
 مقدمة اذاعة عن االمن والسالمة

محمد، زمالئي الطلبة، أيها المعلمون األفاضل،  بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، نطل عليكم مع إشراقة شمس يوم جديد بإذاعتنا المدرسية التي تدور حول األمن والسالمة، 

ولضمان بيئة هذا الموضوع الهام الذي نحرص على أن نقدم لكم فقراتنا عنه لزيادة الوعي بأهم إجراءات األمن والسالمة، 

 .أفضل وأكثر أمانًا، راجين من هللا أن نقدم لكم الفائدة والمتعة

 فقرة القران الكريم 

أول ما نبدأ به فقراتنا لهذا اليوم هي آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل، أعوذ باهلل من 

ن المتقين في جنات وعيون * أدخلوها بسالم آمنين * ونزعنا ما في صدورهم من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرحمن الرحيم: "إ 

 ."غل إخوانًا على سرر متقابلين * ال يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين

 فقرة حديث نبوي شريف 

لطالب "اسم الطالب" فليتفضل: "كان بعض الصحابة  صدق هللا العظيم، واآلن مع فقرة حديث نبوي شريف، والتي يقدمها لنا ا

يسيرون مع النبي صلى هللا عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

 ."وسلم: ال يحل لمسلم أن يروع مسلًما

 كلمة الصباح عن االمن والسالمه

صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واآلن مع فقرة كلمة الصباح والتي يدور موضوعها حول األمن والسالمة، يلقيها على 

 :مسامعنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، إن الحفاظ على األمن والسالمة هي مسؤولية كل فرد منا وليست مسؤولية المدرسة فقط، 

ونحن كمسلمين نعرف أن األمن من هللا وحده أواًل، ثم تكون باألخذ باألسباب ومراعاة اإلجراءات التي تحفظ النفس والمدرسة 

أمانة نحاسب عليها يوم القيامة، ما يجعلنا نحرص على حياتنا وحياة كل مؤمن وكل   ومن فيها من الخطر، حيث أن النفس

إنسان، وال يكون هذا إال باتباع اإلجراءات الالزمة لتجنب أي خطر كان، فنحافظ بذلك على مدرستنا وعلى أرواحنا وعلى أمننا 

 .وسالمتنا

 خاتمة اذاعه عن االمن والسالمه

تام إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، والتي خصصنا فقراتها المنوعة حول موضوع األمن والسالمة،  هكذا نصل معكم أحبتي إلى خ

راجين من هللا أن يحفظنا جميعًا بحفظه وأن يرعانا بعينه التي ال تنام، وأن نكون قد قدمنا لكم ما يفيدكم ويمتعكم، ونبقى على 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهأمل اللقاء بكم في إذاعة مدرسية قادمة إن شاء هللا، 

 


