
 

 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن أهمية العمل التطوعي

النبي الكريم، النبي المعطاء الُمحّب للخير، سيد البشِر أجمعين، والحمد هلل بّسم هللاِ الرحمن الرحيم، والصالةُ والسالم على 

الذي جعلنا مسلمين، ومّن علينا بعظيم فضل األخالق وكرَمها، أما بعد، أسعد هللا صباحكم أجمعين، مديري الفاضل، 

موضوع غاّية في األهمية، وهو العمل ُمعلمي الكرام، الزمالء الطالب، إنَنا نقدم لكم اليوم عبر أثير إذاعتنا المدرسية 

التطوعّي، أْي تقديم العون والمساعد لألشخاص دون مقابل مادي، وما يترتب علّيه من عظيم فضل وأجر وثواب ينعكُس 

على األشخاص، والمجتمعاِت أيًضا، ألن العمل التطوعي يساعد في بناء قاعدة قوية لمختلف المجتمعات، كما أنه يساهم 

حبة والمودة في قلوب البشر جميعهم على اختالف أعراقهم وأصولهم، فيجب علينا جميًعا أن نتكاتف ونتآزر في غرس الم

 .لدعم وتشجيع العمل التطوعي، ومكافئة من يساهم في ذلَك، تشجيًعا للجميع على فعل الخير والعطاء المستمر

 اذاعة مدرسية عن أهمية العمل التطوعي

 :قرات ُمتكاملة عن العمل التطوعّي ومدى أهميته على األفراد والمجتمعاتفيما يأتي إذاعة مدرسية بف

 فقرة القرآن الكريم إلذاعة مدرسية عن أهمية العمل التطوعي

ينا ، الُمعجز في لفظه، المنقول إل-صلى هللا عليه وسلم-القرآن الكريم هو كالم هللا سبحانه وتعالى الُمنزل على نبيِه محمد 

ذا نستمع إلى آيات عطرة تحث على مساعدة الغير، وممارسِة الخير مع الطالب "....."، فليتفضل بالتواتر، وفي ه

 :مشكوًرا

 لَّْيَس اْلبِرَّ أَن ُتَولُّوا " :إّن اإليمان باهلل ال يكون بإقامة الشرائع فقط، وإنما بعمِل الخير، حيث قال هللا تعالى

يَن َوآَتى اْلَمالَ  ُوُجوَهُكْم قَِبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ  بِيِّ ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِاللّـَ ـٰ  َولَ

َقاِب َوأََقامَ  ائِلِيَن َوفِي الرِّ بِيِل َوالسَّ ِه َذِوي اْلقُْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ َكاةَ ال َعلَٰى ُحبِّ اَلَة َوآَتى الزَّ  صَّ

ئَِك الَّذِ  ـٰ اِء َوِحيَن اْلَبأِْس أُولَ رَّ ابِِريَن فِي اْلَبأَْساِء َوالضَّ ئَِك ُهُم َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ ـٰ يَن َصَدقُوا َوأُولَ

 ."[1]اْلُمتَّقُون

 ْن أَْهِل اْلِكَتاِب " :يات التي ترتكز عليها الشريعة اإلسالمية، حيث قال هللا تعالىإن عمل الخير هو أحد األساس مِّ

ِه َواْلَيْوِم اْْلِخِر  ِه آَناَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن* ُيْؤِمُنوَن بِاللّـَ ٌة َقائَِمٌة َيْتلُوَن آَياِت اللّـَ  َوَيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعنِ أُمَّ

الِِحيَن* َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفلَن ُيْكَفُروهُ وَ  ئَِك ِمَن الصَّ ـٰ ُه َعلِيٌم اْلُمنَكِر َوُيَساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوأُولَ اللّـَ

قِينَ   ."[2]بِاْلُمتَّ

 فقرة الحديث الشريف إلذاعة مدرسية عن أهمية العمل التطوعي

، وقد جاء شارًحا -صلى هللا عليه وسلم-ث الشريف هو اللفُظ المنقول عن سيد البشر وخاتم الُمرسلّين محمد إن الحدي

ومفصالً لجميع مناحي حياة المسلمين تفصيالً وإجماالً، وفي هذا نستمع إلى حديث نبوي عن أهمية عمل الخير مع الطالب 

 :"...." فليتفضل مشكوًرا

 خير من أقرب الطرق التي ننال فيها رضا هللا تعالى، حيث قال رسول هللا محمد إن مساعدة الغّير وعمل ال-

: "أََحبُّ الناِس إلى هللاِ أنفُعهم للناِس ، وأََحبُّ األعماِل إلى هللاِ عزَّ وجلَّ سروٌر ُتدِخلُه على -صلى هللا عليه وسلم

عنه جوًعا، وألَْن أمشَي مع أٍخ في حاجٍة؛ أََحبُّ إليَّ من  مسلٍم ، َتكِشُف عنه ُكربًة ، أو تقِضي عنه َدْيًنا، أو َتطُردُ 

أن اعتِكَف في هذا المسجِد يعني مسجَد المدينِة شهًرا، ومن كظم غيَظه ولو شاء أن ُيمِضَيه أمضاه؛ مأل هللاُ قلَبه 

 ."[3]تزوُل األقدامُ  يوَم القيامِة ِرًضا، ومن مشى مع أخيه في حاجٍة حتى َيقِضَيها له؛ ثبََّت هللاُ قدَميه يومَ 

 فقرة كلمة الصباح عن أهمية العمل التطوعي

بعد أن استمعنا لحديث الثقلّين، ننتقل اْلن إلى كلمة الصباح الُموجزة عن مفهوم العمل التطوعّي ومدى أهميتِه على األفراد 

 :والمجتمعات مع الطالب "...."، فليتفضل مشكوًرا

عمل التطوعي ُيعنى بتقديم الخير والمساعدة للغيِر دون أْي مقابل مادّي، فقط من أجل العطاء وزرع الخير، ويكون إن ال

هذا العمل من خالل تقديم أنشطة كثيرة ومتنوعة وال تقتصر على فئة أو على منحنى واحد، بل إنها تتعدى إلى كثيًرا من 

ى تقديم مسكن أو تعليم أو غير ذلك، وتظهر أهمية العمل التطوعي بداية على األمور، بدًءا من تقديم المساعدة البسيطة إل

األفراْد، بحيُث أنه يمنع من المشاعر السلبية التي قد تحيط باألفراد في أي حال، فالخير والعطاء دائًما ما ينعكس على 

 ركيزة أساسية لبناء المجتمعات، ونشرِ صاحبه، كما أنه يساعد في تعزيز العالقات االجتماعية بين األفراد، فالتطوع هو 

 .الخير والعطاء، ورسم البسمة على وجوِه الجميع، ونشر مفهوم العطاء ومساعدة الغير دون مقابل

 فقرة شعر عن أهمية العمل التطوعي



 

 

 :أما اْلن فإننا ننتقل وإياكم إلى فقرية شعرية عن العمل التطوعْي مع الطالب "......"، فليتفضل مشكوًرا

عيم  ا كاَن أَْحلى َمْوِضعي *** في اْلَعَمِل التََّطوُّ
 أَْسمو بِه إلى اْلُعال *** َوُكلُّ إْخَوتي َمعي

ٍة َمْنَبُعها *** أَْكِرْم بِِه ِمْن َمْنَبعِ   بِِهمَّ
 َوفي *** َمْرعى الثَّواِب َتْرَتعي… ُتسايُِر اْلَخْيرَ 

 َتعيبِاهللِ قُْل يا صاِحبي *** َوأَْنَت لِْلَقْوِل 
عي  َهْل في َحياتي َعَمٌل *** أَْنَفُع ِمْن َتَطوُّ

سوِل َمْوقِعي  َوَهْل بَِغْيِرِه أَرى *** قُْرَب الرَّ
داِء إْصَبعي  َنعْم.. َسأَْبقى رافًِعا *** ِعْنَد النِّ

 فقرة سؤال وجواب عن أهمية العمل التطوعي

بل، وفي التعرف بشكل أكبْر عن العمل التطوعّي نستمع إن العمل التطوعي يعني الخير والعطاء واإلحسان دون أي مقا

 :إلى فقرة معلوماتية شيقة من السؤال والجواب عن أهمية العمل التطوعي مع الطالب "...."، فليتفضل مشكوًرا

 ماذا يقصد بالعمل التطوعي؟ :السؤال 

في مختلف األنشطة  إن العمل التطوعي هو تقديم المساعدة والعون والدعم لألشخاص اْلخرين :الجواب

 .واألعمال دون أي مقابل مادي

 ميالدي؟ 2222ما هو تاريخ اليوم العالمي لتقديم الدعم لفئة المتطوعين من األشخاص في عام  :السؤال 

 .2222يوم االثنين في الخامس من ديسمبر لعام  :الجواب

 ما هي أشكال العمل التطوعي؟ :السؤال 

تتعدد أشكال العمل التطوعي كثيًرا، فمنها التطوع الرسمي، والتطوع غير الرسمي، والتطوع في  :الجواب

 .مجموعات العمل االجتماعي، والعديد غيرها

 ما هي أهم فوائد العمل التطوعي على األفراد والمجتمعات؟ :السؤال 

 ب األفراد، كما أن تعزز العالقاتيساعد العمل التطوعي في تقليل حدة المشاعر السلبية التي قد تصي :الجواب

 .االجتماعية، وتنمي مفهوم الخير والعطاء، فيصبح مجتمع متكافل متعاون

 خاتمة اذاعة مدرسية عن أهمية العمل التطوعي

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية إذاعتنا المدرسية عن العمل التطوعّي، ومدى أهميته على األفراد والمجتمعات، 

نه يغرس البذرة األساسية في الخير والعطاء والنماء في أي مجتمع متعاون، ويقدم دون أي مقابل، كما أنه يعزز من حيث أ

وتيرة العالقات اإلجتماعية بين مختلف األفراد والجماعات، ويساهم في بناء مجتمع متكافل محب للخير، ويجب على كل 

 .لعطاء للجميع، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهشخص أن يبدأ بنفسه ويساعد الغير ويقدم الخير وا

  

 


