
 مقدمة اذاعة مدرسية عن حسن الخلق

بسم هللا الّرحمن الّرحيم والّصالة والّسالم على أشرف الخلق والمرسلين، الّسالم عليكم ورحمة 

هللا وبركاته أعّزائي الّزمالئي وأساتذتي الِكرام، أّما بعد: يُسعدني في هذا الّصباح المشرق برؤية 

لخلق، وضرورة وجوهكم الّطيبة أن أقدّم لكم برنامج إذاعتنا المدرسيّة في الحديث عن ُحسن ا

التّحلّي به، فهي من وصايا رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم لقوله: "إنّما بُعثت ألتمم مكارم 

، فالتّحلّي باألخالق الحميدة ينتج عنه المعاملة الحسنة مع اآلخرين في المجتمع، الّصفة األخالق"

لحرص على التّحلّي بمكارم األخالق الّتي تُكسبه محبّة اآلخرين وإحترامهم، لذا ال بدّ علينا من ا

 .والعمل بها بين النّاس

 فقرة قرآن كريم عن حسن الخلق

نبتدأ أولى فقرات إذاعتنا المدرسيّة باإلستماع إلى خير الكالم مع تالوات عطرة من الّزميل 

 :الّطالب "االسم" فليتفضل

 ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُروَن * َما أَْنَت ِبنِْعَمِة َربَِّك }قال تعالى: بسم هللا الّرحمن الّرحيم

بَِمْجنُوٍن * َوإِنَّ لََك أَلَْجًرا َغْيَر َمْمنُوٍن * َوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق َعِظيٍم * فََستُْبِصُر َويُْبِصُروَن * 

َك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ بِأَيُِّكُم اْلَمْفتُوُن * إِنَّ َربَّ  صدق هللا  {

 .العظيم

 فقرة حديث شريف عن حسن الخلق

بعد أن إستمعنا إلى تالوات عطرة من القرآن الكريم، ننتقل إلى فقرة حديث شريف عن ُحسن 

فليتفّضل الخلق يلقيها على مسامعنا الّزميل "اسم الطالب" : 

  َرسولُ  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: "ُسِئل عليِه وسلَّم عن أكثِر ما  هللاُ  صلَّى هللاِ  

، النّارَ  النّاسَ  يُْدِخلُ  ما أكثرِ  عن يُدخُل النّاس الجنّة؟ فقال: تقوى هللاِ وُحْسن الُخلُق، وُسِئلَ 

والفَْرجُ  الفَمُ  :قال ". 

 فقرة الحكمة عن حسن الخلق

ل في ُحْسن الخلق الكثير من الِحكم واألمثال، ومما قيل في ذلك ستقدّمه لنا الّزميلة "اسم قِيْ 

 :"الطالبة

 "من عالمات حسن الخلق أن تكون في بيتك أحسن النّاس أخالقًا". 

 " إنَّ ُحْسن الخلق يستر كثيًرا من الّسيئات، كما أّن سوء الخلق يغّطي كثيًرا من

 ."الحسنات



 " نبتة طيبة جذورها في السماء، أّما أزهارها وثمارها فتعطر األرض إنَّ األخالق 

 ."والنّاس

 فقرة شعر عن حسن الخلق

كتب الّشعراء الكثير من أبيات الّشعر عن ُحسن الخلق ومكارم األخالق، ومن تلك األبيات 

 :"الّشعريّة يقدّمها لنا الّزميل "اسم الطالب

ْن هم ذهبت أخالقهم ذهبوافإ  *** وإنّما األمم األخالق ما بقيت   

فأقم عليهم مأتما وعويال  *** وإذا أصيب القوم في أخالقهم   

فقّوم النّفس باألخالق تستقمُ   *** صالح أمرك لألخالق مرجعه   

 فقرة هل تعلم عن حسن الخلق

يدة من أهم فقرات إذاعتنا المدرسيّة وأكثرها إهتماًما لدى الّطلبة لما فيها من معلومات ممتعة ومف

 :"ستقدّمها لنا الّزميلة "اسم الطالبة

 هل تعلم أّن ُحسن الخلق والتّعامل مع اآلخرين ينشر المحبّة والّسالم بين النّاس. 

 هل تعلم أّن كثرة الكالم من غير فائدة يقلل من قيمة الّشخص ويفقده إحترام النّاس. 

 ام أيًضاهل تعلم أّن معاملة النّاس بإحترام تجبرهم على معاملتك بإحتر . 

 هل تعلم أّن اإلبتسامة في وجه أخيك صدقة، وهي تزيد من عالقة النّاس وإحترامهم. 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن حسن الخلق

وصلنا معكم إلى ختام إذاعتنا المدرسيّة، نشكركم على ُحسن إستماعكم إلى ما تّم سرده ضمن 

فقرات إذاعتنا، كّل الّشكر لمدير مدرستنا الموقّر وأساتذتنا المحترمين وزمالئي األعّزاء، آملين 

معة أن نكون قد قدّمنا لكم معلومات مفيدة عن ُحسن الخلق وأهّميّة العمل بها لنحصل على س

 .طيّبة بين النّاس، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


