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سیدنا محمد خاتم األنبیاء والمرسلین علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم، فمع شروق شمس الصباح ونھوض الجمیع للكفاح سائرین

على طریق النجاح متفائلین بحي على الفالح.

أما بعد .. السید الفاضل مدیر المدرسة السادة األفاضل المدرسین معلماتي الجلیالت إخواني الطلبة والطالبات، یسعدنا ویسرنا أن
نقدم لكم اإلذاعة المدرسیة لھذا الیوم وخیر ما نبدأ بھ برنامجنا اإلذاعي آیات من الذكر الحكیم یتلوھا علیكم الطالب(....) .

حقاً إن لھ لحالوة وإن علیھ لطالوة وإن أعاله لمثمر وإن أسفلھ لمغدق وإنھ یعلو وال یعلى علیھ، وبعد أن استمعنا إلى كالم المولى
عز وجل ھیا بنا لنتجول سویاً في بساتین السیرة النبویة العطرة ومع الحدیث الشریف والطالب(......) ،صدقت یا رسول هللا فیما

قلت وبلغت عن رب العزة، قال هللا تعالى في كتابھ العزیز ادعوني استجب لكم واآلن مع فقرة الدعاء والطالب (......) .

والبد لكل صباح من كلمة رقیة واآلن مع كلمة الصباح والطالب (....) ، واآلن مع فقرة ھل تعلم والطالب(........) ، قالوا قدیماً
خذوا الحكمة من أفواه الحكماء وال تتخذوھا من أفواه السفھاء ومع الحكمة والطالب(......)، واآلن مع جولة سریعة في األخبار

المحلیة والعالمیة ومع األخبار والطالب(......) .

وكما بدأنا برنامجنا بخیر كالم فالبد أن نختم بخیر ختام ومع القرآن الكریم والطالب(....) ، وبذلك قد وصلنا إلى نھایة فقرتنا ونتمنى
أن تكونوا قد استفدتم منھا مع تمنیاتنا بالنجاح والتوفیق والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ تابع في السطر القادم مقدمة اذاعة مدرسیة

ممیزة .

مقدمة اذاعة مدرسیة كاملة
ً باسمك اللھم نبدأ یومنا والبسمة تنیر وجوھنا واإلخالص والعمل طریق نجاحنا وكلماتك یا هللا منارة دربنا أما بعد فصالة وسالما

على نبینا الكریم خاتم األنبیاء والمرسلین نبینا الصادق األمین شفیع المسلمین في یوم الدین علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم، یسعدنا
ویسرنا أن نقدم لكم اإلذاعة المدرسیة لھذا الیوم وخیر ما نستھل بھ برنامجنا اإلذاعي كلمات رب العالمین ومع القرآن الكریم

والطالب(......) صدق هللا العظیم .



واآلن ھیا بنا نقطف زھرة من بستان السیرة النبویة ومع الحدیث الشریف والطالب(....) ، وقال هللا تعالى ادعوني استجب لكم مع
الدعاء والطالب(.....).

الكلمة نور الطریق وھدى للبشر ومع كلمة الصباح والطالب(....) ، واآلن ھیا بنا نبحر سویاً في بحر العلم ومع
فقرة ھل تعلم والطالب(....) ، ومع فقرة الحكمة ویلقي علینا حكمة الیوم الطالب(.....) ، أما اآلن ھیا بنا نتعرف
على اھم االخبار المحلیة والعالمیة من خالل نشرة أخبار الصباح ومع الطالب(....) ، لكل بدایة نھایة واآلن قد

وصلنا إلى نھایة برنامجنا اإلذاعي ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بھ والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ تابع اذاعة
مدرسیة قصیرة لالبتدائي .

اذاعة مدرسیة قصیرة لالبتدائي

افضل مقدمة اذاعة مدرسیة بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد السید الفاضل مدیر المدرسة السادة األفاضل المدرسین
والمدرسات إخواني الطلبة والطالبات یسعدنا ویسرنا أن نقدم لكم البرنامج اإلذاعي لھذا الیوم وأول ما نبدأ بھ برنامجنا ھو آیات من

كتاب هللا عز وجل ومع القرآن الكریم والطالب(....)

صدق هللا العظیم، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبداً كتاب هللا وسنتي واآلن مع
الحدیث الشریف والطالب(....) .

قالوا قدیماً خذوا الحكمة من أفواه الحكماء ویلقي علینا حكمة الیوم الطالب(......) ، وقد وصلنا إلى آخر فقرة في برنامجنا اإلذاعي
وھي كلمة الصباح ومع الطالب(....) ، وبذلك تكون انتھت فقرات برنامجنا اإلذاعي لھذا الیوم والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  .

2023كاملةمدرسیةاذاعةمقدمة
بسم األمل مادام األمل من الحیاة وبسم الحیاة مادامت الحیاة من عند هللا بسم هللا الرحمن الرحیم صباح جدید یمتلئ بالحب والعطاء

متمنیین فیھ للجمیع مزیداً من التوفیق والنجاح، السید الفاضل مدیر المدرسة السادة األفاضل المدرسین والمعلمات الجلیالت إخواني
الطلبة والطالبات یسعدنا في صباح ھذا الیوم أن نلقي علیكم اإلذاعة المدرسیة والتي نبدأھا بخیر كالم وھو كالم رب العالمین و یتلو

علیھم آیات من الذكر الحكیم الطالب(.....).

صدق هللا العظیم وبعد كالم هللا عز وجل ال نجد أفضل من كالم نبیھ الكریم الصادق األمین فھیا بنا نستمع إلى الحدیث الشریف مع
الطالب(.....) صدقت یا رسول هللا فیما قلت وبلغت عن رب العزة.

وقد جاء اآلن موعد كلمة الصباح ومع الطالب(....) و اآلن مع فقرة الدعاء مع الطالب (....) واآلن ھیا بنا نستمع إلى معلومة جدیدة
مع فقرة ھل تعلم ویقدمھا الطالب(....) ویلقي علینا الطالب(.....)

حكمة الصباح، واآلن مع جولة سریعة في أھم األخبار العالمیة والمحلیة ویقدم لنا نشرة األخبار الطالب(.....) ھا قد وصلنا إلى نھایة
برنامجنا اإلذاعي ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم منھ ونتمنى لكم یوم دراسي موفق والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

مقدمة اذاعة مدرسیة كاملة قصیرة

بدایة المقدمة االذاعیة المدرسیة بسم هللا الرحمن الرحیم وقل ربي زدني علما صدق هللا العظیم السید الفاضل مدیرة المدرسة السادة
المعلمین ومعلماتي الجلیالت الطلبة والطالبات یسعدنا ویسرنا أن نقدم لكم البرنامج اإلذاعي لھذا الیوم الجمیل.

وخیر كالم نبدأ بھ فقرتنا ھو كالم المولى عز وجل ومع القرآن الكریم والطالب(......) صدق هللا العظیم، ھیا بنا نقطف سویاً زھرة
من بستان السیرة النبویة العطرة ومع الحدیث الشریف والطالب(.....).

واآلن مع كلمة الصباح ویلقیھا علیكم الطالب(.....) ، ونستمع اآلن إلى حكمة الیوم ویقدمھا الطالب(.....) أما اآلن مع فقرة ھل تعلم
والطالب(.....) وبذلك نكون قد وصلنا لنھایة برنامجنا اإلذاعي شكراً لحسن استماعكم لنا والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.



مقدمة اذاعة مدرسیة بالفقرات
بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا، محمد بن عبد هللا، أدى األمانة وأوصل الرسالة ونصح األمة وكشف هللا بھ●

الغمة، أما بعد.
السید الفاضل مدیر المدرسة، المعلمین والمعلمات األعزاء، زمالئي وزمیالتي الطالب والطالبات، یسعدني ویسعد●

مجموعة اإلذاعة المدرسیة لھذا الیوم الموافق… /... /.. تقدیم إذاعة مدرسیة بعنوان "....."
مع بدایة صباح جدید وإشراقة شمس ساطعة نقدم لكم أولى برامجنا اإلذاعیة لھذا الیوم، ومع خیر الكالم، كالم هللا عز●

وجل وفقرة القرآن الكریم والطالب/…
ومع كالم خیر من مشى على األرض، وحن لھ الجذع وبكي، مع الحدیث الشریف والطالب/…●
واآلن حان موعد فقرة الحكم واألمثال ومع الطالب/…●
نبحث في الكتب عن المعرفة والعلم، وننھل منھ وال نشبع، العلم بحور واسعة ال تنتھي، ومع فقرة ھل تعلم والطالب/…●
كل یوم ننتظر اإلذاعة المدرسیة الصباحیة كي نزیدھا بالعدید من الفقرات المتنوعة والمعلومات الوفیرة، وال یسعنا●

المضي دون سماع فقرة كلمة الصباح والطالب/….
وعلى الرغم من انتھاء فقراتنا لھذا الیوم إال أننا ننتظر عودتنا إلیكم مرة أخرى، لذلك ال نقول وداعاً، ولكن نقول إلى لقاء●

آخر إن شاء هللا، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

مقدمة اذاعة مدرسیة مفیدة

اذاعة مدرسیة طویلة بسم هللا األول فلیس قبلھ شيء، بسم هللا اآلخر لیس بعده شيء، بسم هللا الظاھر فلیس فوقھ شيء، بسم هللا
الباطن فلیس دونھ شيء.

سبحانھ وتعالى أعز المؤمنین وأكرم المرسلین، وأذل الشرك والمشركین، وصالة وسالماً على سید الخلق في األولین واآلخرین إلى
یوم الدین أما بعد.

مدیر مدرستنا المحترم، المعلمین والمعلمات اإلجالء، زمالئي وزمیالتي الطالب والطالبات األعزاء، تحیة طیبة
عطرة ملیئة بالحب واإلخالص، والنشاط والطاقة، واألمل والتفاؤل نحو مستقبل أفضل.

یسعدني ویسعد أسرة اإلذاعة المدرسیة لھذا الیوم الموافق…. أن نقدم لكم اإلذاعة المدرسیة بعنوان ".....".

ومع أولى فقراتنا الصباحیة لھذا الیوم، وھي فقرة القرآن الكریم، حیث یتلو علینا الطالب/… بعض آیات هللا البینات
بصوتھ العذب.

إن لھ لحالوة وإن علیھ لطالوة، وإن أعاله لمثمر، وإن أسفلھ لمغدق، وأنھ یعلو وال یعلى علیھ، من حكم بھ عدل
ومن خاصم بھ فجر.

ومع خیر كالم األنام وفقرة الحدیث الشریف والطالب/…

خذوا الحكمة من أفواه الحكماء وال تتخذوھا من أفواه السفھاء، ومع فقرة الحكمة والطالب/…

الشعر غذاء الروح، تغني الشعراء بھ في جمیع األزمان وفي كل األوقات، ومع فقرة الشعر والطالب/…

واآلن مع فقرة المرح والفرح والتعلم، وفقرة سؤال وجواب والطالب/…..

وأخیراً َلیس آخراً نستمع إلى كلمة الصباح والطالب/…

ختاماً نستودعك هللا الذي ال تضیع ودائعھ وإلى لقاء آخر والسالم علیكم، مع تحیات أسرة البرنامج اإلذاعي، كان
معكم الطالب/….



مقدمة اذاعة مدرسیة إسالمیة
بسم هللا الذي قال في محكم آیاتھ " اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق اإلنسان من علق* اقرأ وربك األكرم *الذي علم بالقلم●

*علم اإلنسان ما لم یعلم".
والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد النبي األمي األمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد.●
مدیر مدرستنا الفاضل، المعلمین والمعلمات األجالء، إخواني وأخواتي الطالب والطالبات، یسعدني ویسعد أسرة اإلذاعة●

المدرسیة لھذا الیوم الموافق…بعنوان/ ....
ومع أولى فقرات اإلذاعة لھذا الیوم، خیر آیات هللا البینات والقرآن الكریم والطالب/….●
واآلن حان فقرة التعلم من السنة النبویة الشریفة، فقرة الحدیث الشریف والطالب/…●
ما بین غمضة عین وانتباھتھا یغیر هللا من حال إلى حال، ومع فقرة ھل تعلم والطالب/…●
أما اآلن نحن بصدد مزید من العلم والمعرفة، ومع فقرة كلمة الصباح والطالب/…●
وفي الختام، ندعو هللا عز وجل أن ینفعنا وإیاكم بما علمنا، والشكر كل الشكر لحسن استماعكم لنا والسالم علیكم.●

2023كاملةمدرسیةاذاعةمقدمة
بسم هللا الرحمن الرحیم، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلین، أصبحنا وأصبح الملك � والحمد � الذي ھدانا إلى صراط

مستقیم، وما كنا لنھتدي لوال أن ھدانا هللا، أما بعد.

مدیرتنا الفاضلة، المعلمات األعزاء، اخواتي وزمیالتي الطالبات، یسعدني ویسعد فصل… أن أقدم لكم اإلذاعة المدرسیة لھذا الیوم
بعنوان….

ومع أولى فقراتنا لھذا الصباح، وخیر الكالم، كالم هللا عز وجل وفقرة القرآن الكریم والطالبة/…

وبعد أن استمعنا إلى شفاء الصدور، ونور القلوب، نستمع إلى سنة نبینا الكریم، ومع فقرة الحدیث الشریف والطالبة/….

واآلن وقت التزود بالعلم والمعرفة، غذاء العقول، ومع فقرة كلمة الصباح والطالبة/….

حان وقت الرحیل بعد أن قضینا وقتاَ ممتعاً بصحبتكم، لكم منا جزیل الشكر واالمتنان، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

مقدمة اذاعة مدرسیة قصیرة لالبتدائي

بسم هللا الرحمن الرحیم، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، وعلى آلة وصحبھ أجمعین أما بعد.●
تحیة طیبة معطرة بباقة من الزھور والیاسمین لمدیر مدرستنا المحترم، والسادة المعلمین والمعلمات األفاضل، وزمالئي●

وزمیالتي الطالب والطالبات.
یسعدنا ویسعد أسرة البرنامج اإلذاعي تقدیم أولى فقرات اإلذاعة المدرسیة لھذا الیوم الموافق.. /.. /… بعنوان ".....".●
ومع خیر ما نستھل بھ إذاعتنا لھذا الیوم المبارك، كالم هللا عز وجل وفقرة القرآن الكریم والطالب/…●
ھیا نشعر بوجود خیر األنام، ونستمع ونتعلم من األحادیث النبویة الشریفة، ومع فقرة الحدیث الشریف والطالب/…●
واآلن ھیا بنا نستمع إلى فقرة الشعر والطالب/….●
ومع بئر المعرفة، وكنز النجاح والفالح، وفقرة الكلمة الصباحیة نستمع إلیھا من الطالب/….●
وإلى ھنا نكون قد وصلنا لنھایة برنامجنا اإلذاعي لھذا الیوم، نتمنى من هللا التوفیق والنجاح والسداد، وإلى لقاء آخر●

والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

2023مكتوبةمدرسیةاذاعةمقدمة
بسم الحب ما دام الحب من اإلیمان، بسم اإلیمان ما دام اإلیمان من القرآن، بسم القرآن ما دام القرآن من عند هللا، بسم هللا●

الرحمن الرحیم، والصالة والسالم على النبي الكریم وأصحابھ الغر المیامین، أما بعد.



السیدة الفاضلة مدیرة مدرستنا العزیزة، المعلمین والمعلمات األعزاء، الطالب والطالبات األفاضل، مع إشراقة شمس●
جدیدة، محملة بالنور والدفء، والبھجة والتفاؤل، واألمل من أجل مستقبل أفضل.

یسعدنا أن نقدم لكم إذاعتنا المدرسیة لھذا الیوم، على أن تكون أولى فقراتنا، خیر الكالم الذي یشرح الصدور وینقي●
القلوب، كالم هللا عز وجل وفقرة القرآن الكریم والطالب/…

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم " تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب هللا وسنتي"، ومع فقرة●
الحدیث الشریف والطالب/…

اللھم یا هللا أمرتنا بالدعاء، ووعدتنا باالستجابة، ومع فقرة الدعاء والطالب/…●
الكلمة التي تخرج من أفواھنا ال یمكن أن تعود مرة أخرى، لذلك یجب أن نختار حسن الكالم، ومع فقرة كلمة الصباح●

والطالب/…
ومع آخر فقراتنا لھذا الیوم، جئنا بھ بعد جولة سریعة حول العالم ھذا الصباح وھي فقرة أخبار الیوم والطالب/…●
ختاماً العلم مولود، واألمل موجود، والعمل والجد مطلوب كي تصل إلى مستقبل معھود، والسالم علیكم ورحمة هللا●

وبركاتھ.

اذاعة مدرسیة على شكل قصة

مقدمة اذاعة مدرسیة علي شكل قصة أصبح الصباح، وأشرقت الشمس بالضیاء والنور، وصوت العصافیر على األشجار مثل اللحن
الجمیل، أخذنا أمتعتنا واتجھنا نحو قطار اإلذاعة المدرسیة لھذا الیوم المبارك.

ركبنا القطار من أولى محطاتھ في الموعد المحدد لھ، مع الطالب والطالبات بصحبة مجموعة من المعلمین والمعلمات، وكان قائد
القطار مدیر مدرستنا الجلیل.

وانطلقنا لنجد مجموعة من المحطات الرائعة والغنیة بالعدید من المعلومات، والمعارف المتنوعة، وحرصنا على الوقوف في كل
محطة كي ننھل منھا المزید من المعرفة.

وتوقف القطار في أولى محطاتنا لھذا الیوم وكان محطة إذاعة القرآن الكریم، حیث یتلو علینا بعض آیات هللا البینات الطالب/…

وبعد أن انشرحت صدورنا لما سمعنا، غادر القطار مرة أخرى، ولكنھ سرعان ما توقف في محطة السنة النبویة الشریفة، كي نتعلم
آداب وأخالق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ومع الحدیث الشریف والطالب/..

غادر القطار المحطة، وبعد عدة دقائق سمعنا أصوات التھلیل والفرحة، فنظرنا خارج النافذة لنجد المحطة التالیة وھي محطة سؤال
وجائزة، مما جعل الطالب والطالبات في فرحة عارمة، ومع الطالب/…

لم یظل القطار كثیراً، فقد استعد للسیر بسرعة لمعرفة اخبار العالم من حولنا، ومع فقرة األخبار العالمیة والمحلیة والطالب/…

وبعد ذلك سرعان ما وصلنا إلى محطة العلم والمعرفة كي ننھل منھا ما نستطیع، وكلمة الیوم والطالب/…

وبعد رحلة طویلة ملیئة باالستكشاف والمعرفة وصل قطارنا إلى محطتھ األولى مرة أخرى، ولكن لن تكون ھذه آخر رحلة لنا، ولكن
سوف نستقبل المزید من الرحالت في المرة القادمة، تصحبكم السالمة.


