
 مقدمة إذاعة مدرسية عن محو األمية 

والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين، والذي نبدأ بسم هللا الرحمن الرحيم 

جعل لنا العلم نور يهدينا نحو صراطه المستقيم، فالحمد هلل الذي هدانا إلى هذا 

جهل المميت، الحمد هلل الذي أخذ بيدنا إلى طريق الطريق وأبعدنا عن الضالل وال

 النور والحق المبين، أما بعد..

ة نتحدث بها عن أهم أمور حياتنا هو العلم نلتقي اليوم في إذاعة مدرسية جديد

وعكسه، فالجهل من أسوأ ما يمكن أن يكون عليه اإلنسان، هو القبر الحقيقي 

ما يحيينا، فاسلكوا طريق العلم لتسيروا في االتجاه الصحيح، لصاحبه، والعلم هو 

لدول الجهل من القضايا التي تناقشها الكثير من األمر غير مستحيل في أي ُعمر، فوا

في الوقت الحالي، ولم يعد أمر التعليم صعًبا على أحد، بل يمكن أن يكون في أي 

للقضاء على الجهل والحد من انتشاره وتأخر األمم، واآلن ننتقل معكم بِذكر وقت 

 ب العلم والتمسك به مع الطالب.اآليات القرآنية التي تحثنا على طل

 فقرة القرآن الكريم 

ينَ  ّللَاه  َيْرَفع  ) يم:بسم هللا الرحمن الرح مْ  آَمنهوا الَذ  نكه ينَ  م  ْلمَ  أهوتهوا َوالَذ    َۚدَرَجات   اْلع 

 [.11]سورة المجادلة، اآلية ( َخب ير   َتْعَملهونَ  ب َما َوّللَاه 

 فقرة الحديث الشريف 

 به ّللاه  سلك علًما، فيه يطلبه  طريًقا سلك منرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "قال 

، لطالب   رًضا أجنحَتها لتضعه  المالئكةَ  وإنَ  الجنة ، طرق   من طريًقا لم   العال مَ  وإنَ  الع 

، في ومن السماوات   في من له ليستغفره  ، جوف   في والحيتانه  األرض   وإنَ  الماء 

، سائر   على البدر   ليلةَ  القمر   كفضل   العابد   على العالم   فضلَ   العلماءَ  وإنَ  الكواكب 

، ورثةه  ثهوا لم األنبياءَ  وإنَ  األنبياء  لمَ  وَرثهوا درهًما، وال ديناًرا يهورِّ  أخذ أخَذه فمن الع 

 " صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.وافر   بحظ  

 فقرة سؤال وجواب عن محو األمية 

 

 الجواب السؤال

 ما هو محو األمية؟

التعبير عن جهود  مصطلح يستخدم في

الدولة في مكافحة الجهل ونشر أسس 

 العلم من قراءة وكتابة بين الجميع

 ظهر في وقت بدء الحروب مع الكفار  متى ظهر محو األمية في اإلسالم؟

 ما هو محو األمية قديًما وحديًثا؟
قديًما كان خاص بمن ال يعرف القراءة 

 والكتابة 



أما اآلن أصبح يخص من يجهلون 

تخدام الحاسب اآللي واإلنترنت ومن اس

 ال يواكبوا التطور التكنولوجي 

 فقرة هل تعلم عن محو األمية 

 .هل تعلم أن لمحو األمية دور في النهضة بالمجتمع والدول 

 .هل تعلم أن محو األمية ينشر الثقافات في ُمختلف األماكن والبالد 

  من أسس التنمية المستدامة.هل تعلم أن محو األمية 

 شخاص الذين ما زالوا ال يفقهون شيًئا عن القراءة هل تعلم أن عدد األ

 ير جًدا في زمننا الحالي.والكتابة كب

 خاتمة إذاعة مدرسية عن محو األمية 

ا أمنَّ عليه هللا بالعلم أن ينفع غيره ويقدم  وفي ختام إذاعتنا المدرسية نحث   كل فرد منَّ

له ما تعلمه وال يبخل عليه بمعلومة وضعها هللا في طريقه لتكون نافعة لغيره من 

 األشخاص، فهي رسالتنا في الحياة وحتى آخر يوم في حياتنا.


