
 المدرسية لالذاعة الصدق عن تعلم هل

 

 فً الحمٌدة الِخصال وزرع لألطفال، السلٌمة التربوٌة التنشئة أهمٌة من انطالًقا

 فً اإلٌجابً األثر ذات المواضٌع اختٌار على المدرسة تتعمد   ونفوسهم، عقولهم

 وتتضّمن المرء، بها ٌتحلّى التً الحسنة الصفات أكثر من والصدق طالب، كل نفس

 :التالً النقطً التعداد خالل نعرضه ما الصدق عن تعلم هل فقرة

 

 حٌث وسلم علٌه هللا صلّى ُمحمد سٌّدنا صفات من صفة هو الِصدق بأنّ  تْعلم َهل

 .األمٌن بالصادق لُقبّ 

 عزّ  هللا عند صّدًٌقا اسمه ٌُكتب الصدْق، بصفة ٌتحلّى الذي اإلنسان بأنّ  تعلَم َهل

 .وجل

 قُرآنٌة آٌات   فً ذكرها ورد وقد اإلٌمان، ُشعب من ُشعبة   هو الِصدق بأنّ  َتعلم هلَ 

 .الكرٌم رسولنا عن وردت عدٌدة أحادٌث وفً متنوعة،

 الفضائل من وهو نقصان، أو زٌادة دون الحقٌقة قول هو الصْدق بأنّ  تعلَم َهل

 .األخالق مكارم على وتّدل الكرٌمة

 على الحقٌقة، قولنا عند والمخاطر بالمصائب الوقوع من ٌُنجٌنا الصدقَ  بأنّ  تعلمْ  َهل

 .كثٌرة مشاكل فً ٌوقعنا الذي الكذب عكس

 من العدٌد حٌاة ٌُنقذ قد فٌه صادًقا الشخص ٌكون واحًدا موقًفا بأنّ  تعلَم َهل

 .األشخاص

 .األشخاص من العدٌد ُظلم فً تتسّبب قد والكذب الُزور شهادة بأنّ  َتعلم َهل

 

 الصدق عن تعلم هل

 

 النقطً التعداد وخالل البشر، حٌاة على تعود عدٌدة آثاًرا الكرٌمة الفضٌلة هذه تحمل

 :الصدق بصفة تختص   التً والمعلومات اآلثار هذه أبرز نعرض التالً

 



 .ونفاق وخداع رٌبة الكذب وفً نفسٌة، وراحة طمأنٌنة الِصدق فً بأنّ  تعلَم هلْ 

ٌُقربّنا اآلخرٌن، محبة ٌُكسبنا الصْدق بأنّ  تْعلم َهل  العالقات وتزداد كما منهم، و

 .الصدق ظالل فً اإلٌجابٌة جتماعٌةاال

 لهالك ٌؤدي والكذب العدٌدة، بالمنافع صاحبه على ٌعود الِصدق بأنّ  تعلمْ  هلْ 

 .له الضرر وجلب صاحبه

 مودة مع تترافق فهً الصدْق، هً المرء بها ٌتحلّى التً الصفات أرقى بأنّ  تعلَم َهل

 .ومحبتهم األشخاص

 رسولنا بها تحلّى التً الحمٌدة الِخصال من هً واألمانة الِصدق بأنّ  تْعلم َهل

 .الكرٌم

 المتاعب لصاحبه ٌجلب بل طال ولو حتى ٌدوم ال الكذب حبل بأنّ  تعلَم هلْ 

 .والمشاكل

 فً خالقه عند محبوًبا وٌجعله الدنٌا، فً اإلنسان مكانة ٌرفع الِصدق بأنّ  َتعلم َهل

 .اآلخرة

 

 باالنجليزي الصدق عن تعلم هل

 

 باللغة الصدق عن المعلومات من بعًضا نعرض التالً النقطً التعداد ضمن

 :كالتالً اإلنجلٌزٌة

 

 Did you know that honesty is a way for Muslims to: العبارة

escape from Hellfire. 

 .النار من الُمسلمٌن لنجاة سبٌل   هو الصدق بأنّ  تعلم هل :الترجمة

 ,Did you know that our master Ibrahim was very truthful: العبارة

and God Almighty described him as the truthful prophet. 



 وجل عزّ  هللا وصفه وقد الصدق كثٌر كان إبراهٌم سٌدنا بأنّ  تعلم هل :الترجمة

 .الصّدٌق بالنبً

 ,Did you know that honesty is a characteristic of Islam :العبارة

and a behavior of faith for which a Muslim is rewarded. 

 ٌُؤجر إٌمانً وسلوك   اإلسالم، سمات من سمة   هو الصدق بأنّ  تعلم هل :الترجمة

 .الُمسلم علٌه

 Did you know that honesty improves social and human :العبارة

relationships, and love prevails in hearts. 

 وتطغى واإلنسانٌة، جتماعٌةاال العالقات تطٌب بالصدق بأنّ  تعلم هل :الترجمة

 .القلوب فً المحبة

 ,Did you know that honesty is the first class of wisdom :العبارة

and one of the good moral virtues. 

 األخالقٌة الفضائل ومن الحكمة، فُصول أول هو الصدق بأنّ  تعلم هل: الترجمة

 .الحمٌدة

 Did you know that honesty is a way that guides us to :العبارة

righteousness, and that righteousness leads us to paradise. 

 .للجّنة ٌهدٌنا البرّ  وأنّ  للبّر، ٌُرشدنا سبٌل   الصدق بأنّ  تعلم هل: الترجمة

  قصيرة الصدق عن تعلم هل

 

 :التالً نعرض الصدق، عن المعلومات من بمزٌد  

 

 على شخص   ٌُقسم كأن مًعا، واألقوال األفعال فً أًٌضا ٌكون الِصدق بأنّ  َتعلم َهل

 .قسمه مع أفعاله وتتطابق نٌّته صدق

 .ومحبتهم اآلخرٌن ثقة صاحبه ٌُكسب الصدق بأنّ  تعلَم هلْ 

 .وعماًل  قواًل  ُمتطابًقا ٌكون الصدق بأنّ  تعلم هل



 عن صاحبهما ُتنّزه حمٌدتان صفتان وهما األمانة، مع تترافق الصدق بأنّ  تعلم هل

 .والخٌانة واألخطاء الكذب

 .بالقوة وتمّده النفس فً الثقة صاحبها تورث الصدق بأنّ  تعلم هل

 

  الصدق عن تعلم هل لفقرة المعلومات أجمل

 

 ٌزداد ومعها بالطالب، تأثرها مدى من تزٌد والسلوكٌة التربوٌة المعلومات إنّ 

 ٌُمكن ما وأبرز وتصرفاتهم، سلوكهم وٌتحسنُ  كما الطاّلب، بٌن اإلٌجابً التفاعل

  :التالً الفقرة هذه ضمن سرده

 

 من أكثر فً ذلك ذكر حٌث الصدق، أهمٌة على شّدد قد الكرٌم نبٌنا بأنّ  تعلم هل

 .الشرٌفة أحادٌثه ضمن موضع

 صادقة صفة ذو الشخص ٌكون أن والفضٌلة الحسنة الِخصال من ّنهبأ تعلم هل

 .به األشخاص ثقة مدى ٌزداد حٌث وأمنٌة،

 .القٌامة ٌوم عظٌمة منزلةً  لهم أعدّ  وقد الصادقٌن، ٌُحبّ  تعالى هللا أنّ  تعلم هل


