
مقدمة اذاعة مدرسیة عن القراءة مكتوبة
بعد التحیة الخالصة لمدیر مدرستنا العزیز، وجمیع أعضاء ھیئة التدریس، وأصدقائي الطالب.

أما بعد: الحمد � رب العالمین على نعمة القراءة التي من علینا بھا لنستطیع من خاللھا أن ننمي أفكارنا، ونطور عقولنا، ولذلك ال بد أن
تمتلك جمیع المدارس العصریة مكتبة ضخمة تحتوي على عدد كبیر من مختلف أنواع الكتب التي تشمل جمیع المجاالت القدیمة،

والحدیثة، كما أن القراءة لھا دور كبیر في إثراء ثقافة األطفال والمعلمین، ولذلك عندما یتم تقییم أي مدرسة یتم من خالل االطالع على
المكتبة التي توجد فیھا، باإلضافة إلى أن القراءة تعمل على إتاحة فرص عظیمة للطالب للتعلیم في إطار األسس التربویة السلیمة،

والقراءة تعمل على تزوید الطالب بالمعلومات الكافیة التي تساند المناھج الدراسیة.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن القراءة مختصرة
بسم هللا الرحمن الرحیم: أما بعد:

إذا أراد اإلنسان أن یدرك أھمیة القراءة في ھذه الحیاة فلینظر إلى ما نزل على نبي هللا سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، حیث أن أول ما
بقارئ)،أنا(ماالنبيفأجابمرات،3ورددھا(اقرأ)حراءغارفيمحمدلسیدناالسالمعلیھجبریلقولھواإلسالميالدینفيأنزل

ثم قال لھ جبریل علیھ السالم ( اقرأ باسم ربك الذي خلق)، ولقد أمر هللا سبحانھ وتعالى النبي بالقراءة لیظھر لھ أھمیتھا فھي بمثابة زاد
للروح، والعقل، حیث أن حیاة اإلنسان بدون قراءة لیست لھا قیمة، فھي تزید من عمق الحیاة، ورؤیتنا لھا، ولقد قال عباس محمود العقاد
عن القراءة ( من عاش خمسین عام بالقراءة كأنھ عاش مائة عام) والقراءة ھي النافذة التي ننظر من خاللھا إلى جمال الحیاة، فھي النور

الذي یضيء عتمة العقول.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن القراءة قصیرة
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، نقدم لكم إذاعتنا المدرسیة الیوم عن واحدة من أعظم نعم هللا وھي القراءة، أما بعد:

إن الشخص الذي یقرأ كتاب كل یوم ینام بعقل مختلف عن العقل الذي استیقظ بھ، ولكن یجب على كل فرد أن یختار بدقة الكتب المالئمة
التي تحتوي على عدد كبیر من المعلومات الثقافیة المفیدة التي تمد العقول بما یلزمھا، فبعض الكتب تقل منفعتھا عن الكتب األخرى،
ولكن بشكل عام ال یوجد كتاب ال یحتوي على قدر من الثقافة، كما أن أفضل صدیق لإلنسان في مختلف مراحل حیاتھ ھو الكتاب،

والقراءة ھي مفتاح الحیاة للوصول إلى جمیع خیراتھا، وھي السالح الذي یمكن من خاللھا محاربة مختلف أنواع الجھل، والظالم، وھي
الجدار الذي نحتمي فیھ من أشكال التفكیر التي تسعى للفساد، والضالل.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن القراءة وفوائدھا
بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � الذي من علینا بأذن تسمع، وبلسان یشكر، وبقلب یسبح ویخشع، أما بعد:

إن القراءة، واإلطالع، وطلب العلم ھم أھم الوسائل التي یمكن من خاللھا تغییر حیاة الفرد، وطریقة تفكیره، وأھم فوائد القراءة ھي:

تساعد على رفع الجھل من النفوس.●
تعمل على طرد الھم، والوسواس، والحزن.●
تساعد على اجتناب الدخول في الباطل.●
تنمي العقل، وتغذي الذھن.●
تزید من قدر المعلومات، والتعرف على الثقافات.●
تساعد على االستفادة من تجارب اآلخرین من الحكماء، والعلماء وغیرھم.●
تنمي القدرة على التفریق بین الخیر، والشر.●
تریح الذھن، وتبعد شتات العقل.●



تدریب اللسان على اللباقة، والحدیث السلیم.●
تساعد على تمییز المفاھیم اللغویة الصعبة، والقدرة على فھمھا.●

مقدمة إذاعة مدرسیة عن القراءة باإلنجلیزي
In the name of God, by whose grace good deeds are accomplished, high in rank, Mr. Director, and all

the honorable professors, students, and dear students, as for what follows:

Reading has been the key to the progress of nations throughout the ages, as all civilizations in this

era were built mainly on reading, as reading expands the perceptions of minds, as it is the finest, and

the surest way that a person can use to educate his mind and soul.

And if the child has been trained to read since childhood, it will help him to develop his abilities, and

there are some psychological diseases that can be treated by reading, such as psychological pressure,

in addition to that reading creates a kind of special passion for the reader, and helps to see the All

exotic and Arab cultures, as it makes a meeting point that combines the past, the present, and the

future.

ترجمة مقدمة إذاعة مدرسیة عن القراءة باإلنجلیزي

بسم هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، رفیع الدرجات، السید المدیر، وجمیع األساتذة الكرام، والطالب، والطالبات األعزاء، أما بعد:

إن القراءة كانت مفتاح تقدم األمم على مر العصور، فجمیع الحضارات الموجودة في ھذا العصر ُبنیت بشكل أساسي على القراءة،
والقراءة تعمل على توسیع مدارك العقول، كما أنھا أرقى، وأضمن وسیلة یمكن أن یستخدمھا اإلنسان لتثقیف عقلھ، وروحھ.

والطفل إذا تم تدریبھ على القراءة منذ الصغر فسوف تساعده على تنمیة قدراتھ، كما ھناك بعض األمراض النفسیة التي یمكن أن یتم
عالجھا عن طریق القراءة مثل الضغط النفسي، باإلضافة إلى أن القراءة تعمل على خلق نوع من الشغف الممیز عند الشخص القارئ،

وتساعد على االطالع على جمیع الثقافات الغریبة، والعربیة، كما أنھا تصنع نقطة تالقي تجمع بین الماضي، والحاضر، والمستقبل.


