
 

 مقدمة إذاعة مدرسية عن التعاون

بسم هللا الخالق العظيم والّسالم على خير البشر محمد عليه الصالة والسالم وعلى آله وصحبه أجمعين، حضورنا الكريم 

 :معلمينا األفاضل طالبنا األعزاء، أّما بعد

لكم اليوم عبر أثير إذاعتنا المدرسيّة أمراً بأهمية كبيرة يمثل العماد األساسي في قيام الكثير من الحضارات وتقدمها نقدم 

وتماسك الوطن واجتماع أبنائه على النهوض به باتجاه أسمى الدرجات أال وهَو التّعاون، فاإلنسان وحده مهما امتلك من 

يسير في حياته وحيداً، وعلى اعتبار أن الوحدة واالنعزال بعيدة عن الحياة الطبيعية دوافع القوة والعزيمة ليس بإمكانه أن 

لإلنسان ألّن اإلنسان يحتاج إلى البشر والبشر بحاجة إليه وذلك ما يدعو إلى التعاون بمعناه البسيط، واآلن سوف نبدأ معاً 

 .الّسالم عليكم ورحمةُ هللافقرات اإلذاعة المدرسيّة لهذا اليوم، نتمنى أن تنال استحسانكم، و

 اذاعة مدرسية عن التعاون

يكون مضمون اإلذاعة المدرسية عدد من الفقرات حيث يقوم بتقديمها المعلمين أو مدير المدرسة أو نخبة من طالب 

 :المدرسة، وفيما يلي نقدم إذاعة مدرسيّة بفقرات شاملة عن موضوع التعاون

 اعة للمدرسيةفقرة القرآن الكريم عن التعاون لإلذ

خير ما نبدأ به إذاعتنا المدرسية هو كالم هللا تعالى المنزل في القرآن الكريم، واألن نترككم برفقة طالبنا العزيز )اسم 

 :الطالب( صاحب الصون الّشجن يتلو علينا آياٍت قرآنية كريمة عن التعاون بين الناس

ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء  بسم هللا الرحمن 29ورد في سورة الفتح اآلية   :الطالب ٌد َرُسوُل َّللاَّ الرحيم: }ُمَحمَّ

ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماهُْم فِي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر ا دًا يَْبتَغُوَن فَْضاًل ِمَن َّللاَّ ْوَراةِ َوَمثَلُُهْم لسُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّ بَْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعًا ُسجَّ

اعَ ِليَِغيَظ بِ  رَّ ْنِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى عَلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا فِي اإْلِ ِهُم اْلُكفَّاَر َوعََد َّللاَّ

اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجًرا َعظِ   .]1[يًما{َوَعِملُوا الصَّ

 فقرة الحديث الشريف عن التعاون لإلذاعة المدرسية

ورد الكثير من األحاديث في السنّة النّبويّة الّشريفة عن أهميّة التّعاون بين النّاس وكيف له أن يجعلهم متماسكين قائمين 

  :الب( فقرة الحديث الشريف فليتفّضل إليكم مشكوراً على تطوير مجتمعهم وأعمالهم، واآلن يقدم لكم الطّالب )اسم الطّ 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قاَل: "الُمْسِلُم أُخو الُمْسِلِم ال يَْظِلُمهُ واَل يُْسِلُمهُ، وَمن كاَن في حَ  :الطالب ُ أنَّ َرسوَل َّللاَّ اَجِة أِخيِه كاَن َّللاَّ

َج عن ُمْسِلٍم ُكْربَةً  ُ يَوَم الِقيَاَمةِ في َحاَجتِِه، وَمن فَرَّ ُ عْنه ُكْربَةً ِمن ُكُربَاِت يَوِم الِقيَاَمِة، وَمن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ َّللاَّ َج َّللاَّ ، "، فَرَّ

 .]2[أخرجه مسلم باختالف يسير

  شعر عن التعاون لإلذاعة المدرسية

وذلك ألنه من الّطرق التي تجعل االزدهار والتّقدم نصب أعين أفراد التعاون من أجمل الصفات التي يتميز بها المجتمع 

المجتمع، كتب عنه أجمل األبيات الشعريّة، واآلن سوف نترككم مع فقرة الشعر عن التّعاون والتي سيقدمها الّطالب )اسم 

 :الطّالب(، فليتقدّم إلى المنصة مع جزيل الّشكر

 أَُمْم ُصُروحاً ِمَن اْلَمْجِد فْوَق اْلِقَمْم فلَْم يُْبَن َمْجٌد َعلَى فْرقٍة َولَْن يَرتِفْع باختِالٍف َعلَْم  بفَْضِل هللا ثَُم التَّعَاُوِن أَرَست

ُ فِْي ُمْحَكَماتٍ  أَيَاِدْيُكُم إِْخَوتِي  َحَكْم فُمدُّْوا َمعاً ِللَمعَاِلي يَداً بِاليَِد نِشيدُ البناَء بُكِلّ الِهَمم فَمبَدا التَّعَاُوِن ِمْن ِدينِنا بِه َّللْاَ

 .نعيُد بناء مجدنا في شممْ 

 فقرة هل تعلم عن التعاون لإلذاعة المدرسية

اآلن سوف نرافقكم إلى أروع فقرات إذاعتنا المدرسيّة والتي تضم كماً هائالً من المعلومات المفيدة عن التّعاون أال وهي 

 :فليتفضل إلى منصة اإلذاعة مع كامل الّشكرفقرة هل تعلم، يقدمها الّطالب المجتهد )اسم الّطالب( 

 هل تعلم أن التعاون يساعد على توفير الكثير من الجهد والوقت عند القيام باألعمال المرغوبة. 

 هل تعلم أن التعاون واحد من األساسيات فب بناء المجتمعات وتقدمها. 

  واالزدهارهل تعلم أن التعاون والمشاركة بين المعلم وطالبه أحد سبل النجاح. 

 هل تعلم أّن في التّعاون قّوة وفي التّفرق ضعف. 



 

 هل تعلم أن التعاون هو الّطريقة المثلى للنهوض بالمجتمعات وتقدمها على مر األيام. 

 عبارات عن التعاون لإلذاعة المدرسية

يقدمها الّطالب )اسم الطّالب(  نقدم لكم عبر أثير إذاعتنا المدرسيّة أجمل العبارات عن التّعاون وأثره في بناء المجتمعات

 :فليصعد إلى المنّصة مع جزيل الشكر

 التّعاون عبارة عن كلمة واحدة تجمع النّاس مع بعضها تحت اسم نحن. 

 كل شيء يتحقق عندما تتحد النّاس مع بعضها. 

 لوحدنا يمكننا صنع القليل من األمور بتعاوننا نستطيع فعل الكثير. 

  البعض واإلنسان كذلك األمر يستند على أخيه اإلنساناألشجار تستند على بعضها. 

 ال يعرف القوم معنى العجز عند اجتماعهم وتعاونهم. 

 التّعاون قانون قائم من قوانين الّطبيعة. 

 كلمة عن التعاون لإلذاعة المدرسية

سلين، التّعاون يا أصدقائي أحد بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والصالة والسّالم على نبيّنا المصطفى محّمد خير النبيين والمر

الّصفات الحميدة التي حثّنا عليها نبيّنا، فقد شبّه نبيّنا الكريم األّمة المتعاونة بأعضاء الّجسد، إذا تضرر منها عضٌو تداعت 

ب أن لها كافة األعضاء األخرى بالحّمى والّسهر، لذلك صدق من قال في التّعاون قّوة، وفي التّفّرق ضعف، والتّعاون يج

يكون على البّر والتّقوى، وليس على المفاسد واإلثم والعدوان، لذلك على كٍل منّا أن يتسم بهذه الّصفة، ليعّم الخير والّسالم 

 .على كافّة أبناء البشر

 خاتمة إذاعة مدرسية عن التعاون

المجتمعات وتطورها وكيف تبرز  طالبنا األعزاء حضورنا الكرام بعد أن تعرفنا على التّعاون وأهميّته المثلى في بناء

إسهاماته في توفير أوقات العمل والجهود المبذولة وكيف حث هللا تعالى ورسوله الكريم البشر على التّعاون بذكره في 

ياتنا اآليات القرآنيّة واألحاديث النّبويّة، بذلك ننهي برنامج إذاعتنا المدرسيّة اليوم ونأمل أن نعاود االلتقاء بكم من جديد، أمن

 .أن تكونوا استمتعتوا معنا دمتْم سالمين والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


