح المشرق والجميل بأن تقدم لكم ضمن برنامجها اإلذاعي موضوعاً حول مختبر 

 .العلوم

ائل التعليمية الحديثة فهو يعتمد على نقل المعلومة العلمية في مادة العلوم من كالم مكتوب إن مختبر العلوم هو من الوس

إلى حيز التجربة والتطبيق، بحيث يتم فهم المعلومة بشكل أوضح وفهم أعمق بالتجربة العلمية ضمن المختبر وبذلك 

والمهارات في مادة العلوم تترسخ مادة العلوم وتتثبت، وتزيد من إغناء الطالب بالمعلومات والمعارف . 

 .وخير ما نبدأ به برنامجنا اإلذاعي هو كالم هللا في محكم تنزيله

 هل تعلم عن التدخين لإلذاعة المدرسية :شاهد أيًضا

  فقرة قرآن كريم عن مختبر العلوم

أحبتنا نبدأ أولى فقرات إذاعتنا باالستماع آليات من الذكر الحكيم الذي يبث الطمأنينة والسكينة في نفوسنا وقلوبنا، 

 .ويقوم بتقديم هذه الفقرة الطالب: "......" فليتفضل بالتالوة

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 :قال تعالى 

{ ْقنا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَاْ اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً َولَقَدْ َخلَْقنَاْ اإِلْنَساَْن ِمْن ساُْللٍَة ِمْن ِطْيٍن * ثُمَّ َجعَْلنَاْهُ نُْطفَةً فِْي قََراٍْر َمِكْيٍن * ثُمَّ َخلَ 

ُ مَّ أَْنَشأَْناْهُ َخْلَقاً آَخَر فَتَبَاَْرَك هللاُ أَْحَسُن اْلَخاِْلِقْينَ   [1] .{فََخلَْقنَاْ اْلُمْضغَةَ ِعَظاَْماً فََكَسْونَاْ اْلِعَظاَْم لَْحَماً ث

 فقرة الحديث الشريف عن مختبر العلوم

أعزاءنا والفقرة الثانية هي فقرة الحديث النبوي الشريف، فهو كالم نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، 

 .ويقوم بتقديم هذه الفقرة الطالب المجدّ:"......" فليتفضل

صلّى هللا عليه وسلّم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  - : 

 [2]."طلُب العلِم فريضةٌ على كّلِ مسلٍم، وإِنَّ طالَب العلِم يستغِفُر له كلُّ شيٍء، حتى الحيتاِن في البحرِ "

 فقرة كلمة عن مادة العلوم

 .والفقرة الثالثة من فقرات إذاعتنا المدرسية هي كلمة عن مادة العلوم ويقدمها الزميل المعلم: "......" فليتفضل

إن مادة العلوم تقدم المعلومات والمعارف العلمية المتنوعة والتي تكشف له حقائق عن الكائنات الحية، والظواهر 

ميائية، وما يحدث من خالل األدلة والحجج والبراهين على صحة المعلومات وخاصةً لدى تطبيقها في الفيزيائية والكي

  .مختبر العلوم، حيث يجّرب الطالب بنفسه فتتولد لديه القدرة على االستيعاب والفهم بطريقة عملية
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 هل تعلم عن مادة العلوم

م، ويقوم بتقديمها الطالب:"......" فليتفضلأعزاءنا الحضور واآلن نقدم فقرة هل تعلم عن مادة العلو . 

 هل تعلم بأن االسم العلمي لمادة طباشير السبورة هو كربونات الكالسيوم. 

 هل تعلم بأن أعلى نسبة كالسيوم في الغذاء نأخذها من حليب البقر. 

 هل تعلم أن الشريان األورطي هو نفسه الشريان األبهر. 

 لشمسية هو كوكب المشتريهل تعلم أن أكبر كواكب المجموعة ا . 

 هل تعلم بأن الرياح تقاس بجهاز اسمه جهاز األنيمومتر. 

  عضلة عندما يتكلم 44هل تعلم أن اإلنسان يستخدم . 

 فقرة شعر عن مادة العلوم

 .االخبة الغوالي واآلن نصل إلى فقرة شعر عن مادة العلوم، ويقدمها الطالب: "....." فليتفضل

يولدُ عالًما * َولَْيَس أخو ِعْلٍم َكَمْن هَُو َجاِهلُ تعلم فليَس المرُء   

 وإنَّ َكبِير اْلقَْوِم الَ عْلَم ِعْندَهُ * َصغيٌر إذا اْلتَفَّْت َعلَيِه اْلَجَحافِلُ 

 وإنَّ َصغيَر القَوِم إْن كاَن َعاِلًما * َكبيٌر إذَا ُردَّْت إليِه المَحافِلُ 

  رسوَب العلِم في نفراتهِ اصبر على ُمّرِ الجفا من معلٍم * فإنَّ 

َع ذُلَّ الجهل طوَل حياته  ومْن لم يذق ُمرَّ التعُلِم ساعة ً * تجرَّ

 ومن فاتهُ التَّعليُم وقَت شبابِه * فكبِّر عليه أربعًا لوفاته

 إذاعة مدرسية عن يوم الغذاء العالمي كاملة العناصر :شاهد أيًضا

  خاتمة إذاعة مدرسية عن مختبر العلوم

بعد أن قدمنا في برنامجها لهذا اليوم فقرات متنوعة وغنية بالمعلومات ونصل إلى ختام إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم 

 .عن مختبر العلوم وأهمية وجوده إلثراء الطالب بالمهارات والتجارب
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