
مدرسية إذاعات مقدمات

************************************

 مولي أنت الكلم هذا نبتدي ربي اللهم باسمك
في وحسبي

لبداية  كوكب البشير علي والصلة والختام ا
ا ي لدن لنذير الهادي أحمد المنير ا أهديه ا

ا من السلم أزكي ن  مدرسة إذاعة إذاعت
نحييكم............. 

ا نقدم أن ويسعدنا  اليوم لهذا الذاعي برنامجن
/ / الموافق

ا( تعالى قال ّن ُن ِإ ْح ا َن َن ْل ّز َر َن ْك ّذ ل ا ا ّن ِإ َو

ُه َن َل ُظو ِف َحا  من عطره آيات مع والن)  َل
/ والطالب الكريم القران

 من ذلك علي ونحن العظيم ا صدق
الشاكرين الشاهدين



 فانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم ما
مع والن

/ والطالب الشريف الحديث

وسلم عليه ا صل ا رسول صدق

ينما المؤمن ضالة الحكمة  أحق فهو وجدها ا
بها الناس

والطالب/............... اليوم لحكمة نستمع

القلوب كل إلى مرور جواز الطيبة الكلمة

 موانئ في فيها لكم نبحر كلمة صباح ولكل
والعلوم المعرفة

والطالب/ الصباح وكلمة

ّلْم ُء فليس تع ُد المر ٍم أخو وليس*  عالما يول  عل
ُل هو كمن جاه

ِإن َر و ي َم القوم كب ُه لعل ٌر*  عند ْت ِإذا صغي ّتف ل  ا
ُل عليه المحاف

والطالب/ تعلم هل مع والن



ا ختام إلى وإياكم نأتي نحن وها ن ت  جول
وإنه,  المباركة

ا ليعز ن ي لبعد اجتماع بعد الفراق عل لقاء. بعد وا

ا يعـز من يا ـ ن ـ ي ـ ل ا نـفـارقـهـم أن عـ ـ ن ـ ـ ن  وجـدا
شيء كل

عـــدم بـعـدكـم

ا ول ا يسعن ن ت  أن إل اليوم هذا في الكرام أحب
ا ندعوا

لتوفيق لكم و لنا  وعلى قريب لقاء وإلى ا
نجتمع. الخير

وبركاته ا ورحمه عليكم والسلم

خاتمة

 مبسطا نموذجا ذلك كان للنجاح ختام ول ختاما
لما



 والترحيب والحترام الحب من لكم أودعناه
ا فقرات تحوز أن نأمل و والكرام ن إذاعت

 حسن من رأيتم فما ا بعد رضاكم على
 الخرى تكن إن و الغيب ظهر في فدعوة

فشأن

 ول الكمال ندعي ل ونحن العيب ستر الكرام
نقول ول بالخطأ العتراف من نهرب

 يوم كل متجدد لقاء إلى نقول ولكن وداعا
والسلم بدأناه كما عاطرا سلما ولكم

وبركاته ا ورحمة عليكم

 2  رقم مقدمة

ا بسم

 المل شرفات وعلى نلقاكم الخير دروب على
ا سويداء ومن بكم نرحب الصادق ن  نبعث قلوب

ا نبضات..  لكم ن ا في قلوب ن ت  وقد الصوتية مجل
 و.. الورود بشذى........  العطور أغلى حوت



لياسمين وعطر الزهور رحيق ا.....  ا  فمرحب
ا....  وحياكم بكم معن ا في ا ن ت الصوتية مجل

ا ن ٌس الفاضل معلمي ٌر....  إطللتكم هي شم  بح
 مدادي البحر كان لو...  عطاؤكم هو

 أوراقي وتلشت أقلمي لجفت كتابي والصحراء
عملكم أمام

ا..  الفاضل مديري ن  أخواني.  الجلء معلمي
 مدرسة من الطالبات أخواتي..  الطلبة

...............

ا  ا لكم نقدم أن يسعدن  لهذا الذاعي برنامجن
 / الموافق/.............................. اليوم

م20......../........./ 

 رب منهاج إنه...  كنزكم هذا السلم بني يا
العالمين

 وا تفلحوا...  لكم دستورا القرآن فاجعلوا
المفلحين يهدي



 الحكيم الذكر من آيات مع سنبقى والن
/ ................... والطالب

العظيم ا صدق

 عليكم وسلم عليه ا صل ا رسول يقول
 المهديين، الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي

ُعّضوا يها و ِجذ، عل لنوا َدثات وإياكم با ُمح  المور و
ٍة كل فإن َث َد ضللة بدعة كل وإن ِبدعة مح

سيقرأ/ ...........  ا الطالب  شريف حديث لن
 الصلة أفضل عليه محمد النام خير كلم من

 و والسلم
الطالب/ ............................. .

 ) : وجهه ا وكرم عنه ا رضي(  علي قال
ّن ا كان إذا الحكماء كلم إ ب ، كان صوا  دواءا

ًأ كان وإذا داءا كان خط

/ ................ والطالب الحكمة مع والن



ا ن ب ا نحضر أن أحب  تاخذ أن عسى كلمات معن
 .. قلوبكم في فائدتها و.  آذانكم في مقعدها

والن....  يومكم نبراس لتكون  الكلمة مع هذا
/ ....................... والطالب

ا ولحدائق ن  المعاني فيها مورقة فروع إذاعت
 الزهرة هذا ومع رطيبة والغصون..  متصلة

ا من الفواحة ن شذا

ا الزاكي ن  المعلومات هذه ومع,  الراقي وأدب
/ ...................... والطالب)  تعلم هل( 

ا دائما الخبار ا اليوم صحف و معن  فمع تجمعن
 الطالب لكم تنقلها و الخبار

....................... /



َذا"  وجل عز ا يقول ِإ َلك َو َأ ِدي َس ا َب ّني ِع  َع
ّني ِإ ٌب َف ِري ُب َق ِجي َة ُأ َو ْع ِع َد ّدا ل َذا ا ِن ِإ َعا  صدق"  َد

 والطالب الدعاء مع والن العظيم ا
............./

 العيون بالدمع وتفيض وترحلون سنرحل
 تذكرون تراكم فهل نذكركم وسنظل........... 

؟؟؟؟

ا قد نكون أن نتمنى الختام وفي  في وفقن
ا فقرات تقديم ن  بقضاء المنيات أطيب مع إذاعت

. رائع دراسي يوم

وبركاته ا ورحمة عليكم والسلم

كامل إذاعى برنامج



 مالم النسان علم بالقلم علم الذي الحمدلله
ا ما على وأشكره سبحانه أحمده ، يعلم  أولن
 إل إله ل أن وأشهد ، والنعم الهبات كثير من
 النقم شديد الرحمة عظيم له لشريك وحده ا

 أوتي ورسوله عبدا محمدا أن وأشهد ،
ْم جوامع ِل َك ل  بأفصح شريعته ربه عن فبلغ ا

 آله وعلى عليه ا فصلى وعلم وهدى لسان
. وسلم وصحبه

بعد أما

،................  ،مدرسة ز........ إدارة يسر

ا لكم نقدم أن الذاعة جماعة   الذاعى برنامجن
الموافق اليوم لهذا

ا داو القــــرآن قـــــارئ يا ن ــــوب ٍة قل  بتلو
ِد تزدان ــــــجوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ت ل ا ب

ـــــــلم لينجلي إقرأ ا عن الظـ ُرب ل  وليسمع ا
ــــــر الغافي ـ ـ ـ ِد زواجـ هو



ًل يوقــــــظ ا لعــل إقرأ ا من غاف  قومن
ــــــلب ويلــين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِد قـ ي عن

ــــــلب ليهدأ إقرأ ـ ـ ـ ـ ٍع كل قـ  من مرو
ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــؤاد قومن ِد كل وفـ شري

 الهدى معنى أمتي لتفهــــــم إقرأ
ــــــــى ـ ـ ـ ِد مقامها بلوغ معن المحمو

 من 286 ، 285 واليات الكريم القرآن ومع
لبقرة سورة الطالب و ا

 تمحى فبهديه المصطفى حديث والى
لذنـــــوب ا

ا صلح وبه ـ ـ ـ لنجـــاة وبه أمورن الكـــروب من ا

ا ربه برضا القــلوب تحيي وشهده النفوس تحي

ـــوه فلتسمعــوه  كل لتطــردوا وتعـقل
ـــــوب العي

/ الطالب و الشريف الحديث مع الن و



الشريف الحديث

 قال قال عنه ا رضي جبل بن معاذ عن
 تزول لن"  وسلم عليه ا صلى ا رسول
 أربع: عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما
 أبله فيما شبابه وعن أفناه فيما عمره عن
 وعن أنفقه وفيما اكتسبه أين من ماله وعن

" ؟ به عمل ماذا علمه

ا ولكن ا لتوضحى أختاه ي ا ما لن ليه يرشدن  إ
الحديث

ا ما ليه يرشدن : الحديث ا

 في به ا أقسم وقد بالوقت السلم اهتم لقد
كثيرة آيات

 لفي النسان إن والعصر ﴿:  تعالى ا فقال
خسر﴾



لليل ﴿:  تعالى وقال لنهار يغشى إذا وا  إذا وا
﴾ تجلى

 عشر وليال والفجر:   تعالى ا قال كما

 الوقت أهمية تبين التي اليات من وغيرها
ا طاعة في اغتنامه وضرورة

 في الوقت أهمية إلى تشير والحاديث فاليات
المسلم حياة

تضيعه وعدم عليه الحفاظ من فلبد لذلك

ا تجلب قد أعمال في ن ي ا الشر عل  عن وتبعدن
الخير طريق

أخرى مرة يعود ول يمضي فالوقت

 فيما وقتك استغلل المسلمة أختي فلتحسني
عليك يعود

ا في بالنفع أمتك وعلى ي لدن والخرة ا

 قيمة يعرفون ونساء رجال إلى المة أحوج فما
. الحياة في ذلك ويطبقون الوقت



الخبارية: الفقرة

 العلم وأولو****  سلم للمعالى المعارف إن
لينعموا يجهدون

 النسان تحرك التى هى المعارف و الخبار إن
ا يوم كل و مسائه و صباحه فى  الصحف تطالعن

 و الخبار من الكثير و بالكثير العلم ووسائل
الحداث

 الدولية و المحلية الخبار من باقة مع الن و
لتعليق ــــها وا ـ ي الطالب/ و عل

ا من ارن المحلية* أخب

ا من و ارن العالمية و العربية أخب

ا ومن ارن القتصادية أخب



الرياضة أخبار ومن

المقدمة

 ساعة وعشرون أربع اليوم في إن:  أخواتى
 ترى,  دقيقة وأربعون وأربعمائة ألف فيها وإن
 ، عزوجل الخالق طاعة في قضيناها دقيقة كم

ا وهل  طاعة في قضيناها دقيقة كل من استفدن
 كلمات على أدلك دعني إذا ؟ وجل عز الخالق
 شاء إن الكثير الجر فتكسب دقيقة في تقولها
 تقرأ أن تستطيع دقيقة في:  أخي.. ا

 ألف سبعة من أكثر على فتحصل الفاتحة
 على تصلي أن تستطيع دقيقة وفي حسنة،

 فيصلي مرة عشرون وسلم عليه ا صلى النبي
 أن تستطيع دقيقة وفي,  مرة مائتان ا عليك

لتواب العظيم ا أستغفر"  تقول  الرحيم ا
 والموات" الحياء والمؤمنات وللمؤمنين لذنبي

حسنة. ومؤمنه مؤمن بكل لك فيكتب

 الوقت قيمة عن الذاعى المقال مع الن و
/ والطالب



الرحيم الرحمن ا بسم

 النبياء أشرف على والسلم والصلة
بعد أما والمرسلين

 اليوم لهذا الصباح كلمة لكم أقدم أن يسعدني
 بل حقا مؤسف الوقت قيمة بعنوان وهي
ا التي النظرة هذه جدا ومؤلم  بها ننظر أصبحن
 في شئ أرخص أصبح فقد وقيمته الزمن إلى

، ا ن ت ا  أي بدون أوقاتهم يهدرون فالفراد حي
 وقتها تضيع والجماعات تقدير أو حساب
ياما ، تافهة أمور في وجهدها  الناس كان وأ

 ويخافون بل حساب كل للوقت يحسبون فيها
 تقطعه لم إن كالسيف فجعلوه ضياعه من

ا قطعك ن ي ب ا والسلم الصلة عليه ون  يخبرن
ا العمل وأهمية الزمن بأهمية ن  على ويدل
ا يوضح ثم الخير في إستغلله  ما أول أن لن
ا ن ل  العمر وحصيلة الزمن هذا هو عنه ا يسأ
 ل(  قال وسلم عليه ا صلى الرسول فعن



 عن يسأل حتى ربه عند آدم ابن قدما تزول
 فيما شبابه وعن أفناه فيما عمره عن:  خمس

الحديث آخر إلى.......)  أبله

ابليون وقال إن:( ن  انتصاري في السبب قديما
 قيمة جيدا يعرفوا لم أعدائي أن في يكمن

الخمس) الدقائق

 نتعلمه أن مايجب أهم إن الطلب أحبائي لذا
 له فالنسان الوقت وتقدير الزمن احترام هو
ٍد من فكم عمره في قدم بما ويقاس عمر ل  خا
ُه لتاريخ خلد  العمل هذا جاء وما عمله بسبب ا
 إلى انظر الوقت واستغلل استثمار بعد إل

 هذا جائهم كيف حولك من المتقدمة المم
لتقدم  إنما ل وحظ؟ فراغ من أجاء ؟ والرقي ا
لثواني على وحرص وعمل جهد بعد من جاء  ا
لتقدم التفوق هذا نالوا وبذلك الدقائق قبل  وا

ٌي ا فحر ن ا نور نتبع أن المسلمين نحن ب  سلفن
ا إن أوقاتهم على حرصهم في الصالح  عزة أردن

وقوة

وبركاته ا ورحمة عليكم والسلم



الذاعي التحقيق

ا ما...  أدهم بن إبراهيم سئل ن ل  فل ندعو با
ا يستجاب ن ل

 تطيعوه.. فلم ا عرفتم لنكم:  فقال
وعرفتم..  تتبعوا فلم الرسول وعرفتم  سنته
وأكلتم..  تعملوا فلم القرآن  فلم ا نعم به
وعرفتم..  تؤدوا  تطلبوها.. فلم الجنة شكرها

لنار وعرفتم وعرفتم..  تهربوا فلم ا  منها
وعرفتم..  تحاربوه فلم الشيطان  ووافقتموه
ودفنتم..  تستعدوا فلم الموت  فلم الموات له

وتركتم..   بعيوب واشتغلتم عيوبكم تعتبروا
. الناس

/ والطالب الذاعي التحقيق مع الن و

الذاعى التحقيق

الرحيم الرحمن ا بسم



 ا رسول على السلم و والصلة لله الحمد
ا  فالوقت الوقت عن اليوم لهذا الذاعى فتحقيقن

 هذا وفى النسان حياة فى الشياء أهم من
 الوقت عن الحقائق بعض على نتعرف التحقيق
ا بعض نظر وجهة من ن : الفاضل أساتذت

لبداية فى ا ا  /........... الستاذ إلى توجهن
ا و بالمدرسة العربية اللغة أول معلم ن ل  سأ
 فى الوقت يعنى وماذا ؟ الوقت ما سيادته

؟ حياته

 كما و النسان عمر هو الوقت:  سيادته فأجاب
الشاعر يقول

 الحياة إن******  لـــه قائلة المرء قلب دقات
وثوانى دقائق

 سيسأل حياته من النسان يقضيها لحظة وكل
. القيامة يوم عنها

؟ الوقت يقاس بم وسألناه

لثوانى و بالدقائق:  سيادته فرد  و اليام و ا
. العوام و الشهور



 بالنسبة مهم الوقت حساب إذن وسألناه
؟ للنسان

 مصائر يحدد فالوقت ذلك فى لشك:  فقال
اير 25 ثورة فى حدث مثلما الشعوب و المم  ين
 ولم مصر فى المور لكل جذرى تغيير تم حيث

 هذا يزول أن يصدق العالم فى أحد يكن
ائد النظام لب . يوم 18 فى ا

ا /..................... للستاذ بالسؤال وتوجهن

؟ الوقت لستغلل الطالبات تنصح بم

 وعليه ا صلى الرسول قال:  سيادته فأجاب
وسلم

 يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول لن"
" أفناه فيما عمره عن

 على الحرص يجب التى المور من فالوقت
 على و يفيد ل فيما تضييعه عدم و استغللها
 و للمذاكرة جدول بعمل وقتها تنظيم الطالبة



 تكون حتى المختلفة النشطة لممارسة أوقات
اتها . المتفوقات من تصبح و منتظمة حي

 النصائح بعض هذه كانت فقد زميلتى وبعد
ا أن بعد منها نستفيد أن فنرجو المهمة  تعرفن

للنسان الوقت أهمية على

للقاء وإلى جديد إذاعى تحقيق مع ا

بركاته و ا رحمة و عليكم والسلم

؟ تعـلم هل

! نفسها عن تتحدث السعادة

في:  تسكنين؟ أين:  للسعادة قيل  قلوب قالت
الراضين.

بم:  من:  تتغذين؟ قيل إيمانهم. قوة قالت

بم:  بحسن:  تدومين؟ قيل تدبيرهم. قالت



بم:  بأن:  ُتستجلبين؟ قيل  النفس تعلم قالت
لن: " بها أنه لها". ا كتب ما إل يصي

بما:  بالطمع:  ترحلين؟ قيل  القناعة، بعد قالت
ّم السماحة، بعد وبالحرص بعد وباله

ليقين. بعد وبالشك السرور، ا

/ الطالبة و تعلم هل فقرة مع والن

؟ تعلم هل

 لرئتي الداخلية السطح مساحة أن تعلم هل* 
لبالغ النسان التنس كرة ملعب مساحة تساوي ا

 لحماية جفون ثلثة للجمل أن تعلم هل* 
العواصف من عينيه



 ا بسم(  كتب من أول أن تعلم هل* 
 عليهما داود بن سليمان هو)  الرحيم الرحمن

السلم

 الكعبة الرض في بني بيت أول أن تعلم هل* 
المشرفة

 فيه وصلى مسجد بنى من أول أن تعلم هل* 
ياسر بن عمار هو السلم في

 في يستخدم الزيتون زيت أن تعلم هل* 
والمراهم والمنظفات الصابون صناعة

 الزرافة رقبة فقرات عدد أن تعلم هل* 
النسان رقبة فقرات عدد يساوي

 : ثلثة الحيوانات من الفخر أهل أن تعلم هل*
الطاووس و الديك و الفرس

 الذي الوحيد الحيوان هو الفيل ان تعلم هل* 
ركب أربع له

 سمعه لكن ضعيف نظره الذئب أن تعلم هل* 
 3 بعد على الصوات سماع فيستطيع جدا قوي

كلم



اللقاء

 فقال: الدين، علمات عن منبه بن وهب ُسئل
 هي: بهن، يعرف علمات ثلث للدين إن"

،" والعلم، اليمان،  علمة كل وصف ثم والعمل
لليمان: " حدة، على  علمات: ثلث فقال
لله، اليمان ا  وللعمل ورسله، وكتبه وملئكته، ب
الصلة،:  ثلث  والصيام، والزكاة، علمات
العلم:  ثلث وللعلم لله، علمات ا  يحب وبما ب

سبحانه" يكرهه وما ا،

ا آخر مع الن و ن ت / الطالب و اللقاء و فقرا

ا ن ا من عنى القوم سألت إن أ ن أ

ا ن ا أ ا دوما سأعيش مؤمن مؤمن

ا لن أنثنى لن انحنى لن أركن

نا مسلم تعرفون هل مسلما أ

أظلما هو إن الكون هذا نور أنا



ا ن الظمأ يشكى من ري الخليقة في أ

ا الداعي دعا وإن ن الحما حامى أ

نا ُيرى وإسلم يمشى مصحف أ

ا ن الثرى فوق علوية نفحة أ

ُسخرا قد لخدمتي و لي الكون

ا ولمن ن ا أ ن الورى خلق للذي أ

ا لن أنثنى لن انحنى لن ولغيره اركن

نا  ل هدى وبغير محمد حزب ا جنود من وأ
أهتدى

ملحد لدعوة أصغى أن حاشاي

ّان فتى وأنا المسجد وابن القر

نا الثرى في القوافل يهدى كوكب أ

ا ن ُت إذا الشهاب وأ المسجد رأي

الشرى على تعز نفس سوى مالي

اشترى وا لله بعتها قد



ا يجرى الوقت قطار فإن وبعد ن  ل و مسرعا ب
ا طاف قد و الوراء إلى يعود ن  الكلمات بين ب

ا و ، نستمع و نسمع  قد نكون أن رجاؤن
. بلقائكم أمل على أمتعناكم و أسعدناكم

ا قد نكون أن ا نسأل ا فإن أحسن ن ب  أصا
لتوفيق  خلل من كان ما و جل و عز ا فمن ا

ا فمن نرجوه ل تقصير أو  الشيطان من و أنفسن
ا . منه إياكم و ا أعاذن

ا كما نقول الختام وفى  ا صلى الحبيب عودن
: وسلم عليه

 إليك ونتوب نستغفرك بحمدك و اللهم سبحانك"
ا على ا صلى و أنت إل إله ل  و محمد سيدن

" أجمعين صحبه و آله على

/ الذاعة مقدمة معكم كانت

بركاته و ا ورحمة عليكم والسلم


