
مقدمة اذاعة مدرسیة عن الغذاء الصحي
إن الّصحة والِغذاء مصطلحین مترابطین بشكل كبیر، فال یوجد جسم ِصحي لدى اإلنسان إذا لم یكن متبع لنظام ِغذاء ِصحي، وھذا
أحد أسباب الحفاظ على الحیاة كُكل، ولذلك یجب أن یكون ھناك توعیة وثقافة لدى كل فرد عن أھمیة الِغذاء الّصحي لإلنسان، وھذا

ما تھدف إلیھ ھذه اإلذاعة الَمدرسیة الموكل إلى الطالب مھمة تحضیر فقراتھا، بما في ذلك مقدمتھا، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم عدة
مقدمات جمیلة عن ھذا الموضوع.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن الغذاء الصحي
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، الذي ھدانا إلى الدین الحق ولم یجعلنا من الضالین، والصالة والسالم على سیدنا

محمد الطاھر األمین، خاتم النبیین والمرسلین، والسالم على آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:
فالحمد � تعالى الذي خلقنا في أحسن تقویم، ولم یعل في خلقنا عیب، فحاشى � تعالى النقصان، وإنما النقصان في المخلوق ذاتھ،

ھذا النقصان الذي ینطوي على قلة وعي اإلنسان بقیمة النعمة التي أنعم هللا تعالى بھا على عبده، فلیس ھناك أجمل من نعمة الّصحة
في ھذه الحیاة الدنیا، وھذه من النعم التي یسأل عنھا المرء في آخرتھ، فالجسم البشري ھو أمانة استودعھا هللا عز وجل لدى اإلنسان،
وال یجب علیھ إھمالھا، وإنما الحفاظ علیھا، حتى نؤدي األمانة التي استؤمنا علیھا، ومن بین األمور التي تصب في ھذه المھمة، یأتي

الِغذاء الّصحي، فھو المؤثر األول على تدھور الّصحة، وھذا سیكون محور موضوع إِذاعتنا المدرسیة لھذا الیوم.
مقدمة قصیرة عن الغذاء الصحي

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:
فالسالم علیكم أیھا األخوة واألخوات من معلمین وطالب َومن حضر ھذا الحفل الكریم، والسالم على من انصاع ألمر هللا تعالى فكان

من الفائزین وكان من الناجین في الدنیا واآلخرة، وھو الذي أمرنا أن ال نرمي أنفسنا بالتھلكة، ھذه التھلكة التي تكدر صفو الحیاة،
وتدمر اإلنسان الذي خلق لیسعى في األرض ویعبد ربھ، ومظاھر التھلكة في حیاة الناس كثیرة، وال تقتصر على ما یفعلھ اإلنسان
من معاصي تضر بھ، مثل عادة التدخین وغیرھا من المحرمات، فالِغذاء الذي نأكلھ قد یؤدي إلى ضرر كبیر یؤدي إلى التھلكة،

وھذا یتطلب وعي تام بالنظام الِغذائي الذي نتناولھ، وھذا ما سنتعرف علیھ من خالل فقرات إذاعتنا الَمدرسیة ھذه.
مقدمة اذاعة مدرسیة ممیزة عن الغذاء الصحي

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:
حضرات المعلمین والمعلمات األفاضل، طالبنا األعزاء، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، ھذا الخیر الذي ییسره لنا هللا تعالى بفضلھ

ومنتھ علینا، ویغمره برحمتھ بنا وتلطفھ فینا، بعد أن كّرمنا على باقي خلقھ، إذ جعل لنا العقل الذي نھتدي بھ إلى الخیر من أمرنا،
وإنما العقل السلیم ال تتم مھمتھ أال عندما یكون الجسم سلیم ومعافى، ولذلك وجب على اإلنسان العاقل أن یتدبر من أمره ما یضمن

سالمة عقلھ وجسمھ، حتى تدوم علیھ الّصحة والعافیة، فالصحة تاج على رؤوس األصّحاء، وسببا في التقدم والبناء، ولعل أكثر
األمور التي تدمر الّصحة والعقل ھي النظام الِغذائي، وخاصة في أیامنا ھذه، التي كثرت فیھا أصناف الطعام المحضر، والتي ال

نعرف مكوناتھا الطبیعیة من الصناعیة، وھذا الموضوع الھام للغایة، ھو ما سنتعرف على تفصیالتھ في ھذه اإلذاعة.
مقدمة عن الغذاء الصحي لالذاعة المدرسیة

خیر ما نفتتح بھ قولنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى رب العالمین، الذي ھدانا لصراطھ المستقیم، والصالة والسالم
على ھادینا الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:

أسعد هللا صباحكم حضورنا الكریم، ھذا الصباح الذي یتجدد بیننا على الدوام عبر أثیر إذاعتنا الَمدرسیة ھذه، التي اعتدنا أن نستقي
منھا المعرفة والعلم في أمور شتى، كحال ما نلتقفُھ من معرفة من على مقاعد الدراسة، وإن موضوعنا الیوم عبر ھذه اإلِذاعة
الَمدرسیة ھو من المواضیع الھامة، التي تھم اإلنسان في كل مرحلة من مراحل حیاتھ، وسبباً من أسباب استقرار عیشھ ِبرغد

وسالمة، بعیداً عن السقم واأللم، والمعاناة التي یجرھا المرض من جراء عدم إیالء االھتمام لھذه المسألة، أال وھي مسألة الِغذاء
الّصحي لإلنسان، فھذا الِغذاء الذي یقدم لنا الطاقة المطلوبة لنستمر في حیاتنا، ھو ذاتھ الذي قد یكون سبباً في إنھائھا، ونرجو من هللا

تعالى أن نقدم الفائدة حول ھذه المسألة، من خالل الفقرات الجمیلة والمبدعة التي حضرھا طالبنا لھذه اإلِذاعة.


