
 

  مقدمة إذاعة عن أسبوع الكيمياء العربي

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والحمد هلل رّب العالمين على نعمه التي فاقت عقول البشر، والّصالة والسّالم على خير الورى 

 :للبشريّة، ناصحاً ومرشداً لهم، شفيٌع لهم يوم الّدين، أّما بعدنبيّنا األّمي الذي جاء هداية 

أسعد هللا صباحكم بالخير حضورنا الِكرام، طاّلبنا األفاضل، نشكركم على ثقتكم الدّائمة بما نقّدمه دوماً عبر أثير إذاعتنا 

و أسبوع الكيمياء العربّي، المدرسيّة، واليوم ومن منبرنا هذا سوف نطيل الحدثين عن موضوع من أهم المواضيع وه

والهدف من هذا تمجيد العلماء األفاضل الذين كان لهم الفضل من خالل جهودهم المبذولة وأبحاثهم التي خدمت بني 

اإلنسان جميعاً، وليس اإلنسان فقط بل أن استكشافاتهم هذه كان فضلها شامالً لكل من يقطن هذه األرض، لن نطيل عليكم 

 .أ معاً فقرات اإلذاعة الّجميلة والمشّوقة والتي سيقّدمها جملة من طاّلب مدرستنا األخيارالّشرح طويالً لنبد

 اذاعة عن اسبوع الكيمياء كاملة العناصر

إن اإلذاعة تقام في المدارس بشكٍل دائم لعرض موضوع ما أو مناسبة ما تحمل معلومات قيّمة على الطالب بطريقة 

مل اإلذاعة عّدة فقرات، وفيما يأتي نرفق إذاعة كاملة الفقرات عن أسبوع الكيمياء مفهومة وسلسلة وسهلة عليهم، وتح

 :العربيّ 

 فقرة قرآن كريم عن أسبوع الكيمياء لإلذاعة المدرسيّة

لم يخصص القرآن الكريم آيات معيّنة عن أحد العلوم، بل إن القرآن جاء حاثّاً على العلم، شامالً العلم بكل جوانبه، غير 

 ً بنوع من أنواع العلوم، عدا علوم ادعاء الغيب نحو اإلسقاط النّجمّي وما شابه، واآلن نترككم مع تالوة عطرة  مختصا

 :يلقيها الطّالب )اسم الّطالب( فليتقّدم لمنصة اإلذاعة مشكوراً 

ْنُهْم يَْسَمعُوَن ورد في القرآن الكريم قوله تعالى حاثاً فيه على العلم: }أَفَتَْطَمعُوَن أَن يُْؤِمنُوا  :الطالب لَكُْم َوقَْد َكاَن فَِريٌق ِمّ

فُونَهُ ِمن بَْعِد َما عَقَلُوهُ َوُهْم يَْعلَُموَن*َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمنُوا قَالُوا آمَ  ِه ثُمَّ يَُحِرّ نَّا َوإِذَا َخاَل بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض قَالُوا َكاَلَم اللَـّ

هَ يَْعلَُم َماأَتَُحِدّثُونَُهم بَِما فَتَحَ  وُكم بِِه ِعنَد َربُِّكْم أَفاََل تَْعِقلُوَن*أََوََل يَْعلَُموَن أَنَّ اللَـّ هُ عَلَْيُكْم ِليَُحاجُّ وَن َوَما يُْعِلنُوَن*َوِمْنُهْم   اللَـّ يُِسرُّ

يُّوَن ََل يَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إَِلَّ أََمانِيَّ َوإِْن ُهْم إَِلَّ يَُظنُّوَن{  .]1[أُِمّ

 فقرة حديث نبوي لإلذاعة المدرسية

ننتقل اآلن إلى ثاني أهم فقرات اإلذاعة وهي فقرة األحاديث النّبويّة، لننتقل من للتالوة العطرة لتعطير فمنا واإلكثار من 

تفّضل المنصة اإلذاعة مع جزيل الّشكر الصالة على خير البّشريّة نبيّنا محّمد، سيقّدم هذه الفقرة الطّالب )اسم الطّالب( فلي

 :والتّقدير

صلّوا على من حثّنا على طلب العلم ولو كان في الّصين، إنّه محّمد خير الورى الصادق األمين، وقد ورد عنه  :الّطالب

: "َمن نَفََّس عن -وسلّمصلى هللا عليه -حديٌث أهميّة العلم في الّدين اإلسالمّي، فالعلم النّافع يقود بصاحبه للفوز بالّجنة، قال

ُ عْنه ُكْربَةً ِمن ُكَرِب يَوِم الِقيَاَمِة، َوَمن يَسََّر علَى ُمْعسِ  ُ عليه في الدُّْنيَا ُمْؤِمٍن ُكْربَةً ِمن ُكَرِب الدُّنْيَا، نَفََّس َّللاَّ ٍر، يَسََّر َّللاَّ

ُ في الدُّْنيَا ُ في َعْوِن العَْبِد ما كاَن العَْبُد في عَْوِن أَِخيِه، َوَمن َسلََك َطِريقًا  َواآلِخَرةِ، َوَمن َستََر ُمْسِلًما، َستََرهُ َّللاَّ َواآلِخَرةِ، َوَّللاَّ

ُ له به َطِريقًا إلى الَجنَِّة، َوما اْجتَمع قَْوٌم في بَيٍْت ِمن بُيُوِت هللِا، يَتْلُ  ُسونَهُ وَن ِكتَاَب هللِا، َويَتَدَارَ يَْلتَِمُس فيه ِعْلًما، َسهََّل َّللاَّ

 ُ ْحَمةُ َوَحفَّتُْهُم الَماَلئَِكةُ، َوذَكََرُهُم َّللاَّ فِيَمن ِعْنَدهُ، َوَمن بَطَّأَ به َعَملُهُ، لَْم يُْسِرْع به بْينَُهْم، إَِلَّ نََزلَْت عليهِم السَِّكينَةُ، َوَغِشيَتُْهُم الرَّ

 ."]2[نََسبُهُ 

 ياء لإلذاعة المدرسيةفقرة كلمة عن أسبوع الكيم

صدق رسول هللا فيما قال، واآلن سوف ننتقل لفقرة جميلة مميّزة يفّضلها معظم الّطالب كاستفتاحية لبوادئ األمور، وهي 

 :فقرة الكلمة الّصباحية، وهذه الفقرة سوف يقّدمها الطّالب)اسم الّطالب(، فليتقّدم للمنصة مشكوراً 

م فرداً فرداً، معلّمين وُمدراء وأهالي تالميذ وطلبة، أسعد هللا صباحكم بالخير، وبارك السالم على حضورنا الكرا :الطالب

هللا بكم وبحضوركم القريب من القلب، إن اإلنجازات والّدراسات واَلختراعات والبحوث التي توصل لها العلماء كان لها 

ء توصل العلماء لقوانين ونظريات من شأنها تفسير كل فضٌل كبير في العام النّافع الذي وصلنا له اليوم، ففي مجال الكيميا

ما يحدث على األرض بشكٍل طبيعّي، والجدير بالذكر نظراً لألهميّة الكبيرة لهذا العلم تعم إنشاء فعاليّة ُعرفت باسم أسبوع 

ذكر أن هذه المناسبة توافق اليوم الكيمياء العربّيِ لعّدة أهداف منها تمجيد إنجازات العلماء التي ترفع لها القبّعة، والجدير بال

الرابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الثاني وتنتهي في الثاّلثين من الشهر عينه، وتشارك فيه هذه المناسبة كافة 

 .المؤسسات التعليمية

 فقرة معلومات عن أسبوع الكيمياء العربي لإلذاعة المدرسية



 

ع الكيمياء العربّي والتي سيقّدمها الّطالب )اسم الطّالب( فليتقّدم لمنصة اإلذاعة اآلن ننتقل لفقرة المعلومات القيّمة عن أسبو

 :مشكوراً 

  ،يتم إقامة أسبوع الكيمياء العربّي من كل عاٍم ميالدّي بتاريخ الّرابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين األّول

 .ويستمر لنهاية هذا الشهر

  المبادرات التي تم إنشائها من أجل التوعية على أهميّة علم الكيمياء، وما توصل يعّد أسبوع الكيمياء العربّي أحد

 .العلم إليه من معلومات قيّنة بفضل جهود العلماء

  تم إعالن فعاليّة األسبوع العربّي للكيمياء في المملكة العربيّة السعوديّة، وستشارك في هذه الفعاليّة كافة دور

 .والمدارس وغيرهاالتّعليم والمعارض والكليات 

 فقرة هل تعلم عن أسبوع الكيمياء العربي لإلذاعة المدرسية

اآلن سوف ننتقل لفقرة من أهم فقرات اإلذاعة المدرسيّة وأحبها بالنّسبة للتالميذ وهي فقرة هل تعلم، والتي سيقّدمها الطّالب 

 :)اسم الطّالب( فليتقّدم لمنصة اإلذاعة المدرسيّة مشكوراً 

 يزي الطالب أن أسبوع الكيمياء فعالية تم إقامتها في المملكة العربيّة السعوديّة للحث على أهميّة هذا هل تعلم عز

 .العلم وإنجازات العلماء فيه

  من شهر أكتوبر تشرين األول، وينتهي في الثالثين من  24هل تعلم أيها الطالب أن أن أسبوع الكيمياء يبدأ من

 .الشهر نفسه

 لب أن علم الكيمياء من العلوم المهّمة، ويتم تسخيرة في عّدة مجاَلت، وخاصة في المجال هل تعلم عزيزي الطا

 .الطبيّ 

 فقرة سؤال وجواب عن أسبوع الكيمياء

ننتقل اآلن لفقرة نجيب فيها عن جملة من اَلستفسارات الخاصة بفعالية أسبوع الكيمياء العربّي والتي سيقّدمها الطالب 

 :فليتقدّم لمنصة اإلذاعة مشكوراً الخلوق )اسم الطّالب(، 

 ما هو علم الكيمياء؟ :الّسوال 

 علم الكيمياء هو العلم الذي يدرس المادة، ومكوناتها، والخواص التي تنتج التفاعالت الكيميائية،  :الّجواب

 .وتحويلها وتبديل خصائصها، كما يدرس تركيب المواد

 الكيمياء العربي؟ما الهدف من إقامة فاعلية أسبوع  :الّسوال 

 الحث على أهميّة علم الكيمياء، ودوره الفعّال في الحياة :الّجواب. 

 متى تصادف فعالية أسبوع الكيمياء العربّي ؟ :الّسؤال 

 تصادف فعالية أسبوع الكيمياء العربّي اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين األول من كل  :الّجواب

 .ثالثين من الشهر عينهعام ميالدّي، وينتهي مع ال

 فقرة شعر عن أسبوع الكيمياء العربي لإلذاعة المدرسية

تغنّى العلماء بالعلم النّافع وأهميته في بناء اإلنسان واإلنسانية، ومن هذا المنطلق سوف ننتقل لفقرة نرفق فيها أبيات شعريّة 

 :صة اإلذاعة مع جزيل الشكرمميزة عن العلم تقّدمها لنا الطّالبة )اسم الطّالبة( فلتتقدّم لمن

 أو سامعاً فالعلُم ثوُب فخارِ   *  كن عالما في الناِس أو متعلما

 فالُحرُّ مطلٌع على األسرارِ   *  من كّلِ فٍن خذ وَل تجهْل به

 في العالميَن معظِم المقدارِ   *  وإِذا فهمَت الفقهَ عشَت مصدرا

 خاتمة إذاعة مدرسية عن أسبوع الكيمياء



 

كون قد وصلنا لنهاية فقرات إذاعتنا المدرسيّة لهذا اليوم، نأمل أن تكون معلوماتنا هذه قد نالت استحسانكم، وأن إلى هنا ن

تعم الفائدة على الجميع بهذا الخصوص، يؤسفنا وداعكم، لكن اآلن سنودعكم على أمل اللقاء القريب في إذاعٍة مدرسيّة 

 .عن جانب من جوانب الحياة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهجديدة نحمل لكم فيها أهم المعلومات وأبرزها 

 


