
 ل المدرسي مقدمة اذاعة عن النق 

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبي هللا أطهر األنبياء والمرسلين، زمالئي الطالب، المعلمين األفاضل،  

 :مدير المدرسة المحترم أما بعد

 يعتبر النقل عن طريق الحافالت المدرسية من أفضل طرق النقل للطالب من بيوتهم األمنة إلى مدارسهم لتقلي التعليم

المدرسي المتميز، ففي الوقت الحالي تعتمد العديد من المدارس باختالف مراحلها التعليمية االبتدائية واإلعدادية والثانوية  

وجود حافالت مدرسية لنقل الطالب بصورة آمنة، كما توجد العديد من الطرق المريحة واآلمنة للطالب لنقلهم إلى  

ب والطالبات األمور الهامة التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار عن الحديث عن  مدارسهم، لذلك يجب أن يتعلم جميع الطال 

وسائل النقل، وكيف يجب أن تراعي ذلك وآداب السير، ويمكن التعرف على تلك المبادئ واألساسيات الهامة في طرق  

 .التعامل مع وسائل النقل من خالل اإلذاعة المدرسية الصباحية في المدرسة

 المدرسي اذاعة عن النقل 

محور إذاعتنا اليوم سيكون الحديث عن موضوع النقل المدرسي، والذي يعتبر من ركائزها المهمة هو االهتمام والمحافظة  

على سالمة الطالب والمعلمين، ويجب االهتمام بهذه القضية من قبل المدرسة وأولياء األمور في المنازل، فاألمر ليس من  

يقع على عاتقهم المسؤولية الكبيرة في توعية أبنائهم كيفية التعامل مع المواصالت،  مسؤولية المدرسة وحدها، فاألهل 

والمدرسة مسؤولة في توفير وسيلة نقل متطورة، وسائق بمهارات قيادة عالية وسنتناول معكم إذاعة كاملة الفقرات عن  

 :النقل المدرسي ومنها ما يلي 

 فقرة القرآن الكريم 

مدرسية القيمة في هذا الصباح المشرق والمميز، هو آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على  خير ما نبدأ به إذاعتنا ال

 :مسامعكم الطالب "..........." فليتفضل مشكوًرا 

تَُدون،  )الَِّذي َجعََل لَُكُم األَْرَض َمْهًدا َوَجعََل لَُكْم فِيَها ُسباُل لَّعَلَُّكْم تَهْ :قال ربنا سبحانه وتعالي في كاتبه العزيز  •

ْيتًا َكذَِلَك تُْخَرُجوَن ، َوالَِّذي َخلََق األَ  َل ِمَن السََّماء َماء بِقََدٍر فَأَنَشْرنَا ِبِه بَْلَدةً مَّ َن  َوالَِّذي َنزَّ ْزَواَج ُكلََّها َوَجعََل لَُكم م ِ

وا نِْعَمةَ َرب ُِكْم إِذَا اْستََوْيتُْم َعلَْيِه َوتَقُولُوا ُسْبَحاَن الَِّذي  اْلفُْلِك َواألَْنعَاِم َما تَْرَكبُون، ِلتَْستَُووا َعلَى ُظُهوِرِه ثُمَّ تَْذُكرُ 

َر لَنَا َهذَا َوَما ُكنَّا لَهُ ُمْقِرِنين، َوإِنَّا إِلَى َرب ِنَا لَُمنقَِلبُوَن(  [1].َسخَّ

 فقرة الحديث الشريف 

صلي  -و النبي األمين محمد ابن عبد هللا الصادق الصدوق وبعد أن استمعنا إلى فقرة القرآن الكريم، فلنأخذ بسيرته العطرة ه

 :ومع الحديث الشريف يلقيها على مسامعكم الطالب "............" فليتفضل مشكوًرا  -هللا عليه وسلم 

)من كان معه فضُل َظهٍر فليعد به على من ال َظهر له، ومن كان له  :-صلي للا عليه وسلم -قال رسول للا  •

فضٌل من زاد فليعد به على من ال زاد له”، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا 

 .[2]في فضل(

 فقرة الحكم عن النقل المدرسي 

حباء في النصح واإلرشاد، سنتناول معكم بعض الحكم المهمة عن  وأما اآلن مع فقرة الحكم، فالحكم هي مقوالت أجدادنا األ

 :موضوع النقل المدرسي، يلقيها على مسامعكم الطالب ".........." فليتفضل مشكوًرا 

 .اصعد للحافلة بهدوء وببطيء وال تتعجل •

 .يجب ربط حزام األمان جيًدا، عن انطالق الحافلة على الطريق •

 .ة في الممر داخل الحافلةيجب عدم رمي الحقائب المدرسي  •

 .عدم التدافع على باب الحافلة عند النزول، قد يؤدي إلى سقوط أحد زمالئك •

 .التأكد أن الطريق خالي، قبل قطع الطريق للوصول إلى الحافلة •

 .في التأني السالمة وفي العجلة الندامة •

 فقرة هل تعلم عن النقل المدرسي 



عن النقل المدرسي، ننتقل بكم إلى فقرة المعلومات القيمة والمفيدة في رفع الوعي  بعض الحكم المهمة  إلىبعد أن استمعنا 

 :الطالبي للعديد من الطالب، ومع الطالب".........." فليتفضل مشكوًرا

 .1886هل تعلم أن  أول حافلة مدرسية قامت بالعمل بالنقل المدرسي كانت في سنة   •

 .نت على شكل عربات تجرها الخيولهل تعلم أن  أول حافلة قاموا بصناعتها كا •

 .1914هل تعلم أن الحافالت بدأت تعمل بنظام المحركات في عام   •

 .هل تعلم أن معظم الحافالت المدرسية تتلون باللون األصفر، ألنه أسرع األلوان في جذب االنتباه •

 لجميعهل تعلم أن  االهتمام بقواعد األمن والسالمة في ركوب الحافالت، يحافظ على حياة ا •

 خاتمة اذاعة مدرسية عن النقل المدرسي 

في ختام إذاعتنا المدرسية عن النقل المدرسي، نودد أن نذكركم زمالئي الطالب باالنتباه على النصائح التي يقدمها لكم 

دث  المدرسين واألهل في طرق التعامل مع الحافالت المدرسية، واالبتعاد عن األعمال الطفولية التي قد تسبب حدوث حوا

مرور خطيرة من الممكن أن تؤدي إلي أن يفقد أحد أحبائكم لحياته، فإتباع قواعد األمن والسالمة من الضروريات في حياة  

 .األفراد وسالمة المجتمعات، واالهتمام بها من القضايا التي يجب نشرها بين األفراد واألهالي والطالب

 


