
مقدمة اذاعة مدرسیة عن التنمر
سیداتي وسادتي الحضور، عندنا عبر أثیر إذاعتنا المدرسّیة إذاعة مدرسة (اسم المدرسة)، والتي
سنتناول في فقراتھا موضوع الّتنّمر، فالتنمر ھو إحدى أخطر الظواھر االجتماعیة التي انتشرت

في اآلونة األخیرة بكثرة وتفاقمت بین األطفال وال سیما الطلبة، ویتنمُر الشخص الُمتنِمر على من
ھو أضعف منھ ویجعلھ یشعر بحالة من الذعر والحزن وقد یصل بھ األمر إلى االكتئاب وعدم
الرغبة في األكل أو الذھاب إلى المدرسة وقد یتسبب بأمور أخطر من ذلك ولذلك وفي فقراتنا

اآلتیة سوف نخبركم أعزائنا بكل ما یتعلق بالتنمر أسبابھ ونتائجھ على كل من الُمتنِمر و الُمتنَمر
علیھ.

مقدمة إذاعة مدرسیة عن التنمر ممیزة
أعزائي الحضور، أسعد هللا صباحكم، عندنا من جدید عبر أثیر مدرستنا (اسم المدرسة) لنتحّدث

عن ظاھرة من أخطر الظواھر التي یعاني منھا المجتمع أال وھي الّتنّمر، فالتنمر ھو حالة من
الحاالت الخطرة التي أصبحت تؤثر بشدة على األطفال وتجعلھم بحالة من النزاع والصراع
المستمر، واستمرار ھذه الحالة قد یؤثر بشكل سلبي على العالقات االجتماعیة بین الطالب

وتفكك المجتمع وتضعف الروابط االجتماعیة، لیس ھذا فحسب بل إن التنمر یؤثر سلباً على
المتنِمر والمتنَمر علیھ على حد سواء، وتزرع الحقد بقلوبھم تجاه بعضھم البعض وفي ما یلي

وضمن فقراتنا التالیة سوف نناقش موضوع التنمر أسبابھ ونتائجھ وحلول للوقایة من ھذه
الظاھرة ومكافحتھا.

مقدمة إذاعة مدرسیة عن التنمرأجمل
بسم هللا الّرحمن الّرحیم، وأفضل الصالة وأتّم التسلیم على نبّینا األمّي محمد خیَر المرسلین،

أعزائي الحضور، عند من جدید عبر أثیر إذاعتنا المدرسّیة إذاعة مدرسة (اسم المدرسة) لنعالج
وإّیاكم واحدة من أخطر الّظواھر المدرسّیة وھي ظاھرة الّتنّمر، فإن التنمر ھو حالة اجتماعیة قد
انتشرت وتفاقمت بین طالبنا في الفترة األخیرة بكثرة، وجعلت العالقات بینھم تتزعزع والروابط

اإلجتماعیة تتفكك وتضعف بشكل كبیر، وتحول بھم لحالة من النزاع الذي یحول بینھم وبین
الصلح والتفاھم، ولذلك یجب علینا معرفة أسباب ھذه الظاھرة ونتائجھا لنتمكن من مكافحتھا
والتخفیف والحد من انتشارھا بین الفئات العمریة كافة قدر اإلمكان وھذه ما سوف نناقشھ في

فقراتنا التالیة ونحاول سویاً إیجاد أفضل الحلول والمقترحات لمعالجتھ.
مقدمة إذاعة مدرسیة عن التنمر باإلنجلیزي

یفضل أصحاب الّذوق الّرفیع من الطّالب، والمدراء والُمدّرسین تقدیم مقّدمة اإلذاعة باللغة
اإلنجلیزّیة، وفي السطور القلیلة الّتلیة نرفق مقّدمة إذاعة باللّغة اإلنجلیزّیة مع الترجمة:

Our dear students; Our distinguished teachers, the builders of
generations, today and through our school radio, we will talk about
the dangerous phenomenon of bullying that all societies suffer from.
Schools to limit the spread of this phenomenon in this society, and
from this point of view we start with you the segments of our radio,
and we hope that they will meet with your approval.



ترجمة مقّدمة إذاعة مدرسّیة عن الّتنّمر
طّالبنا األعّزاء؛ أساتذتنا األفاضل بناة األجیال، الیوم وعبر أثیر إذاعتنا المدرسّیة سوف نتحّدث

عن ظاھرة الّتنّمر الخطرة التي بات یعاني منھا كافة المجتمعات، إّنھا الظاھرة التي لطالما حالِت
بین األطفال وسلبتھم أسالیب الّراحة والّسرور، وأبعدتھم عن بعضھم البعض، لذلك ال بد من

اتخاذ كافة التدابیر واإلجرائات االحترازّیة داخل المدارس للحد من استشراء ھذه الظاھرة بھذا
المجتمع، ومن ھذا المنطلق نبدأ معكم فقرات إذاعتنا، ونأمل أن تالقي استحسانكم.


