
 

 

 مقدمة إذاعة عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد

، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا دمحم  عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وعلى آله - ﷽
 :، أما بعد- وصحبه أجمعين

العام الدراسي الحالي والذي يتّم من خاللها تقييم مستويات الطلبة في المواد الدراسية بسبب اقتراب اختبارات الشهر األول من 
ف على أفضل الطرق المتبعة في الدراسة للحصول على أعلى الدرجات، لذلك سنقوم  منذ بداية العام يحتاج معظم الطلبة للتعرُّ

 .في جني أعلى الدرجات في االختبارات القادمةأنا وزمالئي بتقديم العديد من الفقرات المحفّزة لتحقيق األهداف 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن نهاية العام الدراسي :شاهد أيًضا

 اذاعه عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد لها

إّن االختبارات الدراسية من أهم وأشهر المعايير لقياس مستويات الطلبة في الدراسة أو قياس مستوى مهارة أو سمة معينة، كما 
ين أساليب التعليم وتسليط الضوء على مشاكل معينة قد تعيق هذه العملية وحلها، يتّم بناًء على نتائج هذه االختبارات تحس

وتختلف االختبارات باختالف أنواعها فهناك اختبارات تحصيلية التي تقيس مستويات الفهم والتذكر والتحليل، االختبارات 
ات المقالية الشائعة في المدارس والتي تكون اإلجابة الشفهية التي تتّم وجًها لوجه ويكون فيها السؤال واإلجابة شفهيًا، االختبار

 .فيها بكتابة مقال أو فقرة، واالختبارات الموضوعية كضع دائرة أو أجب بنعم أو ال

 فقرة القرآن الكريم لإلذاعة عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد

ُ الَِّذيَن آَمنُوا جاء القران الكريم بالعديد من اآليات الكريمة التي تدعو إلى االجتهاد ف َّ ي طلب العلم وأشهرها قوله تعالى: {يَْرفَعِ 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ  َّ ، و اآلن نترككم مع بعض اآليات العطرة من الذكر الحكيم التي {[1]ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت َو

 :(والتي يتلوها على مسامعكم الطالب (اسم الطالب تدعو إلى العلم،

 ) اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق} : ْنَساَن ِمْن َعلٍَق (1﷽ ) الَِّذي َعلََّم 3) اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2) َخلََق اْإلِ
ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم 4بِاْلقَلَِم ( ْنَساَن لَيَْطغَى (5() َعلََّم اْإلِ ْجعَى7) أَْن َرآهُ اْستَْغنَى (6) َكالَّ إِنَّ اْإلِ  {[2].) إِنَّ إِلَى َربَِّك الرُّ

 لإلذاعة عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد فقرة الحديث الشريف

فيما  - ملسو هيلع هللا ىلص- إلى كالم أشرف الخلق والمرسلين النبي الكريم دمحم  َصدَق هللا العظيم، وبعد اإلنصات إلى هذه التالوة العطرة، سننتقل
 :ورد عن الداء والدواء في السنة النبوية العطرة وسيسمعنا ذلك زميلنا الطالب (اسم الطالب) فليتفّضل مشكوًرا

 :قال - ملسو هيلع هللا ىلص- أّن النبّي  - رضي هللا عنه- عن أبي هريرة  :الطالب

، ال يَتعَلَُّمه إالَّ ِليُصيَب به َعَرًضا ِمَن الدُّنيا؛ لم يَِجْد َعرْ َمن تَ  ا يُبتَغى به َوجهُ هللاِ عزَّ وجلَّ َف الَجنَِّة يَوَم القيامِة. يَعني: علََّم ِعْلًما ممَّ
 .[3]ريَحها

 عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد كلمة صباحية لإلذاعة

كما روي عنه من أحاديثه العطرة، نترككم اآلن مع  - عليه الصالة والسالم- بعد االنتهاء من االستماع لكالم خير البشر حبيبنا و
 :كلمة قصيرة عن االختبارات الدراسية وكيفية االستعداد جيدًا لها والتي سيلقيها الطالب (اسم الطالب) فليتفّضل مشكوًرا

العالم إلى تقييم مستويات الطلبة من حيث المعرفة أو الكفاءة أو المهارة أو غيرها من خالل إعداد تلجأ المدارس في كافة أنحاء 
االختبارات بغض النظر عن نوعها أو مستوياتها، والتي تتمثّل في وجود عدد من األسئلة التي تّم تغطيتها مواضيعها خالل 

ح الطلبة باالستعداد الكامل لهذه اللحظة منذ بداية الفصل الفصل الدراسي ليجيبها الطالب من خالل حفظه وفهمه، وينص



 

 

بالتحضير المسبق للمواد الدراسية والتركيز مع المعلمين خالل الحصص بالمشاركة معهم وحل الواجبات ومراجعة المواد 
كميات كافية من الماء يوميًا وأسبوعيًا، وقبل االختبارات الدراسية بفترة قصيرة يجب على الطالب تهيئة نفسه بالهدوء وشرب 

 .وتناول األطعمة الصحية والنوم جيدًا ووضع جدول دراسي مناسب لمراجعة المواد التي تّم تغطيتها خالل الفصل

  شعر لإلذاعة عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد لها

يوجد الكثير من القصائد واألبيات الشعرية التي تدعو وتحفّز على طلب العلم، وفيما يأتي نرفق فقرة الشعر عن طلب العلم من 
 :أقوال الشاعر الفصيح أحمد شوقي والتي سيقدّمها الطالب (اسم الّطالب)، فليتقدم مشكوًرا

 سما وحمى المسومة العرابا        فرب صغير قوم علموه

 ولو تركوه كان أذى وعابا        ه نفعا وفخراوكان لقوم

 سيأتي يحدث العجب العجابا     فعلم ما استطعت لعل جيال

 فإن اليأس يخترم الشبابا     وال ترهق شباب الحي يأسا

  فقرة هل تعلم لإلذاعة عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد لها

صائح والطرق للدراسة في وقت االمتحانات، ونبدأ هذه الفقرة مع واآلن سننتقل معكم إلى فقرة غنية بالمعلومات حول أهم الن
 :الطالب (اسم الطالب) فليتقدم مشكوًرا

  هل تعلم أّن الدراسة مبكًرا ومتابعة المواد الدراسية أوًال بأول تساهم في تسهيل الدراسة في وقت االختبارات وتقلل من
 .الجهد والوقت المبذولين في هذه الفترة

  ّوضع الخطة الدراسية المناسبة هي افضل طريقة للحصول على أعلى الدرجات والتي تتضّمن ساعات  هل تعلم أن
 .النوم والدراسة التي تغطي المواد الدراسية

 هل تعلم أّن الخرائط الذهنية الدراسية تزيد من فرصة تذكر المعلومات عند الحاجة إليها. 

 احهل تعلم أّن التنظيم والتركيز أهم مقومان للنج. 

  هل تعلم أّن فترات االستراحة المتكررة والتي تتمثّل في خمس دقائق إلى ربع ساعة كل ساعة دراسة من أهم الطرق
 .التي تعمل على تحفيز الدماغ على الدراسة

  فقرة دعاء لإلذاعة عن االختبارات واالستعداد بشكل جيد لها

ي قلوبهم صدق التوكل على هللا وهي فقرة الدعاء والتي يقدمها الطالب واآلن مع الفقرة المحبّبة لدى جميع الطلبة التي تزرع ف
 :(اسم الطالب) فليتفّضل مشكوًرا

  ًاللَُّهمَّ َال َسْهَل إالَّ َما َجعَْلتَهُ َسْهالً، وأْنَت تَْجعَُل الَحْزَن إذَا ِشئَْت َسْهال. 

 إليك، اللهم ال سهل إال ما قد جعلته سهالً، اللهم  اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال
 .اجعل الصعب لي سهالً، اللهم ذكرني منه ما نسيت وال حول وال قوة إال با

  اللهّم يا مسّهل الّشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كّل يوٍم في أمٍر جديد، أخرجني من حلق الّضيق
وال تردّ   أدفع ما ال أطيق وال حول وال قّوة إّال با العلّي العظيم، رّب ال تحجب دعوتي،بك   إلى أوسع الّطريق،



 

 

وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت   مسألتي، وال تدعني بحسرتي، وال تكلني إلى حولي وقّوتي،
  .فريج كربي وتيسير عسريوأنت العالم سبحانك بسّري وجهري، المالك لنفعي وضّري، القادر على ت  في أمري،

  االختبارات واالستعداد بشكل جيد لها خاتمة إذاعة عن

مع هذه المعلومات القيمة حول االختبارات وكيفية االستعداد لها يؤسفنا الوصول إلى نهاية هذه اإلذاعة المدرسية التي اشتملت 
وقبل الختام نودّ أن نشكر كل من ساهم في نجاح هذه  على كافة المعلومات والطرق واألدعية المتعلقة بالدراسة لالختبارات،

اإلذاعة بالتحضير لها من قِبل الزمالء الطلبة والمعلمين األفاضل، آملين لكم أعلى الدرجات في االختبارات والناجح الكامل في 
 .الحياة والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

  

  

 


