
 

 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن خطر االلعاب االلكترونية

، والحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين سيدنا دمحم النبي األمين وعلى آله  ﷽
 :وصحبه أجمعين، أّما بعد

ت الفاضالت، الحضور الكرام، زمالئي وإخوتي الطلبة والطالبات، أسعد هللا صباحكم بكل وٍد المديرة الفاضلة، المعلمات المربيا
ومحبة، وإنّه ليسعدني في هذا اليوم الطيّب أن أقف أمامكم جميعًا، وكلّي ثقة بتقديركم لما سيتم تقديمه في هذه اإلذاعة المدرسية، 

ا والمواضيع المجتمعية التي تخصنا من خالل فقرات إذاعتنا المدرسية، وكما عودناكم على اإلسهام بالمشاركة في كافة القضاي
فإننّا اليوم نُطّل عليكم بآفة مجتمعية جديدة وهي األلعاب اإللكترونية، حيث سنقدّم أنا وزمالئي من خالل فقراتنا اإلذاعية 

 .ل إعجابكم ورضاكمالمتعددة عدد من المعلومات عن خطر األلعاب اإللكترونية، آملين من هللا أن تنا

 اذاعة مدرسية عن خطر االلعاب االلكترونية كاملة الفقرات

أعزائي الحضور يسرنّا في هذا اليوم أن نتحدث عن أحد أهم المواضيع التي تُعدّ ظاهرة مجتمعية سلبية وهي ظاهرة األلعاب 
شكل واسع جدًا، وقد أدّى هذا النوع من األلعاب إلى اإللكترونية، فقد بات هذا النوع من األلعاب منتشًرا في كافة أنحاء العالم ب

إلحاق األخطار المتعددة باألشخاص الذين يُمارسونها مثل؛ التنّمر اإللكتروني، وعدم الخصوصية، وخطر االختراق، وغيرها 
 :يب كما يليمن المخاطر المتعددة، ونقوم اآلن باالنتقال إلى فقرات برنامجنا اإلذاعي حول هذا الموضوع، وهي بالترت

 فقرة القرآن الكريم عن خطر األلعاب اإللكترونية

أعزائي الحضور الكريم نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وخير ما نبدأ به برنامجنا اإلذاعي هو االستماع آليات من الذكر 
 تعالى ما خلق اإلنسان إّال ليعبده، الحكيم، وهي خير بداية، وقبل أن يتلو علينا الطالب اآليات الكريمة نودّ أن نُذّكر بأّن هللا

ويُوّحده، ويُفرده بالطاعة والعبادة وحده دون سائر خلقه، وبذلك فإّن االتجاه نحو األلعاب اإلكترونية هو نوع من تغيير الهدف 
اية من خلق هللا بتالوة آيات من الذكر الحكيم عن الغ“…..” الذي خلقنا هللا تعالى من أجله، وفي هذا السياق سيقوم الطالب: 

 :[2]تعالى لنا فليتفضل بالتالوة مشكوًرا

  يَا أَيَُّها النَّاُس اْعبُدُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم} :  .{[3]تَتَّقُونَ ﷽

 فقرة الحديث النبوي الشريف عن خطر األلعاب اإللكترونية

صدق هللا العظيم، إخوتي وبعد أن أنصتنا لهذه اآليات الكريمة من كتاب هللا الكريم، ننتقل إلى فقرتنا الثانية والتي اخترناها من 
حديث نبوي شريف عن الغاية “…..” ، ويُلقي على مسامعنا الطالب كالم أشرف الخلق والمرسلين سيدنا دمحم النبي األمين ملسو هيلع هللا ىلص

 :من خلق هللا تعالى لنا، وبيان حق هللا تعالى على عباده، فليتفضل مشكوًرا

 عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: 

ُ عليه وسلََّم علَى ِحماٍر، يُقاُل له: ُعفَْيٌر، قاَل: فقاَل: يا ُمعاذُ، تَْدِري ما حَ ) َّ قُّ هللاِ علَى الِعباِد؟ وما ُكْنُت ِرْدَف َرسوِل هللاِ َصلَّى 
ُ وَرسولُهُ أْعلَُم، قاَل: فإنَّ َحقَّ هللاِ علَى العِ  َّ َ، وال يُْشِرُكوا به شيئًا، وَحقَّ الِعباِد َحقُّ الِعباِد علَى هللاِ؟ قاَل: قُلُت:  َّ باِد أْن يَْعبُدُوا 

ُر النَّاَس، قالَ  َب َمن ال يُْشِرُك به شيئًا، قاَل: قُلُت: يا َرسوَل هللاِ، أفَال أُبَّشِ ْرُهْم فَيَتَِّكلُواعلَى هللاِ عزَّ وجلَّ أْن ال يُعَذِّ  ([4]: ال تُبَّشِ

 فقرة هل تعلم عن خطر األلعاب اإللكترونية

على هذه الكلمات الطيبة من كالم سيد المرسلين عليه الصالة والسالم، واآلن ننتقل إلى فقرتنا التالية، “…..” نشكر الطالب 
 :[5]فضل مشكوًراعدد من المعلومات القيّمة عن خطر األلعاب اإللكترونية، فليت“…..” والتي من خاللها يُقدّم لنا الطالب 

 هل تعلم بأّن األلعاب اإلكترونية تتسبب بإدمان األشخاص على االنترنت بشكل غير عقالني. 



 

 

 هل تعلم بأّن هذه األلعاب تُعدّ من اإلدمان الذي يتسبب بحدوث االضطرابات النفسية والعقلية لدى مدمنيها. 

 ية قد تُعّرض األطفال والفئات المختلفة من المجتمع للعب مع أشخاص غرباء ال هل تعلم بأّن األلعاب اإللكترون
 .يعرفونهم وال ثقة تامة بهم

 هل تعلم أّن العديد من األشخاص يظهرون في األلعاب اإللكترونية بأسماء وشخصيات غير حقيقية. 

 ته، وذاك ما قد يؤدي إلى حدوث هل تعلم أّن األلعاب اإللكترونية تتطلب الجلوس لفترات طويلة في المكان ذا
 .التجلطات الدموية واألمراض األخرى

 فقرة شعر عن خطر األلعاب اإللكترونية

تطّرق بعض الشعراء في العصر الحديث للحديث عن خطر األلعاب اإللكترونية، ووصفوا أخطارها في أبياتهم الشعرية، وفيما 
اب التقليدية التي تُنّمي العقل، وتُحافظ على صحة الجسم، والتي سيقدّمها يأتي نرفق فقرة شعرية عن ضرورة االتجاه نحو األلع

 :الطالب (اسم الّطالب)، فليتقدم مشكوًرا

  بِفُْسَحِة األَْلعَابِ             يَا بَْهَجةَ الطُّالَّبِ 

ُط األَْبدَانْ  ُح األَْذَهانْ                  تُنَّشِ   تَُرّوِ

  ى ِللدُُّروسْ ِلتَْقوَ          َوتَْسُمو بِالنُّفُوسْ 

  َوُكلُُّهْم إِْقبَالْ          فَتَْخُرُج األَْطفَالْ 

  َوتَأْكَُل الِغذَاءْ             ِلتَْمألَ الِفنَاءْ 

ُهورْ          َوتَْلُهو فِي ُحبُورْ    َوتَْرنُو ِللزُّ

 يَُمرُّ فِي ُسُرورْ         وفِي َمدًى قَِصيرْ 

 لدَرِسها الُمِفيدْ            تَعُودُ ِمْن َجِديدْ 

 رة سؤال وجواب عن خطر األلعاب اإللكترونيةفق

على ما قدّمه لنا من أبيات شعرية جميلة عن أهمية اللعب بعيدًا عن اإللكترونيات واالنترنت، وننتقل اآلن “…..” نشكر الطالب 
واب حول والذي يُلقي على مسامعنا فقرة سؤال وج   “…..”إلى فقرتنا األخيرة من هذا البرنامج اإلذاعي، ومع الطالب 

 :موضوع خطر األلعاب اإللكترونية، فليتفضل مشكوًرا

 متى ظهرت األلعاب اإللكترونية للمرة األولى؟ :السؤال 

o م، وهي لعبة صندوق األلعاب التي صممها 1950كان الظهور األول لأللعاب اإللكترونية في عام  :اإلجابة
 .جوزيف كيتس لمعرض كندا الوطني

 اب اإللكترونية؟ما هو مفهوم األلع :السؤال 

o األلعاب اإللكترونية هي :اإلجابة Electronic Games وهي األلعاب التي تُشغّل باستخدام أي جهاز ،
 .الكتروني متخصص مثل الحاسوب أو الهاتف النقال، وغالبًا ما تُشغّل من خالل االنترنت



 

 

 ما هي أهم النصائح لمدمني األلعاب اإللكترونية؟ :السؤال 

o يُنّصح مدمني هذه األلعاب بتنظيم وقتهم، ومحاولة السيطرة على هذا الشغف باللعب، ومحاولة  :اإلجابة
 .االنشغال بأمور أكثر فائدة

 خاتمة اذاعة مدرسية عن خطر االلعاب االلكترونية

لمدرسية هذه التي تناولت مع هذه المعلومات القيّمة حول هذه اآلفة المجتمعية الجديدة يؤسفنا القول بأننا وصلنا لنهاية إذاعتنا ا
في طياتها كافة المعلومات والفقرات المتعلقة بخطر األلعاب اإللكترونية، ونودّ أن نشكر كل من ساهم في نجاح هذه اإلذاعة 

 .بالتحضير لها من قِبل الزمالء الطلبة، والمعلمين األفاضل، واإلدراة الرشيدة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 


