
 

 

 لالذاعة المدرسية 2023فقره هل تعلم عن رمضان 

شهر رمضان الُمبارك، وما تقوم عليه تلك الّطاعة العظيمة، في  تشمل فقرة هل تعلم على عدد من المعلومات الُمهّمة حول  

 اآلتي:

 لالذاعة المدرسية 2023فقره هل تعلم عن رمضان 

 هل تعلم أّن شهر رمضان الُمبارك هو فرصة اإلنسان الُمسلم لمغرفة ما تقدّم من الذّنوب وما تأّخر. •

 لتي تُساوي في عبادتها عبادة ألف شهر فيما ِسواها.هل تعلم أّن شهر رمضان الُمبارك يحتوي على الليلة ا  •

 .-صلّى هللا عليه وسلّم-هل تعلم أّن شهر رمضان هو الّشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم على قلب سيّدنا محّمد  •

هل تعلم أّن الّرسول عليه الّصالة والّسالم قد صام رمضان تسع مّرات خالل حياته، حتّى توفّاه هللا سبحانه  •

 عالى. وت

 هل تعلم أّن موعد رمضان هو الموعد الذي تٌغلق به أبواب النّار، وتتفتّح معه أبواب الجنّة. •

 تعلم أّن العُمرة في شهر رمضان تعدل حًجا في غيرها من أيّام العام األخرى. هل  •

  رسية عن رمضانفقره هل تعلم قصيرة لالذاعة المد

تشمل فقرة هل تعلم على العديد من المعلومات التي يُشار من خاللها إلى أهميّة هذا الشهر الفضيل عبر مجموعة من 

 المعلومات الُمهّمة، في اآلتي: 

 هل تعلم أّن فرض الّصيام في شهر رمضان الُمبارك كان للمّرة األولى مع السنة الثانية للهجرة. •

هل تعلم صديقي أّن تسمية شهر رمضان الُمبارك قد جاءت من الّرمض وهي الكلمة التي يُشار من خاللها إلى   •

 شدّة العطش في أيّام الّصيف. 

ختلف من دولة إلى أخرى، باختالف التوقيت واختالف المنطقة هل تعلم أّن عدد ساعات الّصيام الرمضانيّة ي •

 الجغرافية مع ساعات الّشمس. 

هل تعلم أّن أجر صيام شهر رمضان كاماًل دون رفث أو فسوق، يعدل مغفرة تامة لما تقدّم وما تأّخر من ذنوب   •

 العُمر.

 اه من األيّام األخرى.هل تعلم أّن الع مل الّصالح في ليلة القدر، يعدل عمل ألف شهر فيما ِسو •

هل تعلم أن ليلة القدر ظلّت مجهولة في العشر األواخر من شهر رمضان كي يحرص الُمسلم على تحّريها،   •

 واالجتهاد في وداع رمضان.

 لالذاعة المدرسية 2023فقره هل تعلم باإلنجليزي عن رمضان 

يجري طرح فقرة هل تعلم باللغة اإلنجليزية، وجميع اللغات ألّن دين اإلسالم عالمي وغير ُمختّص بلغة أو قومية دون  

علومات في اآلتي:  غيرها، وجاءت أبرز الم 

• Did you know that the month of Ramadan is the ninth month among the Hijri months, 

in the Hijri calendar that depends on the moon ? 

 هل تعلم أّن شهر رمضان هو الّشهر التّاسع بين الشهور الهجرية، في التقويم الهجري الذي يعتمد على القمر. •

• Did you know that the definition of fasting is abstaining from fasting, drinking and 

things that break the fast from the beginning of dawn until sunset, and it has nothing 

to do with the time of the call to prayer . 

عن الصيام والشراب والمفطرات من مطلع الفجر وحتّى غياب الشمس، هل تعلم أّن تعريف الصيام هو االمتناع  •

 وليس لها عالقة بموعد آذان الّصالة.

• Did you know that the month of Ramadan is the month that includes Laylat al-Qadr, 

whose reward is equivalent to a thousand months for others 

 شهر رمضان هو الشهر الذي يحتوي على ليلة القدر التي تعدل في أجرها ألف شهر عن غيرها.  هل تعلم أنّ  •

 2023هل تعلم عن رمضان لألطفال 



 

 

يتم تقديم فقرة هل تعلم لألطفال، والتي من شأنها أن تزيد من التّفاعل اإليجابي مع تلك الُمناسبة الُمميّزة، وجاءت أبرز 

 المعلومات في اآلتي: 

 لم أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قد صام رمضان لمدّة تسع سنوات منذ البعثة.هل تع •

 هل تعلم أّن شهر رمضان الُمبارك هو فرصة اإلنسان الُمسلم التي يغفر هللا بها ما تقدّم وما تأّخر من الذّنوب. •

 شعبان في كّل عام هجري. هل تعلم أّن تحّري هالل شهر رمضان الُمبارك يبدأ مع التاسع والعشرين من شهر •

 هل تعلم أّن شهر رمضان فُرض للمّرة األولى في السنة الثانية للهجرة، على رسول هللا وأصحابه.  •

هل تعلم أّن أجر الّصيام غير ُمحدّد بقيمة معيّنة، وإنّما األجر عند هللا سبحانه وتعالى، فالصيام له وهو من يجزي  •

 به.

هل تعلم أّن صيام شهر رمضان فرض على كّل ُمسلم بالغ وعاقل، وال يُعفى من ذلك سوى المريض ومن كان  •

 على سفر. 


