
 فقرة القرآن الكريم 

هي الفقرة األولى التي يتم إذاعة عن اإلسعافات األولية مع الفقرات كاملة أهم ما في 

إلقائها في كل إذاعة مدرسية، ولكن يجب انتقاء اآلية التي تناسب موضوع اإلذاعة، 

 مثل:

َها الَِّذيَن بسم هللا الرحمن الرحيم: ) ُكْم َيا أَيُّ آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ

 [.77الحج، اآلية ( ]سورة َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ 

وبعد إلقاء اآلية القرآنية على الطالب يجدر شرحها، وأن يكون الشرح بسيط وسلس 

وبهذه اآلية يجب  يكون أفضل من انتقاء الكلمات التي قد ال يفهمها الطالب الصغار،

طرح الكلمات التي تحّث على مساعدة الغير بدون مقابل، من أجل زرع الحب لفعل 

 الخير.

 فقرة الحديث الشريف 

يوجد الكثير من األحاديث النبوية الشريفة التي تحثنا على مساعدة الغير بالخير دون 

 انتظار مقابل، ويجب التمهيد لها في اإلذاعة المدرسية بقول:

بعد أن استمعنا لتالوة القرآن الكريم بصوت الطالب ... ننتقل معكم اآلن بسماع و

 الحديث النبوي الشريف بصوت الطالب ... وليتفضل مشكوًرا:

"من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم 

تر القيامة، ومن يسر على معسر يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة، ومن س

مسلماً ستره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون 

 " ]صحيح[.أخيه

 فقرة كلمة في اإلذاعة المدرسية عن اإلسعافات األولية 

نود أن نتعرف معكم اليوم من خالل إذاعتنا المدرسية عما هي اإلسعافات األولية، 

 والتي سيناقشها معكم الطالب ....

فمصطلح اإلسعافات األولية ُيقال على مجموعة العناية الطبية المتنقلة، والتي تنقذ 

المريض في الحال فور إصابته، وتكون خاصة باألحداث الطارئة، وبها يتم منح 

المصاب العناية السليمة التي يحتاج إليها، ويجب على من يعتمدها معرفة كيفية 

لى خبرة وتدريب كاٍف مع مراعاة االستمتاع استخدام المعدات بالشكل الذي يحتاج إ

 بالدراسات العلمية المناسبة.

 فقرة هل تعلم عن اإلسعافات األولية

يوجد الكثير من المعلومات التي يمكن تقديمها عن اإلسعافات األولية في فقرة هل 

 تعلم باإلذاعة المدرسية، ومن خالل ما يلي نقدم بعضها الستخدامها في اإلذاعة:



  ميالدي. 11هل تعلم أن اإلسعافات األولية كانت بداية ظهورها في القرن الـ 

  هل تعلم أن هناك الكثير من الخطوات في اإلسعافات األولية التي يجب

 اعتمادها، وتكون بحسب إصابة المريض.

 تزيد منها  هل تعلم أن أولى مظاهر الخطر التي تبدو على المريض قد

 اإلسعافات األولية حال لم يتم دراسة األسس والتدريبات جيًدا.

 .هل تعلم أن من يتولى اإلسعافات األولية يطلق عليه المسعف 

  هل تعلم أن اإلسعافات األولية لها األهداف اإلنسانية التي تدفع اإلنسان إلى

 القيام بها.

 فات األولية هو عدم تحريك هل تعلم أنه من أهم ما يجب القيام به في اإلسعا

 الشخص المريض من مكانه.

 .هل تعلم أن هناك أنواع كثيرة من اإلسعافات األولية يمكن تعلمها 

 فقرة عن أهمية اإلسعافات األولية 

اإلسعافات األولية لها أهمية كبيرة جًدا يجب على الجميع معرفتها من أجل اعتمادها 

ة التي قد يحدث من خاللها إنقاذ لحياة شخص، في حياتهم، فلها االستجابة السريع

وقد تساعد في إبعاد األذى والضرر العظيم عن اإلنسان، وبها تكون اإلصابة طفيفة 

جًدا، ودونها قد يصاب اإلنسان بمضاعفات لحالته الصحية، لذا في ممارستها منفعة 

 لجميع األطراف وثواب كبير يستمتع به من يقوم بها.

 درسية عن اإلسعافات األولية خاتمة إذاعة م

في ختام إذاعتنا المدرسية نود القول إن اإلسعافات األولية لها الكثير من األهداف، 

وأولى أهدافها االستجابة السريعة، أما الثانية إنقاذ األرواح، والثالثة إدخال الطمأنينة 

ب، لذا على قلب الطفل والرابعة التحسين والتعزيز من شعور األمان لدى المصا

ننصح الجميع بالمشاركة النبيلة وتعلم دوراتها التدريبية للمساهمة في نشر هذه 

 المشاعر النبيلة.

 


