
 هل تعلم عن النظافة 

م ضمن اإلذاعة المدرسية هو موضوع النظافة، وهذه أجمل المعلومات  من أهم الموضوعات التي نحرص على أن نقدمها في فقرة هل تعل

 :عنه فيما يلي

 .َهل تَعلم أن النظافة من اإليمان، فالشخص المسلم يجب أن يحافظ على نظافته دائًما والعناية بها •

 .لتنظيف اليدينَهل تَعلم أن أحد أهم وأبسط طرق المحافظة على النظافة هي استخدام الماء والصابون بشكل مستمر  •

 .َهل تَعلم أن على كل منا االهتمام بنظافة األظافر وطولها وذلك للعناية بمظهره العام أمام الناس والحفاظ على نظافته الشخصية •

َهل تَعلم أن اليدين هم األعضاء األكثر استخداًما في جسم اإلنسان ما يجعلهم عرضة للجراثيم والمايكروبات فمن الضروري   •

 .على تنظيفهمالمداومة 

 .َهل تَعلم أن من النظافة االهتمام بالرائحة والتعطر بشكل لطيف وذلك ألن اإلنسان مع الحركة يتعرق •

 فقرة هل تعلم عن النظافة مميزة

يحرص الطالب على إيجاد أجمل المعلومات المخصصة لفقرة هل تعلم، لذا نقدم لكم العديد من المعلومات المتعلقة بالنظافة الشخصية  

 :والمدرسية كما يأتي

َهل تَعلم هل تعلم أن الحفاظ على نظافة المدرسة يساعد على توفير بيئة إيجابية للطالب تؤثر على تحصيلهم وراحتهم في   •

 .المدرسة

 .َهل تَعلم أن على كل منا االهتمام بنظافة حديقة المدرسة وعدم إلقاء المهمالت فيها وذلك ألن األشجار توفر لنا هواء نقي •

 .ل تَعلم أن على كل إنسان الحفاظ على نظافته الشخصية وذلك يشمل تنظيف األسنان وغسل اليدين ونظافة المالبسهَ  •

 .َهل تَعلم أن الفصل الدراسي الذي تتواجد فيه هو مسؤوليتك وعليك المحافظة على نظافته ألنه يعكس صورة إيجابية عنك •

 .َهل تَعلم أن المواظبة على غسل اليدين قبل تناول الطعام يجنبنا الكثير من الجراثيم ويقينا من األمراض •

 هل تعلم عن النظافة لالذاعة المدرسية 

ا  مجموعة من المعلومات الهامة والبسيطة المخصصة لفقرة هل تعلم لإلذاعة المدرسية نقدمها لكم الستخدامها وتوعية الزمالء من خالله

 :وهي كالتالي

 .هل تعلم أن الحفاظ على نظافة المدرسة هي مسؤولية كل منا، وذلك ألنها بيتنا الثاني •

 .َهل تَعلم أن الحفاظ على بيئة مدرسية نقية ومعقمة وخالية من الجراثيم يقينا من األمراض ويحافظ على بيئة تعليمية مالئمة •

 .م وذلك للتخلص من كل الجراثيم والوقاية منهاَهل تَعلم أن على كل منا المواظبة على االستحما •

 .َهل تَعلم أن تنظيف األسنان بشكل مستمر يحافظ عليها نظيفة ويحميها من التسوس •

 .َهل تَعلم أن أهم مظاهر النظافة الشخصية هو الحفاظ على مالبسنا نظيفة وتبديلها على الفور في حال تعرضت االتساخ •

 


