
 مقدمة اذاعة مدرسية عن الرسول

بسم هللا الخالق الكريم والصالة والسالم على نبي األمة اإلسالمية وخير البشرية، أسعد هللا أوقاتكم وجعل كل الخير فيها 

 شاكرين لكم على تواجدكم معنا ووقوفكم إلى جانبنا والثّقة الّدائمة بما نقدّمه لكم من خالل إذاعتنا المدرسيّة، سيداتي

وسادتي في فقرات إذاعتنا اليوم سنقدّم أروع المقّدمات والتي تصف نبينا الّصادق األمين، والذي كان يحمل صفات القلب 

النّقي والّرأي الصحيح كما كان يتمتع بالحكمة والّصبر وقّوة البصيرة، وأنّه كان أكثر الناس فصاحة واألول في الكرم 

األشياء الصعبة التي من الممكن أن يتمتع بها أي شخص، واآلن سننتقل معاً  والّرحمة والعدل، كانت تلك الصفات من

 .لفقرات إذاعتنا المدرسيّة التي سيقدمها طالبنا المتميزين نأمل أن تعجبكم

 مقدمة إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف

سلين، السالم عليكم حضورنا الكريم ولكم كل بسم هللا خالق األمة والناس وأفضل الصالة والتسليم على خاتم األنبياء والمر

التقدير على تواجدكم اليوم واالستماع إلى إذاعتنا المدرسية والتي عن طريقها تمكنا من تقديم أرق الكلمات وأجملها عن 

تعبير ال  رسولنا الكريم، فعند الحديث عن رسول هللا عليه الصالة والسالم مهما وصلت الكلمات أعلى درجاتها ال يمكنها

عن حبنا له وشوقنا إلى رؤيته، حيث كانت األيام التي تمر على العالم اإلسالمي قبل بعثة نبي هللا على شكل جثّة ميتة 

داخلة في أمور عبادة األصنام والشرك لكن مع مجيء خاتم األنبياء تبدلت األحوال من الظّالم إلى النور وانتشر ربيع 

رض وكان بمثابة سند للمسلمين طيلة حياتهم، واآلن نترككم مع فقرات اإلذاعة اإلسالم واإليمان في كل أماكن األ

 .المدرسيّة التي سيقّدمها خيرة طاّلب مدرستنا، نتمنى أن تنال استحسانكم

 أجمل مقدمة إذاعة مدرسية عن الرسول

يك يا رسول هللا السالم عليكم بسم هللا الرحمن الرحيم بسم من جعل محمد عليه الصالة والسالم خاتم المرسلين السالم عل

أيها الناس األفاضل نشكر حضوركم نشكر تعاونكم معنا على تقويم إذاعتنا والتي تحمل أجمل العبارات عن رسول هللا، 

حيث شهد لهذا النبي الكريم المسلمين وغير المسلمين بشجاعته وذكائه وقدرته على تسيير األمور وحل المشاكل كما شهد 

ه أحكم البشر وأكثرهم فطنة تلك الصفات جعلت من كل إنسان ال يعرفه في الحقيقة أن يحبه ويتبع خطاه في به صحابته بأنّ 

اإلسالم، مثل النور الذي أضاء دروب المسلمين وأرشدهم إلى اإليمان الذي به يسلكون طريق النّجاة من الباطل، كانت 

هد على نشرها على األرض اإلسالمية، واآلن سوف نبدأ فقراتنا بعثته خيراً لألمة اإلسالمية حمل رسالة هللا تعالى وجا

 .اإلذاعيّة لهذا اليوم والتي سيقدمها أكفأ طالب مدرستنا فلنبدأ معاً بعون هللا

 مقدمة إذاعة مدرسية عن الرسول باإلنجليزي

نعرض مقدمة إذاعة مدرسية  بسم هللا الودود الثابت الصالة والسالم على خير البشرية وأشرف خلق هللا محمد، فيما يلي

 :عن خاتم األنبياء والمرسلين باللغة اإلنجليزية مع الترجمة

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, and the best of prayers and 

peace be upon the Noble Messenger of God. And teaching it to all the Islamic people, 

through which the Islamic countries witnessed a renaissance and civilization and saw the 

light on its way away from everything that calls for associating with God Almighty, God 

Almighty had singled him out with praise qualities such as courage, wisdom, unity of insight 

and intelligence, he stood by his companions and the Islamic people at all times and times, 

and now it will We start our school radio for today with a number of special paragraphs that 

will be presented by the best of our school's hardworking students. We hope you will like it. 

 ترجمة مقدمة إذاعة مدرسية عن الرسول

بسم هللا الرحمن الرحيم وأفضل الّصالة والتسليم على رسول هللا الكريم، سالمنا لكم أيها المستمعون األكارم إلى إذاعتنا 

في مسيرة حياته الطويلة، حيث بعثه هللا  المدرسية والتي من خاللها نصّف أجمل الكلمات واصفين بها نبي هللا بما قام به

تعالى حامالً رسالة اإلسالم والتي عمل جاهداً على نشرها وتعليمها لكل الشعب اإلسالمي فمن خاللها شهدت البالد 

اإلسالمية نهضة وتحضر وأبصرت النّور في طريقها مبتعدة عن كل ما يدعو للشرك باهلل تعالى، كان قد خصه هللا تعالى 

الصفات كالشجاعة والحكمة وحدة البصيرة والذكاء، وقف إلى جانب صحابته والشعب اإلسالمي في كل األوقات  بأحمد

واألزمنة، واآلن سوف نبدأ إذاعتنا المدرسيّة لهذا اليوم بجملة من الفقرات المميّزة التي سيقّدمها خيرة من طاّلب مدرستنا 

 .المجتهدين، نتمنى أن تنال استحسانكم


