
 

 

 

  الثاني الدراسي الفصل بداية عن مدرسية اذاعة مقدمة

 

 من وعلى األمين، الهادي بالحّق، ُبعث لمن وسالمنا صلواتنا وأفضل الرحيم، الرحمن هللا بسم

 :الّدين يوم إلى بإحسان   تبعه

 

 تعالى ورحمته عليكم فالسالم الُمباركة، اإلسالم تحيةُ  هي التحايا، خير إنّ  الُحضور، أعزائي

 فصل   معها لنستقبل الجميلة، مدرستنا ألروقة جديد من بعودتنا جميًعا بكم ُنّرحب وبركاته،

 القصيرة إجازتنا فما والحكمة، بالثقافة والعقلي العلمي مخزوننا معه ُنجّدد جديد، تعليمي دراسي

 والثقافة، المعرفة أمواج مع وُنبحر العلم، ِغمار نخوض جديد، ونشاط وعقلية بهمة لنعود إّل 

 التعويض فصل يكون بأن   هللا من آملين جديد، من النقية وجوهكم ورؤية معكم، تواجدنا ُيسعدنا

 مع ونبدأ إذاعتنا، أعزائي معكم نفتتح البداية، في فشل لمن العزيمة وفصل رسب، لمن

 .المميزة فقراتها بأولى.... زميلنا

 

  مميزة الثاني الدراسي الفصل بداية عن مدرسية اذاعة مقدمة

 

 العلمية المسيرة في وزميالتي زمالئي الِكرام، والُمعلمات الُمعلمين السادة الفاضل، المدير السيد

 بفصله جديد، من علينا العلم إشراقة ولكم لنا هللا وبارك خير، بكلّ  صباحكم هللا أسعد المعرفية،

 العلم من بالمزيد ويمّدنا تقصيرنا، به نعّوض فصل   يكون بأن هللا من نأمل الذي الثاني الدراسي

 قطعنا التي المدرسية العلم لرحلة استكمال إّل  هو وما الُمستقبل، ونبني وننشأ نكبر به الذي

 ُنجّدد بسيطة ستراحةكا عنده وقفنا ما لستكمال جديد من نعود نحن وها األول، بفصلنا نصفها

 أن اعتدنا التي الصباحي، إذاعتنا أثير ضمن جديد من جمعنا ُيسعدنا وطاقتنا، عزيمتنا معها

 هذه نشارككم أن لنا ويطيبُ  للدراسة، الجديدةوالعودة  والمناسبات األحداث بجميع ُتشاركنا

 مناسبة فيه نتناول إعدادها، في جاهدين زمالئي عملوا التي الجميلة للترتيبية بفقراتها اإلذاعة

 .معنا فكونوا وعزيمة، بحب   الثاني لبيتنا عودتنا

 

  بالنجليزي المدرسية لإلذاعة الثاني الفصل بداية عن مقدمة

 

Dear Principal, dear teachers, fellow students, may God bless your 

morning with all goodness, the goodness that God bestowed upon us by 

guiding us, by His grace, to delve into the depths of science and 

knowledge, and to provide us with ways and reasons to walk and learn 

in His path and path, for our worldly life is nothing but labyrinths Closed, 

its keys are science and knowledge. We are pleased with our honorable 



 

 

presence to return again to the halls of our new school, after we spent a 

short vacation in which we gathered our energy, renewed our 

determination, and set our goals that we want to reach and harvest with 

our own hands, to enter our second semester with full activity, we 

welcome you again, I will make way for the rest of my colleagues to 

present their paragraphs that they worked hard to prepare with this 

good return to school. 

 

  المدرسية لإلذاعة الثاني الفصل بداية عن مقدمة ترجمة

 

 الطالبات، وزميالتي الطلبة زمالئي الكرام، والمعلمات المعلمين السادة الفاضل، المدير السيد

 غمار نخوض إلن بفضله أرشدنا بأن علينا به هللا من الذي الخير خير، بكل صباحكم هللا أسعد

 إل الدنيا حياتنا فما وطريقه، دربه في والتعلم للسير واألسباب السبل لنا وهيئ والمعرفة، العلم

 ألروقة جديد من عودتنا الكريم حضورنا يسعدنا والمعرفة، العلم هي مفاتيحها مغلقة، متاهات

 ووضعنا عزيمتنا، وجددنا طاقتنا، بها استجمعنا قصيرة عطلة قضينا أن بعد الجديدة، مدرستنا

 نشاطنا، بكامل الثاني الدراسي فصلنا في لندخل بأيدينا، وقطافها وصولها نبغي التي أهدافنا

 على جاهدين عملوا التي فقراتهم تقديم في زمالئي لبقية المجال وسأفسح جديد، من بكم نرحب

 .للمدرسة الحميدة العودة هذه مع إعدادها

 

  المعلمين تبهر الثاني الدراسي الفصل بداية عن إذاعة مقدمة

 

 وسكينة، رحمة قلوبكم ويغمر وطمأنينة، رًضا وركمصد يمأل طّيب سالم   الكريم، حضورنا

 علًما تشع   منارةّ  تكون أن عليها اعتدنا التي المدرسية إذاعتنا أثير ضمن معنا تواجدكم ُيسعدنا

 والوطنية العالمية المهمة الُمناسبات بجميع وُتشاركنا شّتى، علمية آفاًقا خاللها من تفتح ومعرفة،

 بعودة وطالبات وُطالّبا ومعلمات معلمين جميًعا بكم لُنّرحب إّل  اليوم جمعنا وما الدراسية، وحتى

 طاقتنا وجددنا همتنا، بها استعدنا قصيرة إجازة ُخضنا أن بعد الثاني، الدراسي بفصلها المدرسة

 فئة بأيّ  طالب أي يخوضها التي الدراسية المرحلة هذه ختام هو الثاني فالفصلُ  الدراسية،

 الرحلة محطات من جديدة لمحطة لننتقل نجتازه بأن فرًحا تتطاير وقلوبنا نستقبله علمية،

 عملوا التي المميزة بفقراتها المدرسية، إذاعتنا معكم نبدأ أن ويسّرنا تواجدكم ُيسعدنا الدراسية،

 .معنا فكونوا إعدادها، على زمالؤنا

 

  لإلذاعة الثاني الدراسي الفصل بداية عن جميلة مقدمة

 



 

 

 الميت من الحيّ  ُمخرج األرض وباسط عمد، بال السماء رافع هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم

 بأّنه وُنشهده هلل الحمد ،واإلنجيل التوراة ومنزل والنوى، الحبّ  فالق الحي، من الميت ومخرج

 :بعد أّما بالحق، رسوله وخليله ونبيه عبده محمًدا وأنّ  األحد اإلله

 

 الُمتجددة والطاقة والعزيمة، الهمة نفحاته مع يحمل مبارك طيب   صباح   الُحضور، السادة

 ِغماره، في بالخوض وأمرنا له سبحانه أرشدنا الذي العلم العلم، طريق استكمال في الراغبة

 دراسًيا فصاًل  نستقبل الجميل صباحنا مع نحن وها ،"اقرأ" الحكيم كتابه في سبحانه قال حينما

 فصل يكون بأن نأمل به، ذاتنا ونبني أنفسنا لُنقّوم ومعرفة، علم   من تركناه ما فيه نستكمل جديًدا،

 مع إذاعتنا معكم نبدأ أن سرورنا دواعي ومن تواجدكم، ُيسعدنا ورسوب، فشل لكلّ  التعويض

 .معنا فكونوا الترتيبية، فقراتها

 

  ومبهرة جديدة الثاني الفصل بداية عن مدرسية إذاعة مقدمة

 

 الطالبات، وزميالتي الطلبة زمالئي الكرام، والمعلمات المعلمين السادة الفاضل، المدير السيد

 دراسي نشاط نفحاته مع يحمل الذي الصباح إشراقة لكم هللا وبارك ورحماته، عليكم هللا سالم

 من النقّية الجميلة وجوهكم نرى أن سرورنا دواعي لمن إّنه متألقة، جديدة وهمة وعزيمة جديد،

 ومقدار دراستنا في الضعف مواضع خاللها أدركنا قليلة، ألسابيع دامت إجازة بعد جديد،

 نشاطنا، أوجّ  في ونحن الثاني الدراسي لفصلنا لنعود العلمي، الثقافي محصولنا في التراجع

 لنتهاء بداية إّل  الثاني الفصل فما والفشل، الضعف تعويض في الراغبة وعزيمتنا همتّنا وبكامل

 الفصل عن للحديث إّل  اليوم إذاعتنا وما اآلن، نخوضها التي الدراسية والمرحلة الدراسي العام

 بأن نأمل مسامعكم، على تقديمها على زمالئي سيعملُ  لطيفة، ترتيبية بفقرات   الثاني الدراسي

 .معنا فكونوا رضاكم، تنال

 


