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 محتويات
 النظافة عن مدرسية اذاعة مقدمة •
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 المسرحية •
  النظافة اذاعة خاتمة •

 
اإلذاعة المدرسية لتُصبح ُربّما في لحظة ما ذات تأثِير كبير الُجمل تتعدّد وتنتقل لتصل إلى أبعد ِمّما هو بحدّ 

وتَسعى لتصحيح سلوك ما في ِخضّم األهداف التي يبحث الكثير من األفراد لإلنفراد بها بقُوة وبرباطة جأش ال 

 َمثيل لها على اإلطالق في زماِن وفي مكاِن ما.

 اذاعة مدرسية عن النظافة مقدمة

لك يا ُمدير َمدرستي، ولُكل الهيئة التدريسيّة والزمالء الطالب الكثير من الحب والوفاء،  فِي هذا الصباح الَجميل

وها أنا أقف بَينُكم اآلن بينُكم وبيدي أنا ورفاقي كم ِمن المعلومات التي تُحوم وتُصول وتجول في عبقرية االذاعة 

التّفِضيل الذي ال َشبيه له وال َمثيل له على المدرسية التي تكشف لنا عن ُجملة من جمل الجمال والفضل والُحسن و

 اذاعة مدرسية عن النظافة من إعدادنا وبإشراب ُمربّي فصلنا. اإلطالق، وعلى هذا األمر نَِقف بينُكم اليوم مع

نطوي سويا قائِمة اإلذاعة التقليديّة ِرفاقي الطالب والِهيئة الدراسي وُمديري الُموقّر لنُصبِح نَجمة في سماء 

اذاعة مدرسية عن النظافة بهذا اليوم الذي يُطلُّ علينا بالكثير والكثير من الفضل  بداع وفي سماء تقِديم أجملاإل

 والجمال، كيف ال والسماء تَرِدُف علينا الكثير من الجميل السماوية من الُحسن والجمال.

 فقرة ايات قرانية عن النظافة لالذاعة المدرسية

يء ِعندنا مرد إلى كتاب هللا وسنة نبيه، َحول هذا األمر نتعّرف سويا على ما قاله لُكّل شيء أصل، وأصل كل ش

 رّب العزة والجبروت بُخصوص النظافة والحض عليها ومع آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا الطالب/ 

http://www.shammil.com/29664/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%a9/
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http://www.shammil.com/29664/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%a9/#Section3
http://www.shammil.com/29664/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%a9/#Section4
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http://www.shammil.com/29664/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%a9/#Section7
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ْلَمِحيِض َوال تَْقَربُوُهنَّ َحتَّى يَْطُهْرَن فَإِذَا تََطهَّْرَن )َويَْسأَلونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ُهَو أَذًى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي ا 

ِريَن( ]البقرة: ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطّهِ َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ َّللاَّ  [222فَأْتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم َّللاَّ

 حديث شريف عن النظافة لالذاعة المدرسية

َ وبَعد أن استمَ  َ  اآليات التي كانت ِوردٌ مورود إلى عنا سويا بسرعة كبيرة إلى كالم  ِمن كتاب رب العزة، ننتقل سويا

 .                          خير األنام محمد بن عبدهللا وحديث شريف عن النظافة، يُسمعنا إياه الطالب/ 

 ”الطيب، نَِظيف يحب النظافة.. حبإّن هللا َطيّب يُ ” قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

في هذا الحديث الشريف يُعِلُمنا الرسول صلّى هللا عليه وسلم أّن هللا تعالى طيب في صفاته وأقواله وأفعاله، فاهلل 

حّب من عباده أن يُِطيعُوه بالطيبات من األقوال واألفعال، فيُحب لعباده أن يتناولوا من طيبات الطعام تعالى يُ 

والشراب والزينة، ويعلمنا الرسول صلّى هللا عليه وسلّم أّن هللا نظيف يحب المؤمن النظيف في جسمه وقلبه 

 وثيابه وبيته ومسجده وبلده.

الغُسل والوضوء والسواك وتقليم األظافر وإزالة األوساخ. فعلينا أن نعمل بهذا وقد دعا اإلسالم إلى سبل النظافة ك

الحديث فَنضع بقايا الطعام واألوراق في سلة المهمالت ، وإذا وجدنا حجرا أو زجاجا في وسط الشارع علينا أن 

ف فبذلك يحبنا هللا نُساهم في إزالته من وسط الطريق حتى ال يؤذي المارة، وان ال نكتب على جدران حجرة الص

 ويحبنا الناس.

 

 فقرة حكمة عن النظافة لالذاعة المدرسية

لعّل العبارة والحكمة التي تَِرد إلينا تحِمل في طيّاتها الكثير من الجمال والُحسن والمعاني التي تتمثّل في كوكبة 

من أجمل الكوكبات التِي نَردها إليكم ونتّسق على جملة من جملها التي لها الكثير من الفضل، حول هذا نَطرح 

                             حكمة عن النظافة، والطالب/ 

 ”.اإلنسان الصالح هو اإلنسان الُمستقيم الذي يُحافظ على النظام والنظافة والمحافظه على كل شيء“

 كلمة عن النظافة لالذاعة المدرسية

إنّه لمن الوالء والبراء أن نُقدّم لحضراتكم أجمل الكلمات والعبارات التي تُخص بالدرجة الكبرى في اإلهتمام مع 

ُمقّصر عن النظافة، وهو موضوع جميل وجديد وله الكثير من الخبايا، فأنتم مع المزيد  موضوع ُمطّول أو

 والطالب/ 

 قال رسول هللا: صلّي هللا عليه وسلّم ) النظافة ِمن اإليمان (.

http://www.shammil.com/11719/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D8%A8/
http://www.shammil.com/11719/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D8%A8/
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َحرص الرسول )ص( والِدين اإلسالمي َعلى النظافة والُمحافظة صحة ُكل مسلم ونظافته، لما للنّظافة من أهميّة 

رة وفَضل كبير في الِحفاظ على صحة اإلنسان وحمايته من األمراض وبقاء اإلنسان مرتب وجميل حتى كبي

 يرضى عن نفسه ويرضى عنه ربه والناس.

النّظافة ُعنوان ُكل شخص وُكل بيت وُكل دولة وكل حضارة، فال يوجد إنسان يتقبل أن يجلس ويتكلم أو يأكل مع 

على صحتك وصحة بيتك وصحة أي مكان يتم المحافظة فيه على النظافة شخص غير نظيف؛ فالنظافة هي دليل 

 بشكِل عام.

و تجلب النظافة الراحة النفسية لإلنسان والشعور بالسعادة وذلك بعكس اإلتساخ والقذارة فهي تجلب األمراض 

ت حتى نتجنب والتعاسة والشعور باإلحباط دائماً، لذلك يجب دائماً المحافظة على النظافة في كل مكان ووق

 المرض والكسل.

 خاتمة اذاعة النظافة 

فِي نهاية هذه اإلذاعة المدرسية والتي كانت بسياق النظافة نَِقف ونُجدّد العهد الجمالي بُكم ليبقى هو األفضل دوماَ 

مع شكرنا الجزيل لحضراتكم على ما قدّمتُموه من حسن استماع واهتمام، شكراَ لكم من جديد وهذه تحياتنا 

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.وا
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 المسرحية اإلذاعية
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 أهداف اإلذاعة
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