
 مقدمة إذاعة مدرسية عن مختبر العلوم -1

بسم هللا الرحمن والصالة والسالم على خاتم النبيين، سيدنا محمد الصادق األمين أما 

 بعد...

ومختبرها، يسر مقدمو البرنامج اإلذاعي تقديم البرنامج اليوم برعاية مادة العلوم 

حيث يمثل المختبر أهمية كبيرة بالنسبة إلى جميع الطالب وهو جزء ال يمكن أن 

يتجزأ عن مادة العلوم، فال يمكن أن تتم التجارب العلمية الفيزيائية وغيرها مما 

 يتعلق بالعلوم إال داخل المختبر المجهز ما تحتاج إليه تجارب هذه المادة.

 فقرة القرآن الكريم -2

ما نبدأ به برنامجنا اإلذاعي اليوم هو القرآن الكريم، ويتلو علينا  إن خير

وحتى اآلية رقم  12الطالب/................، ما تيسر من سورة المؤمنون من اآلية 

17: 

ِكيٍن ُثمَّ ) ن ِطيٍن ُثمَّ َجَعْلَناهُ ُنْطَفًة فِي َقَراٍر مَّ َخلَْقَنا  َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِنَساَن ِمن ُسََللٍَة مِّ

ْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ  النُّ

ُتوَن ُثمَّ  لَِك لََميِّ
َٰ
ُكم َبْعَد َذ ُ أَْحَسُن اْلَخالِقِيَن ُثمَّ إِنَّ ُكْم َيْوَم أَنَشأَْناهُ َخْلًقا آَخَر ۚ َفَتَباَرَك َّللاَّ إِنَّ

ا َعِن اْلَخْلِق َغافِلِينَ   (اْلقَِياَمِة ُتْبَعُثوَن َولََقْد َخلَْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَرائَِق َوَما ُكنَّ

 فقرة الحديث الشريف -3

ال كالم أجمل وأعظم يأتي بعد كالم هللا سبحانه وتعالى إال كالم نبيه عليه أفضل 

 على لسانه، ويلقي لنا فقرة الحديث الصالة والسالم فهو من كالم هللا

 الطالب/.............:

طلُب "عن أنس بن مالك رضي َّللا عنه قال: قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم: 

العلِم فريضٌة على كلِّ مسلٍم، وإِنَّ طالَب العلِم يستغفُِر له كلُّ شيٍء، حتى الحيتاِن 

 "في البحرِ 

 باني، المصدر: صحيح الجامع.رواه أنس بن مالك، وحدثه األل

 فقرة كلمة عن مادة العلوم -4

الفقرة التالية من برنامجنا اإلذاعي هي كلمة عن مادة العلوم، وتقدمها لكم 

 الطالبة/...........:

مادة العلوم هي المادة التي تقدم لنا المعلومات عن جميع الكائنات الحية من الناحية 

لوجية، وتعرفنا بالظواهر الكونية المختلفة من حولنا الفيزيائية والكيميائية والبيو

وتشرح لنا ما يحدث بتقديم األدلة والبراهين القاطعة، وهنا تكمن أهميتها في حياتنا 

 فمن دونها لن نتمكن من معرفة وفهم أي شيء يحدث في الدنيا.



 فقرة هل تعلم -5

ة العلوم وهي فقرة هل واآلن وصلنا إلى أهم فقرات برنامجنا اإلذاعي اليوم عن ماد

 تعلم، وستقدمها لكم الطالبة/.....................:

  هل تعلم أن أعلى نسبة من عنصر الكالسيوم يحصل عليها الجسم من لبن

 األبقار؟

 هل تعلم أن الرياح تقاس بجهاز األنيمومتر؟ 

 شريان األورطي في القلب.هل تعلم أن الشريان األبهر هو نفسه ال 

  هل تعلم أن العالم ابن سينا ال يزال هو أفضل طبيب مسلم في العالم حتى وقتنا

 الحالي؟

 هل تعلم أن أبو القاسم الزهراوي هو أشهر طبيب جراح في العصور الوسطى؟ 

  هل تعلم بأن العالمة ماري كوري هي أول امرأة تبرع في مجال النشاط

 ؟اإلشعاعي

 اعة مدرسية عن مختبر العلومخاتمة إذ -6

إلى هنا معلمينا وزمالئنا نكون قد انتهينا من تقديم برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم، 

ونأمل أن تكون فقرة اإلذاعة قد نالت إعجابكم وأضافت إليكم معلومات جديدة، 

وأوضحت لكم ولو جزء صغير من أهمية مادة العلوم في حياتنا، كان معكم 

 ...... في تقديم البرنامج اإلذاعي، وشكًرا لكم على حسن االستماع.الطالب/.......

 


