
  َعَسى نَِساء   ِمنْ  نَِساء   َولَ  ِمنُْهمْ  َخيًْرا يَكُونُوا أَنْ   َعَسى قَْوم   ِمنْ  قَْوم   يَْسَخرْ  لَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يا: }الكريم كتابه في تعالى الق

يَمانِ  بَعْدَ  الْفُسُوقُ  اِلْسمُ  بِئْسَ  بِاْْلَلْقَابِ  تَنَابَُزوا َولَ  أَنْفَُسكُمْ  تَلِْمُزوا َولَ  ِمنُْهنَّ  َخيًْرا يَكُنَّ  أَنْ    هُمُ  فَأُولَئِكَ  يَتُبْ  لَمْ  َوَمنْ  اْْلِ

 . البعض بعضنا احترام على وحثّنا سواسية وجعلنا علينا هللا َمنّه ما  وهذا ،[1{]الظَّاِلُمونَ 

 

 المدرسية اْلذاعة في الحترام عن كلمة

 

 : أذهانكم في لتبقى الحترام عن  جميلة كلمة  مسامعنا على ويُلقي( الطالب اسم) العزيز زميلنا ليتقّدم

 

 والجبروت، العّزة ربّ  به أتانا الذي الحقّ  دين  هو اْلسالم بأكمله، المدرسي العمل  كادر اْلحبّة، ُمعلّميني الغاليين زمالئي

 بسُنّة الدين هذا يُلزمنا البعيد، المدى على أثرها النّفس لتلقى اآلخرين، مع القويمة والمعاملة والتسامح واليُسر الُحبّ  يُعلّمنا

  التّقدير على ويحصل نفسه به الفرد يُحّصن حميدة  خصال  فهي والعطف، الحترام قلوبنا يسود أنْ  وقدوتنا الخلق سيّد

  الجميع، واحترموا بينكم فيما تحابوا اآلخرين، لحترامنا بالثقة دوًما نسمو  قّوة، ول الحترام دون لنا وجود ل لذاته،

 . دوًما عليكم والسالم عليه، حريًصا الدين كان  كما بذلك أوصيكم

 

 المدرسية لإلذاعة الحترام عن تعلم هل

 

 : والتقدير الحترام كل  منا له ،(الطالب اسم) الطالب الزميل وتقديم إعداد من  الحترام عن تعلم هل فقرة واآلن

 

 . لك اآلخرين باحترام يودي لآلخرين احترامك أنّ  تعلم هل

 . دوًما اْلسالمي الدين عليها حثنا عظيمة خلقية سمة الحترام أنّ  تعلم هل

 . والمحبّة والودّ  والعطف كالتسامح العظيمة، الصفات من كثير يسود اآلخرين احترام أنّ  تعلم هل

 . عليهم به تُفكّر ما فرض دون اآلخرين أفكار تتقبّل أنْ  الحترام أنّ  تعلم هل

 . دوًما ذلك على فاحرص وتقديرها، لذاتك احترامك من  أولً  يأتي الحترام أنّ  تعلم هل

 الحترام عن مدرسية إذاعة خاتمة

 

  يُصيب ما وفق الُخلقية الفطرة بدلئل استهللنا قد  نكون أنْ  كثيًرا نتمنّى اليوم، لهذا المدرسية إذاعتنا فقرات تنتهي هثنا إلى

  عليكم والسالم وعافية، خير أتمّ  في وأنتُم آخر واهتمام آخر بموضوع القريب الغد في نلقاكم بكم، كثيًرا سُررنا اهتماماتكم،

 . وبركاته هللا ورحمة

 الحترام  عن مدرسية إذاعة مقدمة

 

  التي  والصفات الحميدة اْلخالق على ادومً  الطالب تُرشد التعليم، قبل للتربية ُمصغّرة بيئة عن عبارة هي المدرسة إنّ 

  عظيمة صفة وهي الصباحيّة، المدرسيّة إذاعتنا في لمناقشته ُمهمّ  موضوع هو والحترام وُزمالئه، ُمعلّميه بين مقاًما ترفعه

 لهذا فقراتنا ولنبدأ وبركاته، هللا ورحمة عليكم فالسالم لذا ،-وسلّم عليه هللا  صلّى- عليها غيره وحثّ  القوم سيّد بها تحلّى

 . الحميدة وخصاله صفاته  وُحسن النّبيّ  بأخالق اقتداءً  اليوم

 

 المدرسية لإلذاعة الحترام عن كريم قرآن



 

  مع فليتفضل ،(الطالب اسم) زميلكم بصوت  الحكيم هللا  كتاب من  عطرة كلمات خاللها  نسمع الكريم، القرآن بفقرة نستهلها

 :والتقدير الشّكر جزيل


