
 2022اذاعة عن اليوم الخليجي للصحة المدرسية 

الّرحيم، والّصالة والّسالم على سيّدنا محّمد، وعلى آله وصحبه االخيار، زمالئي الّطالب، أساتذتنا الِكرام، بسم هللا الّرحمن 

أسعد هللا صباحكم بالخير، يسّرنا ان نتناول اليوم عبر فقرات إذاعتنا، أحد أبرز المناسبات، تلك التي نُسلّط بها أضواء  

يجابي في رعاية مسارات الجسد الّسليم، والذي يُعتبر الُخطوة األولى نحو عقل اهتمامكم على الصّحة المدرسية، ودورها اإل

سليم، وأفكار إيجابيّة، والذي يُعتبر الّسبب الّرئيس للنجاح والتفّوق على اختالف المراحل، فالصّحة المدرسية ليست أمًرا 

الباحة والّطريق، وفي الحمامات، وفي الصفوف عابًرا يُمكن عمله أوال يُمكن، وإنّما هي حالة يتوّجب الحرص عليها، في 

والحصص الدراسيّة، لتكون المدرسة المكان الُمناسب لالزدهار والحضارة، كما يجب أن تكون على الدوام، وهو ما سنقوم 

 على تبنيّه عبر فقرات اإلذاعة المدرسيّة التي يُقدّمها زمالءنا، فكونوا معنا. 

  مدرسية فقرة القران الكريم عن الصحة ال

ميل   إّن خير ما نبدأ به حديثنا عن الصّحة في هذه اإلذاعة هو اآليات العظيمة من القرآن الحكيم، نستمع إليها بصوت الزَّ

 )اسم الّطالب( بتالوة عطرة، فليتفّضل إلى منّصة اإلذاعة: 

م على الحياة، قال تعالى: "يَا إّن سالمة الصّحة هي أحد األمور التي أوصى هللا تعالى، لتكون عون اإلنسان الُمسل •

ْجَز فَاْهُجْر"   أَيَُّها اْلُمدَّثِّر* قُْم فَأَنِذْر*َوَربََّك فََكبِّْر*َوثِيَابََك فََطِهّْر*َوالرُّ

اَلةِ فَاْغِسلُوا  إّن نظافة اإلنسان الُمسلم شرًطا أساسيًا لرضى هللا، قال تعالى:" يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّ  •

نُبًا فَاطَّهَُّروا ۚ َوإِن ُكنتُم  ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن ۚ َوإِن ُكنتُْم جُ 

َن اْلغَائِِط أَْو   نُكم ِمّ ْرَضٰى أَْو َعلَٰى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ ِمّ ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا مَّ اَلَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم تَِجدُوا َماًء فَتَيَمَّ

َرُكْم َولِ  ِكن يُِريدُ ِليَُطِهّ ْن َحَرجٍ َولَٰ ْنهُ ۚ َما يُِريدُ هللاُ ِليَْجعََل َعلَْيُكم ِمّ  تَْشُكُروَن"   يُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لَعَلَُّكمْ بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم ِمّ

  فقرة األحاديث النبوية عن الصحة المدرسية

صدق هللا العظيم، ننتقل بكم إلى فقرة األحاديث النبويّة التي سنّها لنا الحبيب الُمصطفى كي تكون مرجعا للُمسلم ليتقّوى بها  

 على طاعة هللا، وليمضي بها إلى التوفيق في الدّين والدّنيا، في اآلتي:

كان حريًصا على سالمة أّمته، فامر بتحّري الخير في المأكوالت، في  -صلّى هللا عليه وسلّم-هللا  إّن رسول •

قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: "غطُّوا اإلناَء، وأوكوا  -رضي هللا عنه-الحديث الذي رواه جابر بن عبد هللا 

رُّ بإناٍء ليَس عليِه غطاٌء، أو سقاٍء ليَس عليِه ِوكاٌء، إالَّ نزَل فيِه من الِسّقاَء، فإنَّ في السَّنِة ليلةً ينزُل فيها وباٌء، ال يم

 ذِلَك الوباِء. وفي روايٍة: فإنَّ في السَّنِة يوًما ينزُل فيِه وباٌء"  

إّن صّحة اإلنسان هي إحدى األمانات التي يسأل هللا عنها يوم القيامة، لما جاء في الحديث الذي رواه أبو برزة   •

وجاء فيه: " أنه ال تزوُل قدَما عبٍد يوَم القيامِة حتى يسأَل عن عُمِره فيَم   -رضي هللا عنه-سلمي نضلة بن عبيد األ

 أفناه، وعن علِمه فيَم فعَل، وعن ماِله من أين اكتَسبه وفيَم أنفقَه، وعن جسِمه فيَم أباله"  

  باح عن يوم الصحة المدرسيةفقرة كلمة الص

نشكر الزمالء على فقراتهم اإليجابيّة، وننتقل بكم مع فقرة كلمة الّصباح التي نتحدّث بها عن تفاصيل هذا اليوم االستثنائي، 

 بصوت الزميلة الّطالبة )اسم الطالبة( مع جزيل الّشكر:

ئي الّطالب، أساتذتنا الِكرام، إّن  بسم هللا والحمد هلل، الذي خلّق اإلنسان واستخلفه على حياته، وعلى امور دينه ودُنياه، زمال

اإلنسان كائن يتمتع بالخيار ألنه يمتلك العقل، فهو القادر على أن يجعل من حياته إلى سعادة او إلى شقاء، فإذا التزام بأوامر  

الُمسلم هو كائن هللا وسنّة رسوله، فقد فاز في الدّنيا، وفاز في اآلخرة، وقد شدّدت آيات هللا على أهمية النظافة، فاإلنسان 

نظيف، يتوّضأ خمس مّرات في اليوم، ويحرص على تحّري النّظافة في كل االماكن التي يجلس بها، وانطالقًا من ذلك 

قامت الجهات المعنيّة باعتماد اليوم الخليجي للصحة المدرسية من أجل تسليط الّضوء على تلك الفكرة، وتبنّي األفكار 

الصّحة المدرسية فتكون مدارسنا منارات للعم واالخالق، وليست أمكن النتقال األمراض،  اإليجابية التي تضمن للّطالب

 أسعد هللا صباحكم مرةً أخرى، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

  فقرة هل تعلم عن اليوم الخليجي للصحة المدرسية



ة هل تعلم عن اليوم الخليجي للصحة المدرسية، والتي جزيل الّشكر للزمالء على فقراتهم الُمهّمة، ننتقل بكم اآلن إلى فقر

 نتعّرف مع تفاصيلها على باقة من المعلومات المهّمة بصوت زميلنا الّطالب )اسم الّطالب(: 

هل تعلم عزيزي الّطالب أّن الجهات المعنيّة قد أقّرت االحتفال في اليوم الخليجي للصحة المدرسية مع الثالثين من  •

 عام ميالدي. شهر سبتمبر لكل 

هل تعلم أّن الصحيّة المدرسية هي أولى الُخطوات التي ينطلق اإلنسان منها إلى حياة صحيّة، تضمن له النّجاح في   •

 جميع مسارات الحياة. 

 هل تعلم أّن العقل الّسليم في الجسد الّسليم، وأّن األجساد المريضة هي غالبًا ما تُسبب أفكار سلبيّة وعدم اتّزان.  •

ّن الرياضة المدرسيّة، هي أحد أبرز النَّوافذ التي نُسلّط الّضوء عليها عبر فقرات اليوم الخليجي للصحة  هل تعلم أ •

 المدرسيّة ألّن الّرياضة هي درهم الوقاية من كّل األمراض. 

  فقرة سؤال وجواب عن اليوم الخليجي للصحة المدرسية

يتم تناول العديد من المعلومات الُمهمة عبر هذه الفقرة المميّزة، والتي يسّرنا أن تُشاركونا االستماع إليها، فنتقدّم بالّشكر  

 ة:لزميلتنا الّطالبة )اسم الّطالبة( على ُحسن اإلعداد، فلتتفّضل إلى المنصّ 

 متى تحتفل الدّول الخليجيّة باليوم الخليجي للصّحة المدرسيّةسؤال:  •

إّن تاريخ اليوم الخليجي للصّحة المدرسيّة في نهاية شهر سبتمبر من كّل عام، مع يوم الثالثين على وجه  جواب:  •

 التّحديد.

 ما هي أهميّة اليوم الخليجي للصحة المدرسيّة؟ سؤال:  •

تسليط الّضوء على أهميّة الصّحة في المدارس، وضرورة التحلّي بصفات النظافة في كافّة المرافق جواب:  •

 ة والمنزليّة. المدرسيّ 

 ما هو االسم الكامل الذي تّم اعتماده لهذه المناسبة؟سؤال:  •

 اليوم الخليجي للصحة المدرسية وصحة اليافعينجواب:  •

  فقرة شعر عن الصحة المدرسية في اليوم الخليجي

افية، لتكون نبراًسا لنا ننتقل بأسماعكم إلى فقرة الّشعر العربي التي نتناول بها أجمل القصائد التي تتحدّث عن الصّحة والع

 في بحثنا، بصوت الّزميل الخلوق )اسم الّطالب( فشكًرا لكم على حسن االستماع: 

 نعمة الصحة فضل وهناء

 

 لنراعي حفظها من كل شر

 

 سقم األبدان للمرء بالء

 

 راحة العيش نعيما يفتقر 

 

 تجعل الدنيا على حد سواء

 

 نكدا ليال نهارا ال مفر 

 



 نظف األسنان صبحا ومساء 

  فقرة حكمة لالذعة المدرسية عن اليوم الخليجي للصحة المدرسية 

ما يتوّجب غرسه في نفوس الّزمالء إّن الصّحة هي واحدة من أبرز االمور التي تحظى باهتمام النّاس حوَل العالم، وهو 

 والمعلمين جميعًا، وفي ذلك نستمع إلى فقرة حكمة عن الصحة المدرسية وأهميتها، في اآلتي: 

يقول الكاتب أنيس منصور: "إذا كانت السعادة هي الغاية التي يريدها كل إنسان، فإن ال أحد يعرف بالضبط ما   •

 تعنيه كلمة السعادة"

بعة أشياء تُمرض الجسم: الكالم الكثير، والنوم الكثير، واألكل الكثير، والجماع الكثير، وأربعة  يقول ابن القيم: "أر •

تهدم البدن هي: الهم، والحزن، والجوع، والسهر، وأربعة تيبّس الوجه وتذهب ماءه وبهجته: الكذب، والوقاحة،  

 وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور"

األلم لكان المرض راحة تحبب الكسل، ولوال المرض الفترست الصحة أجمل  "لوال  يقول مصطفى السباعي: •

نوازع الرحمة في اإلنسان، ولوال الصحة لما قام اإلنسان بواجب وال بادر إلى مكرمة، ولوال الواجبات 

 والمكرمات لما كان لوجود اإلنسان في هذه الحياة معنى".

 2022خاتمة اذاعة عن اليوم الخليجي للصحة المدرسية 

إلى هنا تنته فقرات إذاعتنا المدرسيّة الّصباحيّة التي تناولنا فيها أحد أهم وأبرز المواضيع التي تعود بالنّفع على الّطالب  

وعلى جميع أفراد الُمجتمع على حٍد سواء، وهي سالمة الصّحة من خالل ممارسة األنشطة البدنيّة والحفاظ على نظافة  

لى سيرد باقة من الفقرات الصباحية عن موضوع الصّحة، لنصل أخيرا إلى اِختام، فنشكر لكم  الجسد، حيث قام الّزمالء ع

 ُحسن االستماع، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 


