
 

 

 مقدمة إذاعة عن السلوك االيجابي

السيد مدير المدرسة المحترم والسادة المعلمين والمعلمات واألبناء التالميذ، يسعدنا أن نلتقي  بسم هللا الرحمن الرحيم ،

بكم في هذا الصباح الجميل، كما يسعدنا أن نقدّم لكم ضمن برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم كل ما يخّص الحديث من 

 .معلومات عن السلوك اإليجابي

 إذاعة عن السلوك االيجابي

يجابي هو ما من شأنه العمل على تطوير الشخصية والتعليم والتطور االجتماعي واالرتقاء بسوية الحياة، السلوك اإل

حيث أن الشخصية اإليجابية هي شخصية محبة هلل وللرسول، وهي محبّة لإلنسانية والوطن، فهي تعمل على تقديم 

وغنية بالمعلومات برنامجنا لهذا اليومالنفع والعون وكل ما هو خير، وفيما يلي نتناول ضمن فقرات متنوعة  . 

 فقرة القرآن الكريم لإلذاعة عن السلوك االيجابي

خير ما نستهل به إذاعتنا لهذا اليوم هو آيات الذكر الحكيم، عن السلوك اإليجابي، والذي يدفعنا لتطبيقه عن دافع محبة 

جميل التالوة؛ فليتفضل مشكورا  وإيمان باهلل، ويقدم هذه الفقرة التلميذ"......"، صاحب الصوت ال :  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  { َم قَْرٌح ِمثْلُهُ َوتِْلَك َوال تَِهنُوا َوال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم األْعلَْوَن إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِيَن * إِْن يَْمسَْسكُْم قَْرٌح فَقَدْ َمسَّ اْلقَوْ 

ُ األيَّاُم نُدَاِولَُها بَْيَن النَّاِس َوِليَ  ُ ال يُِحبُّ الظَّاِلِمينَ ْعلََم ّللاَّ َِّخذَ ِمْنكُْم شَُهدَاَء َوّللاَّ   .{ الَِّذيَن آَمنُوا َويَت

إذاعة عن السلوك االيجابي فقرة الحديث النبوي الشريف  

ابي، فهو أحبتنا إّن الّنبي العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم أعطى من نفسه القدوة الحسنة في السلوك اإليج

 .خيُر من قام بتطبيقه على األرض وبين األنام، ويقدّم هذه الفقرة الطالب"....."، فليتفضل

  فِق، فقد أُْعطَي حظَّهُ من خيِر الدُّنيا قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم": )إنَّهُ من أُْعطَي حظَّهُ مَن الّرِ

حِم، وحسُن الخلِق وحسُن  ياَر، ويزيداِن في األعماِر(واآلخرةِ، وصلةُ الرَّ الجواِر، يُعمراِن الدِّ . 

  قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم": )يا بالل حدثني بأرجى عمل عملته في اإلسالم، فإني سمعت دّف

نعليك بين يدي في الجنة قال: ما عملت عمال  أرجى عندي من أني لم أتطّهر طهورا  في ساعة من ليٍل أو 

ذلك الطهور ما كتب لي أن أصليِ(نهاٍر إال صليت ب . 

 فقرة ُجمل لإلذاعة عن السلوك االيجابي

أعزائي إن السلوك اإليجابي من أجمل ما تتميّز به الشخصية، ولذلك توصف هذه الشخصية بما هو جميل، ومن 

بأحلى الكلمات، الكلمات والجمل المحفزة ما يأتي منها، ويقدمها الطالب"....."، فليتفضل. وكذلك يوصف هذا السلوك 

 :ولوصف عن تعزيز السلوك اإليجابي

 أي فعل إيجابي نقوم به، حتى ولو كان صغير الحجم، فإّن مردوده يكون خير وجبران خواطر. 

 إننا نجعل من السلوك اإليجابي فعالية عظيمة، عندما ننتظر ثوابه من هللا. 

  الخيرالسلوك اإليجابي يبني الحضارة، كما يعلّم اإلنسانية ماهية . 

 علينا أن نتمتع بالسلوك اإليجابي حتى نعلّم أبناءنا معناه، ونعطيهم القدوة الصحيحة من شخصنا نحن. 

  ليست السلبية نهاية الكون، ويمكن التغلّب عليها وتبديدها بتجريب صنع بعض السلوكيات اإليجابية حتى

 .نقويها فينا، وبذلك نتغلّب عليها بالصّحة السلوكية



 

 

م لإلذاعة عن السلوك االيجابيفقرة هل تعل  

أيها األحبة! إننا هنا في فقرة هل تعلم نقدم لكم كل ما هو مفيد ومحفّز عن السلوك اإليجابي وأهميته، ويقرأ عليكم هذه 

 .المعلومات الطالب"....."، فليتفضل

 هل تعلم أن السلوك اإليجابي هو منهج األنبياء واألولياء الصالحين. 

 وك اإليجابي هو القدوة الصحيحة ألبناء المجتمعهل تعلم بأّن السل . 

 هل تعلم بأن السلوك اإليجابي هو من ساهم وأوجد األرضية واالندفاع لبناء مجد األمم والشعوب. 

  هل تعلم بأن صاحب شخصية السلوك اإليجابي يقوم بجبر خواطر الناس، وأن هللا سيثيبه بعشرة أمثال

 .صنيعه

 السابقة والالحقة مانوا يتمتعون بسلوك إيجابي، حتى بنوا ما بنوا هل تعلم أن أصحاب الحضارات . 

 فقرة حكم لإلذاعة عن السلوك االيجابي

أيها األعّزة واألحبة! إن منبع اِلحَكم هو من رؤية الحياة بكامل تفاصيلها وكذلك من خوض غمارها، ومن الِحَكم عن 

فليتفّضلمحّفز، ويقوم بقراءة البعض منها عليكم الطالب"....." اتّباع الّسلوك اإليجابي هناك الكثير والمتنّوع وال . 

 لنكن حكماء في أطباعنا، ونغلّب المحبّة على الكراهية، من خالل المبادرات الطيبة مع اآلخرين. 

 من الحكمة أن نكون المبتدئين بالفعل الموجب، فهذا هو الفعل الخّير. 

  بالقيام به وتعميمهلنكن المحفّزين التباع السلوك الموجب . 

 ما أحلى أن يشار إلى مدرستنا على أنها تحتوي على السلوك اإليجابي الخاّلق والمثمر. 

 خاتمة إذاعة عن السلوك االيجابي

أيها األحبة وإلى هنا ونصل إلى ختام إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، حيث تناولنا فيها معكم إذاعة عن السلوك االيجابي، 

أهمية هذا المسلك ورأينا كم من المفيد ومن الرقي التمتّع بالعمل من خالله واالنتهاج له، فهو أساس وتعّرفنا على 

الحضارات والتقدّم والعمل اإلنساني النبيل، وال يسعنا في النهاية إاّل أن نترككم بحفظ هللا على أمل اللقاء بكم صباح 

 .الغد بموضوع جديد، وإلى ذلك الحين نقول إلى اللقاء
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