
 

 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن السلوك االيجابي وأثره

برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم والذي تناولنا فيه خاتمة إذاعة مدرسية عن السلوك  أحبتنا وإلى هنا نصل إلى ختام

االرتدادات الطيبة بالشكر والثناء يعود على صاحبه بكل ما هو خير وبركة، ويجعل اإليجابي، حيث أنه الذي يجعل 

من أصحاب المسلك السلبي ينقادون باتجاه صنيع ما هو خير ونفع، ويخجلون مما بدر منهم من سلبيات، وتَتضافر 

نكتفي إلى هنا وإلى اللقاءالجهود بالتّعاون والمودة والمساعدة واإلبداع والعمل على االزدهار والتطور والرقي، و . 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن السلوك اإليجابي ألطفال المدارس

ونصل إلى نهاية برنامجنا الذي قدمناه عن السلوك اإليجابي ألطفال المدارس، فاألطفال هم من نستطيع أن نزرع بهم 

يحة من األنبياء واألولياء الصالحين، بذرة هذا المنهج الموجب، وبعدها نقوم بتنميته من خالل إعطائهم القدوة الصح

ونُعينهم على جعل كل المحبة وإرادة الخير للجميع هي الدافع لعملهم الذي يقدمونه، فاألطفال هم َصفَحاٌت بيضاء 

نَصنع منها ونرسم عليها ما نشاء من الخيرات الكثيرة باالقتداء الصحيح، ونثني عليهم عند كل عمل يصدر ونعّززهم 

جميل والمحفّز، وفي الختام نستودعكم هللا الذي ال تضيع عنده الودائعبالكالم ال . 

 خاتمة عن السلوكيات اإليجابية عند االطفال

وفي ختام برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن السلوكيات اإليجابية عند األطفال، نَختتم البرنامج بعد أن 

األطفال هي تحتاج للتّعزيز بالثناء والشكر والتّحفيز المستمر على ديمومتها لديهم، تعّرفنا أن السلوكيات اإليجابية عند 

فهم تلك العجينة الغضة الُمْطواعة والتي تتقبّل اإلرشاد والتوجيه بالتّعليم المستمر، من خالل تعويدهم على االقتداء 

صباح الغد بمشيئة هللابكالم الحق جّل وعال، وبذلك يتهيّؤون لألفضل، وفي الختام إلى اللقاء  . 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن السلوكيات الخاطئة

أيها األحبة وبهذا القدر من برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم نختم إذاعتنا التي تناولنا فيها إذاعة مدرسية عن السلوكيات 

لفكر والنفس وتجعل الشخص نعلم جميعاً بأن السلوكيات الخاطئة هي تسيطر على ا  الخاطئة، فكما قدمنا سابقاً بتنا

إنسان صاحب شخصية سلبية، ال يحب الخير أو التعاون، أو مدّ يد العون ألحد، ومن هنا نجد أن الضرورة تصبح 

ملّحة لمكافحة هذه السلوكيات بتوصيفها على أنها سيّئة تعود على صاحبها وعلى المجتمع بالضرر واألذى وهي 

وإحالل السلوكيات اإليجابية مكانها و مهيمنة وطاغية مكانها، وذلك بهدف سلوكيات هدّامة، ال بد من محاربتها 

  .الوصول إلى الصالح والفالح وكل ما هو خير ونفع على الجميع، وإلى اللقاء

 خاتمة عن أثر السلوكيات اإليجابية عند االطفال

ند األطفال، حيث قمنا بتقديم عظمة أثرها أحبّتنا وننهي إذاعتنا لهذا اليوم والتي كانت عن أثر السلوكيات اإليجابية ع

الكريم على الطفولة والتي تبني شخصيتهم على فعل الخير والمودة والتعاون والمحبة، وإعداد مستقبل كريم لهم، ألنه 

تّم تعويدهم على أن يكونوا إيجابيين في كل أفعالهم، وال نبخل عليهم بالتعزيز والثناء والحمد ِلَصنيعهم بالتّحفيز 

لمستمر لهم، حيث نوّضح لألطفال أهمية وثواب الفعل اإليجابي، واآلن نقول لكم نترككم بأمان هللا وحفظها . 

 خاتمة عن سلوكيات األطفال اإليجابية

واآلن نختم برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم والذي تناولنا فيه الحديث عن سلوكيات األطفال اإليجابية، حيث تعرفنا على 

هذه السلوكيات في الطفولة هي أفضل نا نصنعه، فالطفل كل ما صدر عنه فعل طيب يتوجب أن نثني أن زرع وتنمية 

عليه، كما يتوّجب شكره وإظهار أهمية ما قدّمه من عمل وتجهيزه لعمل إيجابي جديد، وبهذا نساهم في بناء طفولة 



 

 

ثنائنا أن األطفال هم المستقبل القادم  خيّرة ونحصل على مستقبل باهر بالتعاون والتطور والرقي، غير متناسين في

 .بكل اشراقاته من تعاون ومحبة وود، واآلن نقول لكم إلى لقاء قريب بإذن هللا تعالى ومشيئته
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