
 

 مقدمة إذاعة مدرسية عن االبتسامة

 :بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، أما بعد

الحضور يسرنا بأن نقدم في برنامج إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم مقدمة إذاعة مدرسية عن االبتسامة التي هي  أعزائي

دليل السعادة والفرح والنشاط والرضا، فاالبتسامة تجعل إنتاجنا اليومي أفضل، فهي تجعل منّا أشخاصاً مقبلين على 

تعبير عن الراحة والقبول، كما أن لالبتسامة الفوائد اإليجابية التي الحياة بحب العلم ونشر الفائدة منه، وهي دليل عن ال

 .تنعكس بالطاقة والحيوية من خالل رفعها لسويّة مزاجنا
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 مقدمة رائعة عن االبتسامة

رم، وكذلك الترحيب السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أعزائي الحضور، يسرني الترحيب بالسيد مدير المدرسة المحت

بالسادة المعلمين والمعلمات رسل العلم، والترحيب بالطالب أبناء هذه المدرسة المعطاءة، ونبتدئ إذاعتنا بالحديث عن 

االبتسامة التي هي سر جمال الروح والحياة، لما لها من مفاعيل لذيذة وطيبة على التعامالت فيما بيننا، فهي العنصر 

الجسم لما تزوده فيه من طاقة إيجابية، فضالً عن مفاعيلها الصحية، فهي تحمي القلب  الجوهري لبث النشاط في

بتنظيم ضرباته، وهي تقوي جهاز المناعة بزيادة الكريات البيضاء، وتزيد من تعداد الكريات الحمراء التي تنّشط الدم، 

تسم ؟ أكيد ال مانع يمنعنا، ولهذا نقول وتضفي الصحة والنشاط والحيوية على جميع أجهزة الجسم، فما المانع بأن نب

 .للجميع ابتسموا فاهلل خلق الجمال في الحياة، ومن مقومات الجمال هو االبتسام، فاالبتسامة سر الجاذبية
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قر، السادة بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، السيد مدير مدرستنا الم

أعضاء الهيئة التعليمية، األبناء الطالب األحبة، أسعد هللا صباحكم جميعاً في هذا اليوم المشرق الجميل كجمال 

ابتسامتكم الغراء، يسرنا أن نقدم اليوم في إذاعتنا المدرسية موضوعاً عن االبتسامة، فاالبتسامة هي الجمال في 

بعطاء منقطع النظير، فعندما نبتسم فإن كل خاليا جسدنا تتنشط، وترتفع الروح  الطبيعة اإلنسانية الخالقة، والتي تجود

اإليجابية بالمعنويات العالية، وتزداد نسبة الهرمونات من السعادة والراحة والنشاط والحيوية، بفعل ابتسامة بسيطة، 

ولننطلق باتجاه تلعلم وتحصيله برفقة  فال تبخل على نفسك وال تبخل علينا بابتسامتك الجميلة والجذابة بسحرها الفتان،

معلمينا، لنحصد كل العلوم بأنواعها المختلفة، ولنقطف المعارف بشغف، ولنكتسب الخبرات الجديدة بعد تلك االبتسامة 
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 :بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، أما بعد

أسعد هللا صباحكم بابتسامة تطيّب أيامكم ودراستكم وصحتكم جميعاً، السيد مدير المدرسة الفاضل، السادة المعلمين 

فاضل، األحبة الغوالي وأبنائنا الطالب الغوالي على قلوبنا، يسرنا في هذا اليوم بأن يكون موضوع والمعلمات األ

إذاعتنا المدرسية عن االبتسامة، فهي قضية ومسألة غاية في األهمية، ويسرنا بأن نخبركم فوائدها الكثيرة، حيث أن 

نشط الجسم بإعطائه الطاقة اإليجابية التي تحفزه لها المفعول اإليجابي على الجسم من كل النواحي والجهات، فهي ت

على اإلنتاج بشكل أفضل، كما أن لها تأثيها على جهاز الدوران حيث تقوم بتنظبم دقات قلبنا، وتقوم بتوسعة الرئتين 

باالتساع للمزيد من األوكسجين وتعكس النضارة على الوجه، وبذلك تولد لدى اآلخرين راحة التواصل معك، وهي 

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b7%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2/


 

ة للتواصل اإليجابي بين الجميع لما تقدمه من أريحية في التواصل وحب العمل وزيادة اإلنتاجية، والوصول إلى وسيل

أعلى مراتب النجاح، وكل ذلك يحصل عندما تكون االبتسامة صادرة من أعماق النفوس، واذلك نقول للجميع 

الح والفالح وكثرة االبتسام للجميعاالبتسامة رياضة ونشاط ونجاح، علينا أال نغفلها، وبالتوفيق والص . 
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أسعد هللا صباحكم بالخير واليمن والبركة وباالبتسامة اللطيفة، أما بعد: نبدأ من 

المحترمين وبالطالب األحبة،  خالل اإلذاعة المدرسية بالترحيب بمدير المدرسة المحترم وبالمعلمين والمعلمات

ونتناول في هذا الصباح من برنامجنا في اإلذاعة المدرسية موضوع االبتسامة التي خلقها هللا سبحانه وتعالى لتعكس 

السعادة على القلوب والنفوس، وتجعل الوجه بشوشاً في غاية الجمال واللطافة، وتنعكس على المزاج بالتوقد واإلقبال 

فع ومفيد وفيه خير للجميع، فاالبتسامة تدفعنا لعمل الخير باتجاه كل الناس، ألن االبتسامة هي حال على كل ما هو نا

من الرضا عن كل شيء، وهي حال من الطمأنينة والحب والمودة والعطاء، وهذه االبتسامة تجعل من الطالب محباً 

ي خدمة تلقيه للعلم ويزيد من تحصيله لمعلمه وكتبه ودفاتره ومقعده وكذلك لرفاقه في صفه، وكل ذلك يدخل ف

وإنتاجيته، وهنا يجب علينا بأن ندرك أن لالبتسامة مفاعيل سحرية، فلنسعى لها، ولنبتسم فاهلل يحب االبتسام ألنه من 

 .الجمال الذي خلقه هللا

  

 


	مقدمة إذاعة مدرسية عن الابتسامة
	مقدمة رائعة عن الابتسامة
	مقدمة اذاعة عن الابتسامة
	مقدمة عن الابتسامة
	مقدمة اذاعة مدرسية كاملة عن الابتسامة

