
 

 

 مقدمة اذاعة عن الماء

بسم هللا الرحمن الرحيم، وأفضل الصالة وأتّم التسليم على نبي الرحمة، الهادي األمين، وعلى من تبعه بإحساٍن إلى يوم 

 الدين، أّما بعد: 

في يومنا  السادة الُحضور الكريم، السيد الُمدير الفاضل وأساتذتي الِكرام، أسعد هللا إشراقة صباحكم بالخير، وبارك هللا 

الجميل الذي جعلنا نتنفُّس من عبيره، ونتفّكر في مدى عظمة الخالق الذي أبدع في خلقنا وخلق الكون، وتفّضل علينا بنعٍم  

ا، ومن أجمل هذه النعم هي نعمة الماء، التي بفضلها  عديدة نعجُز عن إدراكها وإحصائها، التي نحمده عليها فضالا وثناءا

زروعات، نتمتّع بنعمة الصحة، ورؤية كّل ماهو جميٌل من حدائق وأشجار، نجتمع اليوم للحديث  نعيُش وسط الكائنات والم

عن هذه النعمة العظيمة، التي علينا أن نُدركها قبل أن تُفارقنا، لينعم األجيال من بعدنا كما تنعمنّا نحن بها، يُسعدنا تواجدكم، 

 ويسّرنا أن نفتتح إذاعتنا معكم. 

  املة الفقراتاذاعة عن الماء ك

إّن للماء أهمية حياتيةٌ ُكبرى، التي علينا أن نُدركها ونُلفت األنظار لضرورة المحافظة عليها وتقديرها، وهو ما سنتناوله 

 ضمن فقرات إذاعتنا، التي نعرضها بالشكل التالي: 

  فقرة القرآن الكريم عن الماء لإلذاعة

إذاعتنا بكالٍم طاهٍر من رٍب عادٍل، نُطهّر به أسماعنا وقلوبنا، وذلك مع زميلنا   كما اعتدنا في برنامجنا اإلذاعي، أن نفتتح

 الطالب..... فليتفّضل: 

قد ورد ذكر الماء في آياٍت كثيرة من لقرآن الكريم، منها في قوله تعالى، بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم  •

 هللا الرحمن الرحيم: 

نَزَل اِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجِري فِي اْلبَْحِر بَِما يَنفَُع النَّاَس َوَما أَ }إِنَّ فِي َخْلِق السََّماوَ  •

اٍء فَأَْحيَا بِِه اأْلَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَها ِمن ُكّلِ دَابٍَّة َوتَْصِريِف ا ُ ِمَن السََّماِء ِمن مَّ ِر بَْيَن  َّللاَّ يَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ لّرِ

 السََّماِء َواأْلَْرِض ََليَاٍت لِّقَْوٍم يَْعِقلُون{. 

  حديث شريف عن الماء لإلذاعة

ونستمع مع زميلنا    -صلّى هللا عليه وسلم-هو كالم رسولنا الكريم -عز وجل-إّن خير الكالم وأطهره بعد كالم هللا 

ا من أحاديث رسولنا الكريم، فليتفّضل:   الطالب.... على بعضا

وفي هذا الحديِث يُخبُِر   السالم عليكم، قد ورد عن رسولنا الكريم عدّة أحاديث عن المياه، منها ماجاء في الحدّ من اإلسراف،

ي ماتَت؛ أفأتَصدَّ  ه ماتَْت، فقال: يا رسوَل هللاِ، إنَّ أّمِ ُق عنها؟ فقال  الحَسُن البَصريُّ عن َسعِد بِن ُعبادَةَ َرِضي هللاُ َعنه: "أنَّ أمَّ

دقَةِ   أفَضُل؟فقال رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ علَيه  رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ علَيه وسلَّم: "نعَم"، فقال سعدٌ َرِضي هللاُ َعنه: "فأيُّ الصَّ

 وسلَّم: "َسْقُي الماِء".  

  بعد أن استمعنا لكالم هللا وأطهر خلقه، ننتقل معكم أحبتي، لفقرة أدبية من إعداد زميلتنا.... فلتتفضل مشكورة:

  كلمة الصباح عن الماء لإلذاعة

علمات الِكرام، زمالئي وزميالتي في المسيرة العلمية المعرفية، السالم عليكم السيد الُمدير الفاضل، السادة الُمعلمون والمُ 

ورحمة هللا تعالى وبركاته، إّن هللا تعالى قد خلق الكون وجعل لنا عقوًلا تتفّكر في إبداعه وعظيم نعمه، فالماء هو شريان 

لوا الحياة بدون ماء، تقتلنا األمراض قبل أن يقتلنا الحياة الذي أجسادنا مخلوقةا منه، وكوننا قائٌم عليه، فهل لكم أن تتخي

العطش والجفاف، ُحضورنا الكريم، حسب دراساٍت أوروبية فإّن الكون ُمعّرض لنقٍص في مخزون المياه منه، األمر  

على هذه   الخطير الذي قد نواجهه او تواجهه أجيالنا الُمقبلة بعد عدٍد من السنين، فمن واجبنا أن نتعلّم أن نصون ونحافظ

وندعوه بأن يحفظها علينا   -سبحانه-النعمة، ليبدأ كلٌّ منّا بنفسه بالمحافظة عليها وعدم هدرها واإلسراف فيها، وأن نشكره 

  ويبارك لنا فيها.

  هل تعلم عن الماء لإلذاعة



 

 

الماء، يُقدّمها لنا زميلنا....  نشكر زميلتنا على تلك الكلمة الجميلة، وننتقل معكم حضورنا لفقرةٍ تحمل أجمل المعلومات عن 

  فليتفّضل:

  هل تعلم بأّن جسم اإلنسان وبقية الكائنات مخلوقة بنسبة كبيرة من الماء، وقد ورد ذكر ذلك في كتاب هللا الكريم. •

  %.70هل تعلم هل تعلم بأّن نسبة الماء في الكرة األرضية تصُل ل  •

  د على زيادة نشاط اإلنسان، وخاصة الدماغ.هل تعلم بأّن شرب كميات كافية من الماء، تُساع •

% من الماء، لذا شرب المياه بكميات كافية تساعد على تحسين آداءه 75هل تعلم بأّن دماغ اإلنسان يتكون بنسبة  •

 ونشاطه.

  هل تعلم بأّن الماء ًل يحتوي على سكريات وسعرات حرارية، وبالتالي فهو يدخل ضمن الحميات الغذائية. •

  عن الماء لإلذاعة سؤال وجواب

ا:   استكماًلا لفقرة المعلومات، نتابع مع زميلنا.... بفقرة سؤال وجواب عن الماء، فليتفّضل مشكورا

 سؤال: ما هو الماء؟ •

الجواب: هو عبارة عن مركب كيميائي، سائل وشفاف، يدخل في تركيبته ذرة اوكسجين مع ذرتي هيدروجين،  •

  .H2Oفتكون صيغته الكيميائية 

  ما هي فوائد الماء للجسم؟ ال:سؤ •

الجواب: إّن للماء فوائد متعددة في جسم اإلنسان، حيث أنّها تُساعد في تسريع عملية الهضم، تُنّظم درجة جرارة   •

  الجسم، تُساعد على المحافظة على حيوية ونضارة البشرة والجسم.

  ما هو لون الماء؟ سؤال: •

  الجواب: إّن الماء ًل يملك لوناا، فهو سائٌل شفّاف. •

  اعةشعر عن الماء لإلذ

نشُكر زمالئنا في عرض تلك المعلومات الجميلة، واَلن حضورنا مع فقرة شعرية نُبحُر مع قوافيها وجماليتها، يُقدّمها لنا  

  زميلنا.... فليتفّضل:

ا أفاض عطـاه  وصـارت به أرضنـا زاهيـه      إذا الماء يوما

 تليـن بـه أرضنـا القـاسيـه        تدفـق شاللـه مـن عـاله

 ولــو أّن أنهــاره جــاريه     فحـافظ بني حفظـك اإللـه. 

  بـهـا نعـمـة هـانـيـه       عـذاباا علـى نفسه الجـانيـه تعـلـم بنـي فـإّن الميـاه نعيش      فمن يهدر المـاء كان جزاه 

ا شكر اإللـ       فخّصـه ربـي بسّر الحياه   ليحـفـظــه نعمــة غـاليــه          هبه تجـرى أنفـاسنـا الجـاريـه فصار لـزاما

  خاتمة اذاعة عن الماء

مع هذه األبيات الشعرية الجميلة، نصُل معكم حضورنا الكريم لنهاية إذاعتنا المدرسية، حيث تناولنا عبر فقراتها نعمة 

ا نشكُر القائمين على إعداد هذه عظيمةٌ نحمد هللا أن جعلنا ننعم بها، ومن واجبنا أن نُدرك أهميتها ونحافظ عليها، ِختاما 

اإلذاعة، ونشكركم جميعاا على ُحسن استماعكم، كما ونتفّضل بالشكر لزمالئنا من تعبوا في إعداد فقرات هذه اإلذاعة، نأمل 

  أن تكون قد نالت إعجابكم، ونتمنّى أن نلقاكم في موضوعٍ جديد على خير، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


