
 

  خاتمة اذاعة عن اللغة العربية

ونختتم إذاعتنا بعد أن تحدثنا فيها عن عظمة اللغة العربية، حيث اكتسبت عظمتها من هبوط الوحي على نبينا العظيم 

صلى هللا عليه وسلم بها، وكذلك رواية نصوص الحديث الشريف بها، فاللغة العربية هي مستودع  محمد بن عبدهللا

 .إرثنا الفكري واألدبي ومآثر األجداد، دامت اللغة العربية بخير وحفظ هللا، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء

 خاتمة عن جمال اللغة العربية لالذاعة المدرسية

ة المدرسية لهذا اليوم عن جمال اللغة العربية الفريد، فهي تتفرد بعدد حروفها وتوقيعات لقد تحدثنا في برنامج اإلذاع

كلماتها، ومخارج حروفها من بين الشفتين السفلى والعليا، ففيها جرس موسيقي آسر للنفس بنغماته الرائعة، وكذلك 

يها البديع والخيال من كنايات واستعارات تشتهر بنصاعة البيان الذي ال يعلو عليه بيان في باقي لغات أهل األرض، فف

وتشبيهات، ولكل صورة فنية وظيفة جمالية وداللة غاية في اإلتقان المحكم، ولتراصف حروفها سبك جميل ومميز 

 .يذهل اللب

 .وفي النهاية نشكر حسن االستماع لديكم، ونتمنى للجميع الفائدة، وإلى اللقاء في صباح الغد

اللغة العربيةخاتمة اذاعه قصيره عن   

وأخيراً نختم إذاعتنا عن اللغة العربية، إنها لغة النبي ثلوات هللا عليه وسالمه، فقد أكسبها النبي والقرآن الكريم إعجازاً 

ال يعلوه أي إعجاز، فقد تخصص العلماء والمفكرون بدراسة وتبويب علوم اإلعجاز أللغوي الذي امتسبته اللغة 

ا لغة غّراء جميلة التوقيع والنطق، تتميز بحروفها األبجدية والهجائية من باب م بها، نعم إنهالعربية بهبوط الذكر الحكي

 .األلف وحتى الياء، حفظك هللا يا لغة الهدى ودمتم بخير، نستودعكم هللا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 خاتمة قصيرة عن اللغة العربية

ليوم عن اللغة العربية نختتم إذاعتنا بعد أن تكلمنا عن عظمة اللغة العربية، هذه وبهذا القدر من برنامجنا اإلذاعي لهذا ا

اللغة التي تصنف بالمرتبة السادسة من بين اللغات الرسمية حول العالم، وتكتب من اليمين لليسار بعدة أنواع من الخط 

لتشكيل اللغوي كالضمة والكسرة والفتحة ومنها الكوفي والنسخ والرقعة وغيرها الكثير، وتتزركش كلماتها بأنواع من ا

والتنوين، كما أنها تميزت بأنها الوعاء الذي يحفظ نتاجنا الفكري والحضاري، وفي النهاية ال يسعنا إال توجيه الشكر 

 .لكم وإلى لقاء قريب بإذن هللا

 خاتمة عن اللغة العربية واهميتها لألطفال

ن اللغة العربية، بعد أن تحدثنا عن أهميتها، حيث أنها لغة التواصل والتحابب أطفالنا األحباء، ونختتم برنامج إذاعتنا ع

والتفاهم ونقل مشاعر الحب والمودة، كما أنها متفردة بنزول القرآن الكريم بها، كما وتكلمها نبينا محمد صلوات هللا 

واالجتماعية، وبهذا القدر نكتفي على  عليه وسالمه، نتمنى من أطفالنا متابعة االهتمام بها وإدراك أهميتها اإلنسانية

 .أمل لقياكم في الغد بخير، نستودعكم الرحمن وإلى اللقاء

 خاتمة اذاعة مدرسية رائعة عن اللغة العربية

أخبتنا وفي النهاية أدركنا معكم روعة اللغة العربية، فهي سهلة اللفظ وسلسة التعبير عن األفكار والمشاعر اللذيذة 

تعرفنا بأن تسلسل حروفها بلين تارةً، وبفخامٍة تارةً أخرى، يجعلها طيبة التداول، كما وأن توالي بإنسانيتها، فقد 



 

حروف الهمس وحروف الجهر فيها يجعل منها سيمفونية رائعة التوقيعات في القلب وعلى األذن، حمى هللا لغتنا 

  .العربية وبأمان هللا نترككم

 خاتمة اذاعة مدرسية عن لغتي العربية

اآلن نصل إلى ختام إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، بعد أن تحدثنا عن لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم والحديث و

الشريف، فقد نقلت لنا تراث األجداد، وتميزت بروعة المجاز والخيال وكثرة فنون البديع والبالغة وعلوم النحو 

حرفاً فقط، بوركت لغتنا برعاية هللا  28ذلك من خالل والصرف واإلمالء واألصوات واألدب من نثر وشعر، وكل 

  .والغيورين عليها نستودعها وإلى اللقاء ببرنامج إذاعي جديد
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