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إذاعة بعنوان

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك
المدرسة االبتدائية الثانية بأملج

شهر الخير 

المجال قيمي 
األسبوع 2

يوم االثنين - 1444/8/28ه

إعداد المعلمة: نورة مساعد المرواني.
تقديم طالبات الصف:                                     



بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم ، والصالة والسالم عىل

 من بعثه الله تعاىل بشيراً ونذيراً ، وسراجاً ُمنيراً للناس كافًة 
مديرتي الفاضلة معلماتي المحترمات أخواتي الطالبات

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،
إن شهر  رمضان هو شهر الصيام والقيام وقراءة

 القرآن الكريم، وهو الشهر التاسع من السنة الهجرية ويأتي في كل عام
 ليكون فرصة لتوبة العبد والتقرب إىل الله عز وجل

لذلك يسر نا أن نقّدم لكن في هذا اليوم الدراسي الجديد إذاعة عن    
 (   شهر رمضان   ) 

متمنين أن نقضي وقًتا ممتًعا ومفيًدا.
وخير بداية لكل بداية آيات عطرة من القرآن الكريم تتلوها 

عىل مسامعكن الطالبة (             ) سورة ........
        هيا بنا نقطف وردة من السنة المشرفة عىل صاحبها أفضل الصالة والتسليم .

والطالبة (                        ) .
واآلن كلمة بعنوان استقبال شهر رمضان والطالبة (                  ) . 

واالن مع فقرة هل تعلم    والطالبة (                             ) .
فقرة الدعاء  والطالبة (                          ).

 
 
 

المقدمة 

واآلن حان وقت الرحيل فلكم منا الشكر الجزيل عىل حسن استماعكم ،
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة اإلذاعة الطالبة : ...................
إشراف المعلمة :....................



قرآن كريم
 

َياُم كََما كُِتَب َعَىل ال�ِذيَن ِمن {َيا أَي�َها ال�ِذيَن آَمنُوا كُِتَب َعلَْيكُُم الص�
ْعُدوَداٍت ۚ َفَمن كَاَن ِمنكُم م�رِيًضا أَْو َعَىلٰ َقْبلِكُْم لََعل�كُْم تَت�ُقوَن * أَي�اًما م�

ةٌ م�ْن أَي�اٍم أَُخرَ ۚ َوَعَىل ال�ِذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن ۖ َفَمن َسَفرٍ َفِعد�
�ُه ۚ َوأَن تَُصوُموا َخْيرٌ ل�كُْم ۖ إِن كُنُتْم تَْعلَُموَن * َشْهرُ تََطو�َع َخْيرًا َفُهَو َخْيرٌ ل
�لن�اِس َوبَي�نَاٍت م�َن الُْهَدٰى َوالُْفرَْقاِن ۚ رََمَضاَن ال�ِذي أُنزِلَ ِفيِه الُْقرْآُن ُهًدى ل
ةٌ ْهرَ َفْلَيُصْمُه ۖ َوَمن كَاَن َمرِيًضا أَْو َعَىلٰ َسَفرٍ َفِعد� َفَمن َشِهَد ِمنكُُم الش�

َة م�ْن أَي�اٍم أَُخرَ ۗ ُيرِيُد الل�ُه بِكُُم الُْيْسرَ َوَال ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسرَ َولُِتكِْملُوا الِْعد�
�رُوا الل�َه َعَىلٰ َما َهَداكُْم َولََعل�كُْم تَْشكُرُوَن * َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعن�ي َولُِتكَب

اِع إَِذا َدَعاِن ۖ َفْلَيْسَتِجيُبوا لِي َولُْيْؤِمنُوا بِي �ي َقرِيٌب ۖ أُِجيُب َدْعَوَة الد� َفِإن
لََعل�ُهْم َيرُْشُدوَن}.

َعْن أَبِي ُهرَْيرَة رَِضَي اَلل�ُه َعْنُه ، َعْن اَلن�بِي� َصىل� اَلل�ُه َعلَْيِه َوَسل�َم َقالَ : 
َم ِمْن َذنْبِِه ، َوِمْن َقاَم  ِمْن َصاَم رََمَضاْن إِيَمانًا َواْحِتَسابًا َغَفرَ لَُه َما تََقد�

َم ِمْن َذنْبِِه " . لَْيلََة اَلَْقَدرِ إِيَمانًا َواْحِتَسابًا َغَفرَ لَُه َما تََقد�

حديث شريف 



كلمة الصباح 

ْهرِ اَلَْفِضيِل ،  َالم َعَىل َمْن اِت�َبَع اَلُْهَدى ، بَارََك اَلل�ُه لَنَا َولَكٍْم بُِقُدوِم اَلش� اَلس�
َشْهرُ اَلَْخْيرِ َوالَْبرَكَِة ، َشْهرُ اَلت�َخل�ِص ِمْن اَلذ�نُوِب َوالَْخَطاَيا ، َشْهرُ اَلَْمْغِفرَِة

ْهرِ َوالر�ْحَمِة َوالِْعْتِق ِمْن اَلن�ارِ ، كُل� َعاٍم َوأَنُْتْم بَِخْيرٍ بُِمنَاَسَبِة ُقُدوِم اَلش�
ْهرِ بِالَْخْيرِ َوالَْبرَكَِة ، َفَقَد أَْهلَ اَلَْفِضيِل ، أَرُْجو اَلل�ُه أَْن ُيِعيَد َعلَْيكُْم َهَذا اَلش�

نَِة َحت�ى ُيْبلَِغُهْم َشْهرُ رََمَضاْن َوَيْغَتِنُموُه �ُهْم ِطيلََة أَي�اِم اَلس� لَِف َيْدُعوَن رَب اَلس�
لِْلُحُصوِل َعَىل اَْألَْجرِ َوالث�َواِب ، كََما كَاَن اَلر�ُسولُ َدائٌِم اَلَْحِديِث َعْن َفْضِل َهَذا
ْهرِ ُفرَْصًة ِالرِْتَقاِء اَلن�ْفِس َوتَْطِييبَِها ، ْهرِ ، َوكَاَن ُيَشد�ُد َعَىل َجْعِل َهَذا اَلش� اَلش�
ْهرِ ، إِال� أَن� ِصَياَمُه ُيْمِحي ُذنُوَب أَْعَواٍم ، َوَعَىل اَلر�ْغِم ِمْن ِصَغرِ اِْمِتَداِد َهَذا اَلش�

َوكُل� َعَمِل َصالٍِح َيُقوُم بِِه اَلُْمَؤم�ُن ِفي رََمَضاْن ُمَضاَعٍف اَْألَْجرِ  ، َفِفي لَْيلَِة اَلَْقَدرِ
ْهرِ نَزَلَ اَلُْقرْآُن اَلْكَرِيُم ، َوأَْجرَ ِقرَاَءِتِه ِفيِه ُمَضاَعٌف ، ولَْيلَُة الَْقْدرِ ِمْن َهَذا اَلش�
كْرِ َعَىل ِد ، َفاَلل�ُهم� لََك ُجل� اَلش� َخْيرٌ ِمْن أَلِْف َشْهرٍ لَِمْن َصاَمَها َوأَْحَياَها بِالت�َهج�

�َضا ، َوالت�ْوِفيُق الِِحيَن ، نَْسأَلُُك اَلل�ُهم� اَلر ْهرِ َونَْحُن ِمْن ِعَباِدَك اَلص� تَْبلِيِغنَا لِلش�
ِألََداِء اَلِْعَباَدة.

ْد َخْيرْ اَلُْمرَْسلِيَن اَلل�ُهم� َالُم َعلَْيكُْم َورَْحَمِة اَلل�ِه َوبَرَكَاِتِه ، َوَعَىل نَبِي�نَا ُمَحم� َوالس�
آِمين .



هل تعلم
هل تعلم أن عبادة الصيام في شهر رمضان أحد أهم العبادات التي 

ترتقي فيها النفس، وهي نعمة من نعم الخالق عىل عباده، وأنزلها رأفًة بهم.
●هل تعلم أن اسم رمضان مشتٌق من الرمض، وهذه الكلمة معناها شدة

العطش.
●هل تعلم  أن الدراسات قد أثبتت أن الجهاز الهضمي بحاجة لشهر يرتاح فيه

من كثرة نهم الطعام، وهذا الشهر هو شهر رمضان، يقضي فيه عىل
الحساسية والجراثيم التي تصيب جهاز الهضم، أي أنها ليست فقط عبادة

مأجورة، بل ونافعة للجسم أيضاً.
 

●هل تعلم  أن الصيام في شهر رمضان قادر عىل حرق الّدهون التي تتوضع في
منطقة البطن، أي أن الصيام يعد مكافح للسمنة المفطرة واألمراض التي

تخلفها.
●هل تعلم أن الرسول عليه صالة الله والسالم كان يجود في شهر رمضان

أكثر من أي شهر من أشهر السنة
الدعاء 

َياِم اَلل�ُهم� بَلََغنَا رََمَضاْن َوأََعن�ا َعَىل اَلص�

َالِة َوالِْقَياِم َوِقرَاَءِة اَلُْقرْآِن   َوالص�
اَلل�ُهم� اُرْزُْقِنا ِصَياَمُه َوِقَياَمُه َوِتَالَوَة اَلُْقرْآِن ِفيِه ، اَلل�ُهم� َسل�َمُه لَنَا

 َوتََسل�َمُه ِمن�ا َوِسْلُمنَا ِفيِه َوَقْد َعَفْوُت َعن�ا َوَغَفرَْت لَنَا َورَِحَمْتنَا 


