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  (وطني بيتي)  3إذاعة 

  (من المدرسة إلى الوطن الكبير)  2إذاعة 

  (كيف نحافظ على مقدرات الوطن) 0إذاعة 

  (تأمالت  في آية)  3ورشة 

  (مشكله وعالج)  2ورشة 

 (راسة حالهد)  0ة ورش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (وطني بيتي)  1إذاعة 
 

 

نحن نعيش في وطن أعزه اهلل سبحانه وتعالى باإلسالم، وأكرمه بحكومة رشيدة تسعى لخير هذا 
والطمأنينة، ومنن واببننا أن نبابن     الوطن ، وفي بالد حباها اهلل بالنعم والخيرات، ورزقها األمن 

ذلك بالشكر والعرفان، واالنتماء الصادق إلى النبالد التني نشنأنا عأنى أر نها، وأ أتننا سنما ها،        
 .وطعمنا من خيراتها ورزقها

 
ربائه، وامتنداد بنباتنه، فكمنا    أن الوطن بيته الكبير عأى اتساع أويكون االنتماء بأن يحس الفرد 

بمنزلننه،  ويحننافى عأننى مننا فيننه مننن أدوات وأ ننا ، ويرعننى   –ة الحننا  بطبيعنن –أن المننرء يهننتم 
صيانته ونظافته، ليستمتع بحياة هادئة سعيدة وعيش هنيء، فإن المواطنة الصالحة تفرض عأينه  

 .أن ينب  هذا الشعور الطبيعي واالهتمام ليشمال وطنه أو بيته الكبير
 

من تعبيد الطرق، وإنارتهنا،   –وفبها اهلل  –ة فما المشروعات التنموية الضخمة التي تبيمها الدول
وإقامة الجسور، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، ومواقف السيارات، وفتح األنفاق، إال مشنروعات  

 .تتجه أواَل وأخيرًا إلى خدمة المواطن، وتسهي  أمور حياته
 

ليته فني المحافظنة   وإن تبديره لأجهود واألموا  المبذولة في إنشائها ستجعأه بالطبع يشعر بمسؤو
 .عأيها، والنظر إليها نظرته إلى ما يحويه منزله من أ ا  وأدوات

 
ذي يأبنني المننرء الننفمننًاًل والشننعور بالمسننؤولية يننرتبا ارتباطننَا قويننَا بمبنندار الننوعي االبتمنناعي،  

أو يسيء استخدام مرفق منن مرافنق الدولنة أو الخندمات     ،، وهو سائرفي عرض الشارع نفاياتال
، إنسنان  أو إلحناق األ نرار بهنا بتخريبهنا وإفسنادها      . ركه صننابير الميناه مفتوحنة منًالَ    بت العامة

غاب عنه الوعي والشعور بالمسؤولية الجماعية، وعنده نبص في تطبيق تعناليم اإلسنالم، وخأن     
 تحبيق المعجزاتمواطن وتكاتفه مع الدولة كفيالن بفي إخالصه وحبه لوطنه، حيث أن تعاون ال

عأى المنجزات واالستمتاع بما  امتن اهلل به عأينا من خيرات وهو دلي  وعني وتبندم   والمحافظة 
وسننير فنني طريننق الحضننارة والرقنني كمنا تعكننس صننورة وطننننا المشننرقة والمضنني ة  . ومسنؤولية 

صننورة سننأوكنا المتبنندم وأخالقنننا اإلسننالمية الرائعننة التنني تحًنننا عأننى النظافننة والنظننام وقواعنند      
في عبادة نؤبر عأيها لذلك تعددت األحاديث التني تحنث عأنى ذلنك منهنا       الصحة والسأوك السأيم

إذ أن مننن ، اسننناده حسننن( طهننروا) وفنني روايننة ..( نظفننوا أفنيننتكم وال تتشننبهوا بنناليهود:)    قننو 
{ ِريَنِإَن الّأَه ُيِحُّب الَتنَواِبيَن َوُيِحنُّب اُلُمَتَطه ن   } : قا  تعالىسمات المجتمع المسأم النظافة والطهارة 

 .سورة الببرة( 222)
 

 

 

 (من المدرسة إلى الوطن الكبير)  2إذاعة 
 

 

 

 

ومننن المدرسننة تبنندأ البننذور األولننى لتحبيننق مفهننوم     ، تعتبننر المدرسننة البيننن الًنناني لكنن  طالبننة    
ومحببنة السننمع والطاعنة لننوالة    ممتًأننة سننة نبيهننا  ، المواطننة الصننالحة المحافظنة عأننى دينهنا    

 .األمر
 النساء سورة( 95){  ِمنُكُم اأَلُمِر َوُأُوِلي الَرُسوَ  َوَأِطيُعوُا الّأَه َأِطيُعوُا آَمُنوُا اَلِذيَن َأُيَها َيا}:لى قا  تعا 



وفي المدرسة مرافق قامن الدولة بتوفيرها من فصو  وغرف ودورات ميناه وسناحات خاربينة    
لتني بنين أيندينا هني منن مبندرات       وحتى الكتنّب المدرسنية ا  ، ومباعد وسبورات وأبهزة وتبنيات 

 .التي ينفق فيها الكًير من الما  والجهد والوقن، الوطن 
 والسؤا  هنا كيف نحافى عأى هذه المبدرات المدرسية الًمينة ؟ 

 ـ : واألبابة عن ذلك تكمن في اآلتي 
ا  ونحن مستأمنات عأيهنا لمنا ينفنق منن أمنو     ، المحافظة عأى مبتنيات المدرسة فهي لك ولغيرك 

وأن نتجننّب أي مظهنر منن مظناهر اإلسناءة كالكتابنة عأنى الجندران         ، طائأة عأى هذه المبتنينات  
وكنذلك منن التصنرفات    والمباعد فهنذا تشنويه لهنذه المبندرات فضناًل عأنى أننه سنأوك غينر سنوي           

المسي ة والمؤذينة تمزينق الكتنّب والأوحنات اإلرشنادية وإتنالف أ نا  ومنشنست المدرسنة وتركهنا           
 ( رواه مسنأم ) " إماطة األذى عن الطريق صدقة :"  ئدة في حين يبو  رسولنا الكريم عديمة الفا

 (.حسن)" ال  رر وال  رار: "  رار     ببوله ويحذر من اإل
ومن وسائ  المحافظة عأيها التناصح فيما بيننا ومالحظة هذه السأوكيات الخاط ة والتعاون عأى 

ُِ َتننُأُمُروَن ِبنناُلَمُعُروِف   } :يحها حتننى يتحبننق فينننا قولننه تعننالى تصننح ُكنننُتُم َخُيننَر ُأَمننةر ُأُخِرَبننُن ِلأَنننا
 سورة آ  عمران( 111){ َوَتُنَهُوَن َعِن اُلُمنَكِر َوُتُؤِمُنوَن ِبالّأِه 

 ((حافظي عأى مبدرات الوطن)) ًا فأنرفع معًا شعار إذ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (كيف نحافظ على مقدرات الوطن) 3إذاعة 
 

 

عأنى أن تظهنر بالدننا بمظهنر حسنن، ومنظنر بمين ،         –وفبهنا اهلل   –ومتننا الرشنيدة   حكتحنر   
 .يتجاوبان مع الخطا التنموية التي تشهدها بالدنا العزيزة في مختأف الميادين

 
وقد تربم هذا الحر  في مجاالت عديدة، في إقامة الميادين الفسنيحة، وإنشناء الحندائق الفيحناء     

واسننعة المعبنندة، وتكننوين المنشننست التجميأيننة التنني تضننفي عأننى   وسننا المنندن، وشننق الشننوارع ال 
مننداخ  المنندن وأوسنناطها بمننااُل وبهنناَء ، واالهتمننام بالنظافننة فنني الشننوارع والميننادين والحنندائق   

 .والدوائر والبيوت
 

بالمظهر الالئق بمكانتها، ينبغني   تظهر من أب  أنعأى مصأحة بالدنا، ومن واببنا أن نحر  
، ونتكاتف معَا لالهتمنام بنالمظهر   م بهودنا إلى بهودهمونضوالة أمرنا في أيدي أن نضع أيدينا 

 .الحسن لبالدنا، والعناية بنظافتها والمحافظة عأى منشستها
 



إن النظافة عنادة ابتماعينة، تكتسنّب بالتربينة والتوبينه السنأيمين، والتعناون منع الجهنات المعنينة           
صنندق المواطنننة، وحننّب الننوطن، واالهتمننام بننه،     بنظافننة المدرسننة ونظافننة المدينننة دلينن  عأننى     

 .والحر  عأى تطوره وازدهاره، وقب  ذا وذاك تنفيذ تعاليم اإلسالم في هذا الشأن
 
- :من مظاهر الحفاظ عأى مبدرات الوطنو

اسننتخدامها االسننتخدام األمًنن ، باإلفننادة منهننا والتمتننع بهننا وفننق الحنندود والضننوابا دون     .1
 .ا  أو إفساداإلساءة إليها بتخريّب أو إهم

عأى نظافة مدينته، كحرصه عأى نظافنة   اهر االهتمام أن يكون حر  ك  فردومن مظ .2
بيته، فإذا كان منزله الذي يسكنه بيته الصغير، فإن المدينة التي يعيش فيها بيتنه الكبينر،   

حتننى العمأننة الورقيننة   العنايننة بنظافننة المنشننست، والمرافننق العامننة، والمنندارُ، و     هومننن
 .ترشيد استعما  المياهوالشوارع و

مننن مظنناهر هننذا االهتمننام أال يخجنن  المننواطن مننن تبننديم النصننح واإلرشنناد لشننخص ال      .3
شننخص ال يبننالي برمنني عأننّب العصننير   عنندم االهتمننام بنظافننة الشننارع مًنن  يتننورع عننن 

الفارغنة، والمنادينن  المسننتعمأة مننن نافننذة سنيارته فنني عننرض الشننارع، أو أسننره اتخننذت   
حشننائش بعننا الوقننن،  ننم رمننن مننا تخأننف عنهننا عأننى ال  لأنزهننة  الحديبننة العامننة مكاننناَ 

َوَتَعناَوُنوُا َعَأنى اُلبنر  َوالَتُبنَوى َواَل َتَعناَوُنوُا      } :الخضراء واألزهنار المتفتحنة، لبولنه تعنالى    
من البر عدم إيذاء اآلخنرين بنالبو  أو الفعن  ومنن     ف. سورة المائدة( 2){ اُلُعُدَواِنَعَأى اإِلُ ِم َو

اإليمنان والتبنوى أن يحنّب المنؤمن ألخينه منا يحنّب لنفسنه كمنا يكنره لنه منا يكنره              تحبيق 
 .لنفسه

 

 (تأمالت في آية)  1ورشة 

 

 
 

 سورة األعراف( 95){ َواَل ُتُفِسُدوُا ِفي اأَلُرِض َبُعَد ِإُصاَلِحَها}: قا  تعالى 
حها بأسنباب النهضنة   إن اهلل تعالى قد أنشنأنا منن األرض واسنتخأفنا فيهنا لأبينام بعمارتهنا وإصنال       

 . والرقي والتبدم والنفع لأفرد والمجتمع
 

 .بالتعاون مع مجموعتك 
 

اذكري مظاهر اإلصالح والعمارة التي أقامتها دولتنا الرشيدة في وطننا الغالي ليستفيد  - أ
 منها المواطن والمبيم؟

 
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
.................................................................... 

 
 



 الصالح تجاه هذه المظاهر ومبدرات الوطن؟ الفردكيف يكون سأوك  - ب
 

..........................................................................................................
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..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

.................. 

 
 
 

 

 

 

 

 (مشكلة وعالج ) 2ورشة 
 

 

 !ذهّب أحمد وعائأته في رحأة إلى البحر، أعياهم التعّب في البحث عن مكان مناسّب؟

وما أن وبدوه نظيفَا قريبَا من الخدمات العامة حتنى سنارعوا إلينه مكًنوا فينه ينومهم وحنين بناء         

لميناه  رة، وا، المهمنالت منتشنرة، واألوسنان منتًن    رَاوقن المغادرة كان شك  المكنان قند تغينر كًين    

 .والخدمات ال يمكن اإلفادة منها منسكبة والروائح كريهة

 

 ه  سبق وأن شاهدت مً  هذا السأوك ؟ 

..........................................................................................................

........................................................ 

  بالتعاون مع أفراد مجموعتك. 

  تصفين هذا السأوك؟اذكري األسباب ؟ والحأو ؟ وبم 

- :األسباب

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

....................................................................... 

- :الحأو 



..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
.............................................................. 

- :وصف السأوك

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

......................................................................................................................

........................................................................ 

 

 

 

 (دراسة حالة)  3ورشة 

 
 

كتّب وهن يصرخن منتشيات فرحَا مما قامن الطالبات برمي ال. ختبار الفصأي األو في نهاية اال

 كريمنة  أدى إلى تراكمها وا طرار من في المدرسة إلى المرور فوقهنا منع منا تحوينه منن آينات      

 .وأحاديث نبوية شريفة

 .آلمها المشهد كًيرَا ودفعها لأتفكير طوياَل ( أسماء) الطالبة 

 .بالتعاون مع مجموعتك

 :أبيبي عن اآلتي 

 ما الذي آلم أسماء؟ 

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
... 

 تصرف الطالبات عأأي. 

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
... 

  رمي الكتّبلعددي  ال ة من اآل ار السأبية. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

... 



 ج هذه الظاهرة؟ما الحأو  والمبترحات لعال 
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