
 مواضيع اذاعة مدرسية للمرحلة االعدادية

تعتبر اإلذاعة المدرسية من أهم األنشطة الغير منهجية، هذا ألنها تلخص موضوع معين بشكل متحرر للغاية، 

وهناك العديد من مواضيع اإلذاعية المدرسية المهمة التي يجب ان تُطرح لطلبة هذه المرحلة والتحدث عنها، ومن 

 .سنقوم بذكره ادناههذه المواضيع ما 

 إذاعة مدرسية عن طاعة الوالدين

الوالدان سبب وجود اإلنسان، وبرهم من األمور المهمة التي أكد عليها اإلسالم، وهذه األهمية وردت في عدة 

 .فقرات تظهر في كتاب هللا تعالي. قم بتضمين فقرة إذاعية مدرسية حول تكريم أولياء األمور

 الدعاء هلل، والدعاء عن بر الوالدينالمقدمة: تبدأ بالسالم و. 

  فقرة قرآنية شريفة: يختار الطالب آيات محكمة من كتاب هللا تعالى يطلبون منهم إكرام والديهم و عدم

 .عصيانهم

  عن بر  -صلى هللا عليه وسلم-فقرة األحاديث النبوية الشريفة: تُطرح أحاديث من سنة رسول هللا محمد

 .إليهما، وعاقبة عقوقهماالوالدين، وجزاء اإلحسان 

  فقرة شعرية: تضيء قصيدة مكتوبة عن الفضائل العظيمة للوالدين تجاه البشر وكيفية تكريمهم والتعامل

 .معهم

  خاتمة إذاعة المدرسة: يقرأ الطالب ملخًصا موجًزا، ونصائح حول موضوع تكريم والديهم، وينتهي

 .بسالم

 إذاعة مدرسية عن األخالق

بكونها  -صلى هللا عليه وسلم  -ق الحميدة من أهم الموضوعات التربوية، لذلك بدأت دعوته إن تشجيع األخال

تدعو إلى األخالق الحميدة، ومكارم االخالق، وخالل السطور التالية نقدم إذاعة مدرسية عن هذا الموضوع 

 .المهم

 تقديم اإلذاعة المدرسية: جملة تتحدث ببالغة عن األعمال الجديرة بالتقدير. 

  فقرات القرآن الكريم: تسمح للطالب باختيار آيات قرآنية من القرآن الكريم تستدعي األخالق الحميدة

 .ومدى أهميتها وفضائل االلتزام بها في حياة المسلم

  أرسل للناس   -صلى هللا عليه وسلم-فقرة من الحديث الشريف: يتعلم التالميذ أن رسول هللا محمد

 .ديث شريف من سنته المطهرةلمكارم األخالق من خالل ح

  هل تعلم: تحتوي على معلومات مشكوك فيها بطريقة مثيرة لالهتمام حول الفضائل األخالقية ومكافآتها

 .العظيمة

 نهاية اإلذاعة المدرسية: يغلق الطالب اإلذاعة المدرسية بجملة قصيرة من األخالق الحميدة تليها تحية. 

 االبتدائيةمواضيع اذاعة مدرسية للمرحلة 

تعتبر اإلذاعة المدرسية من أهم األنشطة الغير منهجية التي يجب اختيارها بعناية قبل عرضها في مرحلة التعليم 

 :االساسي، وهنا نعرض أفضل الموضوعات للمرحلة االساسية، خالل السطور التالية

 إذاعة مدرسية عن أهمية الصالة

اإلسالم، ويجب إبراز أهميتها في أقسام مختلفة من اإلذاعة الصالة هي أساس االستقامة، وركن من أركان 

 :المدرسية، وخالل سطور التالية سنقدم إذاعة مدرسية عن الصالة

  مقدمة إذاعة المدرسة: يبدأ الطالب بترديد البسملة والصالة على نبيهم الحبيب، فيما يليه مقدمة موجزة

 .ميةبعبارات بليغة عن أهمية الصالة في الشريعة اإلسال



  فقرة القرآن الكريم: يقوم الطالب بتالوة آيات من القرآن الكريم والدعوة إلى الصالة وقراءة فضائلها

 .العظيمة في اإلسالم

  عن  -صلى هللا عليه وسلم-فقرة األحاديث النبوية الشريفة: يقرأ الطالب حديث نبوي من سنة رسول هللا

 .الصالة وأجرها وعقاب تركها في اإلسالم

  فقرة هل تعلم: قم بتضمين معلومات قيمة عن الصالة، وفضائلها، وتأثيرها على حياة المسلم، وعقاب

 .الكسل ونسيانها، وغيرها من المعلومات عن الصالة

  فقرة الدعاء: يدعو الطالب لنفسه والمسلمين إلى االستقرار في الصالة، وقبول الصالة، وإتمامها وعدم

 .تركها

 درسية: يختتم الطالب اإلذاعة بجملة بسيطة عن الصالة تحية للجميع وشكرهم على اختتام اإلذاعة الم

 .االستماع

 إذاعة مدرسية عن الصدق واالمانة

 :فيما يلي فقرات مختلفة لإلذاعة المدرسية حول الصدق واهميته في الحياة

  ،ويبدؤوا الخطاب المقدمة: يبدأ الطالب خطابًا قصيًرا ومختصًرا عن الصدق في اإلذاعة المدرسية

 .- صلى هللا عليه وسلم -بالبسملة والصالة على نبي هللا محمد 

  فقرة القرآن الكريم: يختار الطالب مقاطع من القرآن الكريم تتحدث عن ُخلق الصدق في اإلسالم

 .وفضائله

 ها فقرة األحاديث النبوية الشريفة: يختار الطالب األحاديث النبوية الشريفة عن األمانة وفضائل

 .وإنجازاتها في حياة المسلمين

  فقرة كلمات الصباح: يختار الطالب بدقة كلمات بسيطة في صيغة موجزة للحديث عن معنى النزاهة

 .وكيف تنطبق على حياة المسلمين

  ،اختتام اإلذاعة المدرسية: يتحدث الطالب ببضع كلمات عن الصدق، ويشكرون من شاركوا في اإلذاعة

 .ويختمونها بالسالمومن استمعوا، 

 مواضيع اذاعة مدرسية للمرحلة الثانوية

هناك العديد من الموضوعات التي يراها طالب المدارس الثانوية، ولكن من المستحسن أن تكون لديهم 

موضوعات تعليمية مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بالحياة اليومية، مثل الموضوعات المتعلقة باآلداب العامة والتنمر، 

 :خالل السطور التالية إذاعة عن التنمر كما يليوسنقدم 

 إذاعة مدرسية تتحدث عن مشكلة التنمر

التنمر من األمور السيئة للغاية التي يجب أن يفعلها المرء لنفسه ولآلخرين، وله تأثير سلبي على كل من يتعرض 

 :ة حول مشكلة التنمرله، وهو أمر يرفضه اإلسالم. في ذلك أقوم بتضمين فقرات إذاعة المدرسة المختلف

  تليها بضع -صلى هللا عليه وسلم-مقدمة إذاعة المدرسة: يبدأ الطالب اإلذاعة المدرسية بتحية النبي ،

 .كلمات قصيرة عن التنمر وسلبيته وضرره

  فقرات القرآن الكريم: يتلو الطالب آيات عطرة من القرآن الكريم ويتحدثون عن احترام اآلخرين وعدم

 .ء أو ألفاظ سيئةتسميتهم بأسما

  صلى هللا عليه وسلم  -فقرة الحديث الشريف: يختار الطالب حديث نبوي من سنة رسل هللا محمد- 

 .يتحدث عن المجاملة وعدم سوء معاملة اآلخرين

  فقرة هل تعلم: تحتوي على معلومات تصف ما يعنيه التنمر والسلوكيات التي تشير إليه ومدى تأثيره

 .لى من يتعرض للتنمروتأثيراته السلبية ع

  نهاية اإلذاعة المدرسية: يقوم الطالب بإنهاء اإلذاعة بنصائح حول األخالق الحميدة وتجنب التنمر قبل

 .إنهاء حديثهم بالسالم
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