
 

 

 

  الثاني الدراسي الفصل بداية عن مدرسية اذاعة خاتمة

 

 بكل   نصلُ  بسماعها، أُطربنا التي الشعرية األبيات من الجميلة الفقرة هذه مع الكريم، حضورنا

 العزيزة، مدرستنا لرحاب وعزيمة بمحبة ُعدنا به الذي اليوم لهذا المدرسية إذاعتنا لختام حب

 التوفيق يكون بأن دعواتنا كل   والثقافة، المعرفة دروب في وننغمسُ  الِعلم، مناهج من نستهل  

 النجاح، الجميع ينال بأن ونأمل كما والتميز، النجاح ثمرة لِقطاف والساعي الُمجتهد حليف

 بعودتكم أهًل  المواد، غالبية في والفشل الضعف مواضع عن والعوض التعويض فصل ويكون

 .إذاعتنا أثير ضمن ُمختلفة مواضيع مع خير على ونلقاكم جديد، من

 

  مبهرة الثاني الدراسي الفصل بداية عن مدرسية اذاعة خاتمة

 

 بفصلنا بكم الترحيب نافذة بمثابة كانت التي اإلذاعة هذه لختام الكريم، حضورنا وإي اكم نصلُ 

 نقطف إلن جهدنا بكل   نسعى للجميع، جديدة علمية بدايةً  يكون أن نطمح الذي الجديد، الدراسي

 لطلبتنا حميدة عدةً  الكثيرة، ومساعينا أهدافنا وُنحق ق أنفسنا، نبني به يالذ الِعلم ثمار منه

 اختتم محبتي كامل مع لكم، والتوفيق الخير كل   تحمل فصلية وبداية الكرام، ولُمعلمينا األفاضل،

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة عليكم السلم اإلذاعة، هذه

 

  المدرسية لإلذاعة الثاني الدراسي الفصل بداية عن جميلة خاتمة

 

 بداية على معه نـطل   الذي اليوم لهذا المدرسية إلذاعتنا استماعكم ُحسن لكم نشكر الِكرام، أحبتي

 التفوق درب الستكمال ونشاًطا عزيمةً  تشتعل وقلوبنا شغف، بكل   نستقبلها جديدة، معرفية علمية

 مجتهد، لكل   بالتفوق مملوءً  دراسًيا فصًل  يكون أن أتمنى الماضي، الفصل في نلناه الذي

 العلم طريق زال ال الماضي، الفصل في حليفه الرسوب كان طالب   لكل   والجبر والتعويض

 عودة بالجهل، الغارقة الحياة متاهات في فتضيعوا طريقكم، تستبدلوا فل إقبالكم، ينتظرُ  مفتوًحا

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة عليكم والسلم جميًعا، لكم حميدة

 

  باالنجليزي الثاني الدراسي الفصل بداية عن اذاعة خاتمة

 

Science is the light by which paths are illuminated and hearts are 

illuminated. We and you, my dear ones, come to the conclusion of what 

we began to talk with within the ether of our broadcast, which was like a 

good prelude to a new scientific beginning. Creative touches, we thank 



 

 

all our colleagues for their diligence in preparing this radio that is 

commensurate with our return to the classrooms of our classrooms, and 

to the halls of our beautiful school, We also thank you all for your kind 

listening, and we hope that the second semester will be the beginning of 

goodness and success for every student who carries the love of science 

in his heart. 

 

  الثاني الدراسي الفصل بداية عن اذاعة خاتمة ترجمة

 

 به بدأنا ما لختام أحبتي واياكم نصل القلوب، وتستنير الدروب، تضاء به الذي النور هو العلم إن  

 المعرفة يحمل جديدة، علمية لبداية الخير فاتحة بمثابة كانت التي إذاعتنا، أثير ضمن الحديث

 صاحبي األفاضل، طلبتنا من ُنخبة تقديمها في أبدع حيث جميع، للطلبة الثقافي والمخزون

 مع تتناسب التي االذاعة هذه اعداد في اجتهادهم على جميعا زملؤنا نشكر اإلبداعية، اللمسات

 حسن على جميعا ونشكركم كما الجميلة، مدرستنا وألروقة الدراسية، مقاعدنا ألدراج عودتنا

 العلم حب يحمل طالب لكل والتوفيق الخير بداية هو الثاني الفصل يكون بأن ونتمنى استماعكم،

 .قلبه في

 

  المعلمين تبهر الثاني الدراسي الفصل بداية عن مدرسية اذاعة خاتمة

 

 فصلنا فيها استقبلنا التي المدرسية إذاعتنا أثير لختام حب بكل   معكم نصل أحبتي، هنا إلى

دنا الجديد، الدراسي  ال ما، يوًما نصيبنا من تكون بأن نأمل التي ومساعينا أهدافنا معها وجد 

ة فالفشل أمامكم، يزالُ  ال الوقت   بأن   طلبنا، تنسوا  نتعل م منه بل الدائم، الرسوب يعني ال مر 

دو فيها، وقعنا التي الفاشلة تجاربنا خلل من خبرةً  ونزداد  تحقيق في الني ة اواعقدو العزم، اجد 

 نشكر إذاعتنا، اختتم الكلمات هذه مع يوًما، الدائم صديقنا يكون إلن نسعى الذي الُحلم الُحلم،

 .نفحاته بين الخير يحمل بفصل   وأهًل  استماعكم، حسن

 

  المدرسية للذاعة الثاني الدراسي الفصل بداية عن قصيرة مةخات

 

 والسهر والسعي االجتهاد بل وُضحاها، ليلة بين يأتي ال والتفوق العدم، من ُيخلق ال النجاح إن  

 في والعملية العلمية معرفتنا بزيادة ننالها التي الدائمة، والمساعي الُمبتغى لتحقيق السبيل هما

 ُعمق في إيجابية   بصمة وترك بها، أنفسكم إثبات دون تضيعُ  تجعلوها فل أمامكم الفرصة الحياة،

 استقبال بمثابة كانت التي ةيالترتيب بفقراتها اإلذاعة هذه اختتم اللطيفة الكلمات هذه مع المدرسة،

 الحياة في أثًرا ونترك لنسعا إال   ُنخلق لم أقول، وأخيًرا الثاني، الدراسي للفصل وتحفيز وتشجيع



 

 

 عليكم والسلم وعلمكم، باجتهادكم القدوة كونوا لآلخرين، قدوة   محط   ويجعل عن ا، الخالق ُيرضي

 .وبركاته تعالى هللا ورحمة

 

 


