
 

 

 هل تعلم عن التعاون لإلذاعة المدرسية

عندما يكّرس الّناس مزيداً من الوقت لواجباتهم في مكان عمل تعاونّي، فإنهم يكونون أكثر إنتاجيّة، ويتم إنجاز األمور 

أهميته تقوم إذاعتنا المدرسيّة بالحديث عن التّعاون بصيغة هل تعلم، وسيتفضل التّلميذ )اسم  بسرعة وكفاءة أكبر، و إلبراز

 :التّلميذ( مشكوراً بإلقائها

 هل تعلم أن التعاون ينمي الترابط والدعم والمرح بين المتعاونين. 

  هل تعلم أنه في األنشطة التّعاونية، تتم مشاركة التّحدي واالكتشاف والنّجاح. 

  تعلم أن التّعاون من إيجابيات العمل الجماعّي واتخاذ القرار المشتركهل. 

  هل تعلم أن المنافسة تتضمن صعوبة في بعض األحيان في مشاركة مهاراتنا، وخبراتنا، ومواردنا ألن كل

  .شخص يشارك بشكل منفصل في هدفه الحصريّ 

   ً  .للفرديّة   وقيّماً حيث يوجد احترامهل تعلم أنه في البيئات التّعاونيّة، يكون دور كل شخص مهما

 هل تعلم أن التّعاون يعلّم الناس أن يكونوا منفتحين وصادقين، وقبل كل شيء، يشعرهم بالثّقة.   

 هل تعلم عن أهمية التعاون لإلذاعة المدرسية

ا أحد طالبنا األعزاء )اسم الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، نبدأ صباحنا اليوم بمعلومات قيمة عن التعاون، ينقلها لن

 :الطّالب( فليتقدّم للمنصة مشكوراً 

 هل تعلم أن هناك درجة كبيرة من االختالف داخل نوع معين في مدى الّسلوكيات التّعاونيّة المعروضة. 

 ية هل تعلم أن التّعاون ينمي قّوة الّشخصية حيث ارتبط التعاون بزيادة التعلم والنّضج العاطفي والهويّة والّشخص

   .القويّة

  هل تعلم أنه غالباً ما يصبح المشاركون في مجموعة تعاونية أكثر مرونة في تفكيرهم، واستعدادهم البتكار

 .حلول إبداعيّة

 هل تعلم أن نتيجة التّعاون هي االستمتاع، والثّقة الّشخصية، والّشعور بقيمة الذّات.  

  لمواقف التّنافسيّة مرهقة للغاية غالباً على عكس األنشطة هل تعلم أن التّعاون يضمن الّرفاه، حيث أن معظم ا

 .التّعاونيّة المولدة لالسترخاء والّرفاهية

  هل تعلم أن المواقف التّعاونيّة تساعد في خلق جو حماسي، ألن المشاركين يقدمون التّشجيع والّدعم لبعضهم

 .البعض

  هل تعلم عن التعاون في اإلسالم لإلذاعة المدرسية

الّسالم عليكم مستمعينا الكرام والّصالة والّسالم على رسول هللا نبينا محمد خاتم المرسلين، أما بعد فقد اعتدنا جميعا منذ 

صغرنا تعلم خيرة األفعال واألقوال من إسالمنا ومنها التّعاون، ولذلك نقدم عّدة معلومات عنه في اإلسالم بشكل هل تعلم 

 :فليتفضل مشكوراً يطلعنا عليها أحد الّزمالء، 

 هل تعلم أن الّرسول )ص( قد أوصى بالتعاون عندما قال إنه يجعل المتعاونين في رعاية هللا. 

  هل تعلم عن التعاون أنه واجب دينّي فنجد قول هللا تعالى في القرآن الكريم بسم هللا الرحمن الرحيم: }تَعَاَونُوا

َ َشِديُد اْلِعقَاِب{َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل تَعَاَونُ  َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ  .وا َعلَى اإْلِ

 انتصار   هل تعلم أن الّرسول )ص( قد أوصى بالتّعاون في الحروب والغزوات، وهو ما كان عامالً حاسماً في

 .المسلمين بعد توفيق هللا سبحانه وتعالى

 يهل تعلم عن التعاون باإلنجليز

أسعد هللا صباحكم مستمعينا من طلبة، وأساتذة مدرستنا األعزاء، اليوم نقدم لكم معلومات قيّمة عن التّعاون التعاون باللغة 

 :اإلنكليزية، يقّدمها الّطالب )اسم الّطالب(، فليتقّدم لمنصة اإلذاعة مشكوراً 



 

 

 التّرجمة باللغة العربيّة  العبارة باللغة اإلنجليزيّة

Did you know that cooperation is vital to the 

survival of many creatures and has been 

researched extensively at the ultimate level. 

هل تعلم أن التّعاون أمر حيوي لبقاء العديد من المخلوقات، 

 .وقد تم بحثه على نطاق واسع على المستوى النّهائي

Did you know that cooperation gives 

openness, trust, and security where people 

really want and need to feel safe? 

هل تعلم أن التعاون يمنح االنفتاح، والثّقة، واألمان، حيث 

 .يريد النّاس ويحتاجون حقًا إلى الشعور باألمان

Did you know that what matters in 

cooperation is the relationships that are 

acquired as individuals gain stronger bonds 

with the environment. 

هل تعلم أن ما يهم في التّعاون هو العالقات المكتسبة حيث 

 .يكتسب األفراد روابط أقوى مع المحيط

Did you know that cooperation eliminates 

self-love and selfishness, thus building a 

society free of enmities? 

هل تعلم أن التعاون يقضي على حب الذات واألنانية، 

 .وبالتالي بناء مجتمع خال من العداوات

  هل تعلم عن ثمرات التعاون لإلذاعة المدرسية

يوم الّسالم عليكم أيها المعلمون والتاّلميذ، الّسالم على كل من يستمع إلى إذاعتنا المدرسية حيث نقص لكن في هذا ال

 :مجموعة من ثمرات التّعاون يرويها أحد أساتذتنا الكرام فليتفضل مشكوراً 

 هل تعلم أن التعاون يتيح لألفراد االستفادة من تجارب اآلخرين وخبراتهم في شتى نواحي الحياة. 

 هل تعلم أن التعاون هو أساس تنظيم الوقت وتوفير الجهود فضالً عن إظهار التماسك. 

 ن دليل األخوة في اإلسالم، ومن أهم ثمار اإليمان التي أوصى بها هللا تعالى ورسوله الكريمهل تعلم أن التعاو. 

 هل تعلم أن التعاون من أهم ركائز التفوق والنجاح.   

 هل تعلم أن التعاون يسرع من عجلة التطور والتقدم لبناء مجتمع سليم. 

  هل تعلم أن التعاون سبب لنيل محبة ورضى هللا تعالى ً  .وتأييده أيضا


