
 حكم لالذاعة المدرسية

 :مجموعة من أجمل الحكم المناسبة لإلذاعة المدرسية نقدمها لكم الستخدام أجملها ومشاركتها مع الزمالء وهي كما يلي

 .الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك •

 .عليك أن تتحلى بالصبر، فقد قيل قديًما أن دقيقة واحدة من الصبر يمكنها أن تمنحك سنوات طويلة من السالم •

 .ن يلتزم الصمت في األمور التي ال يفهمها، ال تفتي فيما ال تعلم فيتم اتهامك فيما تعلميجب على اإلنسان أ •

 .على اإلنسان أن يحفظ كرامته فال يجلس في مكان قد يطلب منه أحدهم أن يقوم منه •

تخترق إن الصبر والجلد مهم جدًا لبلوغ األهداف، فطول البال يهدم الجبال، وقطرات الماء البطيئة والناعمة قد  •

 .الصخر إذا توفر الوقت الكافي لها

  حكم قصيرة لالذاعة المدرسية

يبحث العديد من الطلبة عن أجمل الحكم القصيرة والمميزة والتي تالئم اإلذاعة المدرسية وذلك لمشاركتها مع زمالئهم، لذا نقدم 

 :لكم مجموعة من أروع هذه الحكم كالتالي

لم الكتب والمدارس، ولكن تكلفته باهظة ويحتاج إلى وقت طويل، لذا تسلح بالعلم  الخبرة العملية تورث علًما يفوق ع •

 .الكافي قبل التجربة

 .قد ال نتعلم في مدارسنا األعمال األدبية ونتذوقها كما ينبغي، ولكننا نتعلم ما يخبرنا النقاد عنها •

 .حشته، عرف يقينًا أن العلم نورقد ال يدرك الكثير من الناس أهمية العلم، ولكن من ذاق ظلمة الجهل وو •

 ."قيل في المثل القيدم: "ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم واألدب •

يجب على اإلنسان أن ال يسخط على األقدار بل يتعلم منها، فحتى المريض إذا أحسن االستفادة من مرضه وأطال   •

 .التأمل فيه ألدرك أنه نعمة

  

 فقرة حكمة اليوم لالذاعة المدرسية

تعتبر فقرة حكمة اليوم التي تأتي ضمن فرات اإلذاعة المدرسية أحد أجمل الفقرات وأهمها لما فيها من حكم وأفكار تساعد 

 :الطلبة في تعميق نظرتهم للحياة وفهمها، وهذه أجمل الحكم تاليًا

 .فإن عشت فعش حًرا أو مت وقوفًا كالجبالالموت في حال العز خيًرا ألف مرة من الحياة في ذل،  •

 .اإلنسان الواعي والناضج يأخذ من أمسه النصيحة الثمينة ويأخذ من يومه العمل والجد ويأخذ من غده األمل والتفاؤل •

ال تحمل هم النتائج كثيًرا، عليك أن تحمل هم العمل والجد قدر اإلمكان والمتاح فقط، لعلى اإلنسان السعي وليس   •

 .ته إدراك النجاحمسؤولي

ال يقاس العالم بمدى حفظه، فأي شخص يستطيع أن يحفظ كتب كاملة، ولكن يقاس العالم بما نفع به نفسه والناس  •

 .والوطن واألمة

 .ال تفتخر بأهلك فليس هناك حسب كالتواضع، وال تتشرف بمالك فليس هناك شرف كالعلم •



 اجمل حكم لالذاعة المدرسية قصيرة

حكم المخصصة لفقرة حكمة اليوم في اإلذاعة المدرسية قصيرة ومميزة نقدمها لكم لتنتقوا منها األجمل عدد من أجمل ال

 :وتشاركوها بشكل فوري وهي كما يأتي

 .في المدارس وعلى مر السنين تفتح أبواب العلم، وكلما فتح بابًا للعلم تغلق سجون للجهل •

 .فقد قيل قديًما من أراد أن يطاع ليأمر بما يستطاع عليك أن تدرك مدى قدرة اإلنسان وال تكون طماًعا، •

 .ال تيأس من التوبة وال تظن أن ذنوبك ال تغفر، بل إن التائب من الذن كمن ال ذنب له، فال تقنط من رحمة هللا •

 .ستبدأ بمعرفة معنى الصبر الحقيقي عندما يتزامن في ذهنك وقلبك مع حسن الظن باهلل •

إن العلم كثير وضخم وال يمكن أن يجمعه إنسان واحد، فالعلم كاآلرض، مهما امتلكت منه من معارف وعلوم فأنت لم   •

 .تمتلك إال القليل

 حكم منوعه لالذاعة المدرسية 

نوعة والرائعة لإلذاعة المدرسية نقدمها لكم النتقاء أجملها ومشاركتها عبر فقرة حكمة اليوم مجموعة من أجمل وأروع الحكم الم

 :ضمن اإلذاعة الصباحية وهي كاآلتي

 .اإلنسان ليس مخلدًا، وهو لم يخلق ليعيش حياة أبدية، لذلك اعلم أننا جميعًا سنغادر أماكننا، وعلينا أن نترك أثًرا طيبًا •

 .يًما، فإنك بهذا تموت عليًما حكيًما بإذن هللا، فاختار أصدقائك بحرصاذا عاشرت فعاشر حك •

 .مهما كانت الظروف ال تلجأ إلى الكذب أبدًا، فالكذب داء مهما تزين، والصدق دواء مهما كان مًرا •

اعلم أن النفس البشرية ومزاجها يؤثر على كل شيء، حيث أن التبسم في وجه شخص مريض، يعتبر كأنه نصف  •

 .واء بإذن هللاالد

مهما كانت أمنياتك كبيرة وعظيمة وبعيدة وصعبة المنال فال تيأس أبدًا، بل توكل على هللا، واعلم أنها تصغر أمام   •

 .الدعاء واليقين به سبحانه

  
 


