
 ُمقدمة إذاعة مدرسية عن يوم الغذاء العالمي

اليوم العالمي للغذاء تم تحديده في اآلونة األخيرة وهو من المناسبات الهامة التي 

تستحق الحديث عنها في اإلذاعة المدرسية، ونعرض اليوم كافة الفقرات في اإلذاعة 

 فيما يلي.

 فقرة للقرآن الكريم لإلذاعة المدرسية 

خير ما نستهل به فقرات برنامجنا اإلذاعي هو القرآن الكريم، ويتلو عليكم الطالب 

 )اسم الطالب( آيات عطرة من سورة اإلنسان:

ِ ََل ُنِريُد  َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه َّللاَّ ِه ِمْسِكيًنا َوَيتِيًما َوأَِسيًرا، إِنَّ َعاَم َعلَى ُحبِّ )َوُيْطِعُموَن الطَّ

ُ َشرَّ ِمْنُكْم َجَزاءً  َنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا، َفَوَقاُهُم َّللاَّ ا َنَخاُف ِمْن َربِّ  َوََل ُشُكوًرا، إِنَّ

ًة َوَحِريًرا(.  َذلَِك اْلَيْوِم َولَقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُروًرا، َوَجَزاُهْم بَِما َصَبُروا َجنَّ

 فقرة الحديث الشريف لإلذاعة المدرسية 

امجنا اإلذاعي، ونعرض حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نستكمل فقرات برن

 على لسان الطالب )اسم الطالب(:

"أََحبُّ الناِس إلى َّللاِ أنفُعهم للناِس، وأََحبُّ األعماِل إلى َّللِا عزَّ وجلَّ سروٌر ُتدِخلُه 

وألَْن على مسلٍم، َتكِشُف عنه ُكربًة، أو تقِضي عنه َدْيًنا، أو َتطُرُد عنه جوًعا، 

أمشَي مع أٍخ في حاجٍة؛ أََحبُّ إليَّ من أن اعتِكَف في هذا المسجِد يعني مسجَد 

المدينِة شهًرا، ومن كظم غيَظه ولو شاء أن ُيمِضَيه أمضاه؛ مأل َّللاُ قلَبه يوَم 

َت َّللاُ قدَميه يوَم  القيامِة ِرًضا، ومن مشى مع أخيه في حاجٍة حتى َيقِضَيها له؛ ثبَّ

 .[صحيح الترغيبداُم" ]تزولُ األق

 فقرة هل تعلم لإلذاعة المدرسية عن يوم الغذاء العالمي

في سياق عرض فقرات إذاعة مدرسية عن يوم الغذاء العالمي كاملة العناصر 

الغذائية جاهزة للتحميل سنوضح في النقاط التالية مجموعة من المعلومات الهامة، 

 ويعرضها عليكم الطالب )اسم الطالب(:

  هل تعلم أن السبب الرئيسي وراء نشوب الحروب في الوقت الحالي وفي

 األوقات السابقة هو فقدان الغذاء.

  هل تعلم أن العامالن الرئيسيان في فقدان األمن الغذائي هما تدهور الحالة

 االقتصادية وزيادة عدد السكان.

 ني من نقص األمن الغذائي تقع في قارة هل تعلم أن أكثر الدول التي تعا

 إفريقيا.

  هل تعلم أنه يوجد بالد يقع سكانها بالكامل تحت خط الفقر حيث ُيعاني

 ُسكانها من الفقر وقلة الموارد. 



  خاتمة إذاعة مدرسية عن يوم الغذاء العالمي

م في الختام نتمنى أن نكون قد أسعدناكم وقدمنا لكم كل ما هو مفيد فيما يخص يو

الغذاء العالمي، ونِعدكم بتقديم كل ما هو أفضل وجديد في بداية كل صباح، على أمل 

في لقاء آخر، كان معكم مقدم اإلذاعة )اسم ُمقدم اإلذاعة( والسالم عليكم ورحمة هللا 

 وبركاته.

 

 


