
اذاعة مدرسیة عن النظافة الشخصیة كاملة الفقرات
تعتبر اإلِذاعة الَمدرسیة من أھم البرامج التعلیمیة والتربویة في المدارس، والتي تعتمدھا المؤسسة التعلیمیة من أجل عدة أھداف

تصب في مصلحة الطالب من جھة، ومصلحة األمة من جھة أخرى، ولذلك یطلق على ھذه المؤسسة اسم التربیة والتعلیم معاً، فھي
تعمل على تقویم سلوك الفرد منذ صغره إلى جانب تعلیمھ، ومن تأتي أھمیة ھذه اإلِذاعة عن الّنظافة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم

إِذاعة َمدرسیة مكتملة الَفقرات عن ھذا الموضوع التربوي.
مقدمة عن النظافة الشخصیة

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تبارك وتعالى رب العالمین، الذي انتشلنا من جھلنا ورضي لنا اإلسالم ھو الدین، والصالة
والسالم على مبلغنا الھدى الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وأما بعد:

أیھا األخوة واألخوات، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، وجعل هللا تعالى جمعنا ھذا دائماً على خیر، وإنما الخیر صفة من عند هللا تعالى
یھدیھا لمن یشاء، وقید الحصول علیھا بطاعتھ كما أمرنا، وباتباع تعالیم شرعنا اإلسالمي الذي علمنا إساه نبینا المصطفى علیھ

الصالة والسالم، وحدیثنا الیوم عبر إذاعِتنا الَمدرسیة ھذه، سیكون عن أحد ھذه التعالیم والسلوكیات التي كلفنا بھا هللا تعالى، وكلفنا
بتعلیمھا ألبنائنا حتى نكون أمة سلیمة ال یعكر صفوھا المرض والسقم، وإنما ھذا الموضوع ھو الّنظافة الشخصیة، التي تحمینا وتقینا
شراً عظیم، ومن ھنا أرید أن أحیي طالبنا النجباء الذین اجتھدوا في تحضیر المواد الجمیلة لفقرات ھذه اإلِذاعة، والتي سیتلوھا علینا

حتى نستفید منھا ونتعظ.
اذاعة مدرسیة عن النظافة الشخصیة

عادة ما تبدأ أولى فقرات اإلإذاعة الَمدرسیة بتالوة من القرآن الكریم، وتتسلسل الفقرات التي حضرھا الطالب، إلبراز أھم المعلومات
التي تصب في موضوع اإلِذاعة، بشكل مختصر ومباشر، مع سرد جمیل لھا حتى یستسیغھا المستمعین، وفیما یلي نسرد ھذه

الَفقرات بالترتیب، وفق اآلتي:
فقرة القرآن الكریم

أیھا األخوة المستمعین، في بدایة ھذه اإلِذاعة الكریمة، البد لنا أن نستمع لما أمرنا بھ شرعنا اإلسالمي العظیم من الّنظافة، والبدایة
تكون باالستماع إلى ما ورد عن ذلك من آیات في الذكر الحكیم، والتي سیمعنا منھا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:

َالِة َفاْغِسلُوا● َھا الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا قُْمُتْم إَِلى الصَّ قال هللا تعالى عن وجوب الطھارة وخاصة في العبادات العظمى كالصالة: {َیا أَیُّ
ْرَضٰى أَْو َعَلٰى ھَُّروا ۚ َوإِن ُكنُتم مَّ ُوُجوَھُكْم َوأَْیِدَیُكْم إَِلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم إَِلى اْلَكْعَبْیِن ۚ َوإِن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ

ْنُھ ۚ َما ًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِھُكْم َوأَْیِدیُكم مِّ ُموا َصِعیًدا َطیِّ َن اْلَغاِئِط أَْو َالَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَّ نُكم مِّ َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد مِّ
ُُیِریُد ْنَعَلْیُكملَِیْجَعَلهللاَّ ِكنَحَرٍجمِّ ].1َتْشُكُروَن}[َلَعلَُّكْمَعَلْیُكْمِنْعَمَتُھَولُِیِتمَّلُِیَطھَِّرُكْمُیِریُدَوَلٰ

ِل َیْوٍم أََحقُّ أَن َتقُوَم ِفیِھ ۚ ِفیِھ ِرَجاٌل● ْقَوٰى ِمْن أَوَّ َس َعَلى التَّ وقال هللا تعالى عن حبھ للطاھرین: {َال َتقُْم ِفیِھ أََبًدا ۚ لََّمْسِجٌد أُسِّ
َُۚیَتَطھَُّرواأَنُیِحبُّوَن ھِِّریَن}[ُیِحبَُّوهللاَّ ].2اْلُمطَّ

حدیث عن النظافة
صدق هللا العلي العظیم، وبعد ھذه التالوة العطرة، نستمع معاً للطالب….. الذي سوف یسمعنا ما ورد في السنة النبویة الشریفة عن

وجوب النظافة والطھارة، فلیتفضل مشكوراً:
قال النبي -علیھ الصالة والسالم- في ضرورة إزالة ما یكون سببا في القذارة: "الِفْطَرةُ َخْمٌس -أَْو َخْمٌس ِمَن الِفْطَرِة-:●

اِرِب"[َوَقصُّاألْظَفاِر،َوَتْقلِیُماإلْبِط،َوَنْتُفَواِالْسِتْحَداُد،الِخَتاُن، ].3الشَّ
أَ الَعْبُد الُمْسلُِم، أَِو الُمْؤِمُن، َفَغَسَل َوْجَھُھ َخَرَج ِمن● وقال النبي -علیھ الصالة والسالم- في فائدة الوضوء بالطھارة: "إَِذا َتَوضَّ

َوْجِھِھ ُكلُّ َخِطیَئٍة َنَظَر إَِلْیَھا بَعْیَنْیِھ مع الَماِء، أَْو مع آِخِر َقْطِر الَماِء، َفإَِذا َغَسَل َیَدْیِھ َخَرَج ِمن َیَدْیِھ ُكلُّ َخِطیَئٍة كاَن َبَطَشْتَھا
َیَداهُ مع الَماِء، أَْو مع آِخِر َقْطِر الَماِء، َفإَِذا َغَسَل ِرْجَلْیِھ َخَرَجْت ُكلُّ َخِطیَئٍة َمَشْتَھا ِرْجَالهُ مع الَماِء، أَْو مع آِخِر َقْطِر الَماِء،

اَیْخُرَجحتَّى ُنوِب"[ِمَنَنِقّیً ].4الذُّ
كلمة عن النظافة الشخصیة

واآلن نستمع معاً إلى الطالب…. الي سوف یقدم لنا كلمة عن النظافة وأھمیتھا في حیاتنا، فلیتفضل مشكوراً:
السید مدیر المدرسة المحترم، السادة معلمي مدرستنا األفاضل، الزمالء والزمیالت على مقاعد الدراسة، أسعد هللا تعالى صباحكم

بكل خیر، وجعل هللا تعالى أیامكم عامرة باإلیمان، وإنما الطھارة ھي صفة من صفات اإلیمان با� تعالى، والتي تتجلى بأمور عدة،
فكل عمل تعبدي یقوم بھ اإلنسان البد لھ من الطھارة قبلھ، وذلك للحكمة التي تنطوي على الطھارة، فھي وسیلة للوقایة من المرض،

ووسیلة لتقبل اإلنسان لنفسھ، واألھم من ھذا كلھ أنھا سبباً من أسباب رضا هللا تعالى علینا، وفیھا امتثال ألمره وأمر نبیھ الكریم
-علیھ الصالة والسالم- الذي علمنا أن النظافة من اإلیمان، وال مكان للقذارة في ھذا الدین، فھي من صفات الكفار والمشركین،

وختاماً، أسأل هللا تعالى لي ولكم الرضا، ونكون من الطائعین، وأن یحمینا من شر األمراض والسقم، والسالم علیكم ورحمة هللا
تعالى وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا ورعایتھ.

شعر عن النظافة الشخصیة
نشكر الطالب…. على ھذه الكلمة الجمیلة والطیبة، وأما اإلن نستمع جمیعاً معاً للطالب… الذي سوف یقدم لنا أبیات شعریة جمیلة

عن أھمیة الّنظافة الّشخصیة، فلیتفضل مشكوراً:



في مدرستي یحلو المنظْر
ھي في عیني َصْرٌح ُیْعَمْر

أمٌل في نفســي لھا یكَبْر
أن تبقى في أبھى مْظَھْر
بنظافة جسمي ال أخسْر

بل أھزم جیشــاً ال ُیْقــَھْر
أخـــطاٌر ُتْبـــَعُد ال ُتْحــَصْر

بقلیــل من وعـي ُیْنَشــْر
اغسل وجھاً فھو األطـھْر
فضیـاٌء مـن ِبْشــٍر یظــھْر

بالُغْســِل ألیدیــنا نحــذْر
أمراضــاً قـد فاقـت تثـــأْر
فالمــاُء بصــابـوٍن أقـــدْر
أن یمحــَو أثــراً بل أكثــْر

فشـعاٌر نحـن بـھ نفخــْر
من یرعى نفساً ال یخسْر

ھل تعلم عن النظافة الشخصیة
وبعد ھذا الشعر الجمیل، نستمع معاً إلى الطالب…. الذي سوف یقدم لنا معلومات قیمة عن الّنظافة الّشخصیة، في فقرة ھل تعلم،

فلیتفضل مشكوراً:
ھل تعلم أن الّنظافة ھي أمر من هللا تعالى، وواجب على كل مسلم الطھارة خمس مرات یومیاً ألداء الصلوات الخمس●

المفروضة.
ھل تعلم أن الّنظافة لیست شيء یخص اإلنسان وحده، فنفعھ وضره یعود على اإلنسان ومحیطھ االجتماعي.●
ھل تعلم أن الّنظافة أفضل طرق الوقایة من األمراض وانتقال العدوى والجراثیم.●
ھل تعلم أن الّنظافة ھي أحد أسالیب التخلص من األوبئة الفتاكة، مثل وباء كورونا الذي اجتاح العالم مؤخراً.●
ھل تعلم أن الّنظافة الّشخصیة ال تشمل جسم اإلنسان فقط، وإنما تشمل المكان الذي یتواجد فیھ أیضاً.●

إرشادات للحفاظ على النظافة الشخصیة
وبعد ھذه المعلومات القیمة، نستمع وإیاكم إلى الطالب…. الذي سوف یقدم لنا بعض اإلرشادات الھامة التي تساھم في الحفاظ على

الّنظافة، فلیتفضل مشكوراً:
یجب على الفرد أن یقوم بغسل یدیھ قبل وبعد الطعام، أو بعد تناول الوجبات الخفیفة.●
یجب على الفرد أن یقوم بتنظیف أسنانھ كل یوم ثالثة مرات للحفاظ على صحة أسنانھ وفمھ ومنع الروائح الكریھة.●
یجب على الفرد أن یقوم بتنظیف المكان الذي یتواجد فیھ، بما في ذلك غرفتھ والفصل والمدرسة.●
یجب على الفرد أن یقلم أظافره ویقص شعره باستمرار، حتى ال تتجمع فیھا األوساخ والجراثیم.●
یجب على الفرد أن یعتني بمظھره الخارجي، بما في ذلك الثیاب الّنظیفة والمرتبة، فھذا لھ أثر صحي واجتماعي معاً.●

خاتمة اذاعة مدرسیة عن النظافة
وإلى ھنا، نصل وإیاكم إلى نھایة ھذه اإلِذاعة الَمدرسیة الھامة، والتي تعلمنا فیھا الثوم الكثیر من السلوكیات التي البد للمرء أن

یتعلمھا ویحافظ علیھا، فالَنظافة سلوك مكتسب من البیئة االجتماعیة المحیطة، ولھ تأثیر كبیر على حیاتنا إما بالسلب أو باإلیجاب،
ونسأل هللا تعالى العفو والعافیة في العقول واألبدان، وأن یبعد عنا شر األمراض، والعادات والسلوكیات السیئة، ویجعلنا من

المطھرین دائماً، وختاماً، أشكر الطالب على ھذه الفقرات الرائعة التي أغنوا فیھا أفئدتنا، ونسأل هللا الھدایة في كل أمر، والسالم
علیكم ورجمة هللا تعالى وبركاتھ.
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