
 مقدمة اذاعة مدرسية عن خسوف القمر 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، مع إشراقة شمس يوم جديد نطل عليكم بإذاعتنا المدرسية سائلين المولى عز وجل أن يكون  

فيها النفع والفائدة، حيث نقدم إذاعتنا المدرسية لهذا الصباح عن ظاهرة خسوف القمر، لما لهذه الظاهرة من أهمية كبيرة وأثر  

 .إلنسان، وخالل فقراتنا سنقدم العديد من المعلومات حولها بإذن هللايمكن رصده بالعين المجردة ل

 فقرة القرآن الكريم عن الخسوف 

أول فقراتنا لهذا اليوم هي آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب "اسم الطالب" فليتفضل مشكوًرا، قال هللا تعالى:  

اإلنسان يومئذ أين المفر * إلى ربك يومئذ المستقر * ينبأ اإلنسان يومئذ بما  "فإذا برق البصر * وجمع الشمس والقمر * يقول 

  .مقدم وأخر". صدق هللا العظي

 فقرة الحديث الشريف عن الخسوف 

قرة الحديث الشريف بعد أن استمعنا لتالوة عطرة من القرآن الكريم، نبدأ اآلن مع ثاني فقراتنا وحي هدي من وحي النبوة، وف

التي يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب"، فليتفضل: "انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا هللا 

  .وا حتى ينجلي"، صدق رسول هللاوصل

 فقرة هل تعلم عن خسوف القمر 

صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واآلن نبدأ بفقرة هل تعلم التي تقدم لنا العديد من المعلومات عن ظاهرة خسوف القمر، 

 :ويقدمها لنا الطالب "اسم الطالب" تاليًا

هل تعلم أن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يدخل القمر في ظل األرض فتحجب األرض عنه ضوء   •

 .الشمس

هل تعلم أن حدوث ظاهرة الخسوف تتطلب أن يكون كل من القمر واألرض والشمس في حال اقتران كوكبي كامل أو  •

 .تقريبي

 .ئيهل تعلم أن خسوف القمر قد يكون جز •

هل تعلم أن بعض أنواع خسوف القمر تجعل اإلنسان يرى القمر بلون أحمر يطلق عليه العلما اسم القمر الدامي أو قمر  •

 .الدم

 .هل تعلم أن أطول خسوف للقمر استمر لمدة ساعة وأربعين دقيقة •

 فقرة دعاء خسوف القمر

حثنا على الدعاء والصالة عند خسوف القمر حتى ينجلي،  واآلن ننتقل إلى فقرة الدعاء، حيث أن النبي صلى هللا عليه وسلم  

 :وهذه أجمل األدعية يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب" كالتالي

 .اللهم اجعل في هذا الخسوف رحمة من لدنك وال تجعل فيه غضبًا منك علينا •

 .اللهم ال تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا وال تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا •

 .سبحانك أن تغفر لنا يا من خلقت الليل والنهار والشمس والقمر ل في فلك يسبحون نسألك اللهم •

 .اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واعف عنا وارحمنا •



يء  الحمد هلل حمدًا دائًما طاهًرا طيبًا مبارًكا فيه، ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من ش •

 .بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد

 .الحمدهلل كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك •

 .سبحان هللا ما أعظم شأنه اللهم صلي على سيدنا محمد النبي األمي الطاهر •

 خاتمة اذاعة مدرسية عن خسوف القمر 

اتها المتنوعة عن موضوع خسوف القمر هذه  وهكذا نكون قد شارفنا على ختام هذه اإلذاعة المدرسية التي قدمناها لكم بفقر

الظاهرة التي علينا أن نستغل حدوثها بزيادة معلوماتنا عنها ومعرفة فضل الدعاء والصالة فيها، نشكركم على حسن استماعكم 

 .على أمل اللقاء بكم مرة أخرى والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


