
 

 

  مقدمة إذاعة عن مرض السكري

المدراء والمعلمين والحضور المتميزين زمالئي  بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين أما بعد أعزائي

الطالب بارك هللا فيكم كل خير. بادئ ذي بدء نشكركم على ثقتكم المستمرة في بث مدرستنا كما كنتم في الماضي، 

واليوم حيث اعتدنا على تغطية جميع المواضيع والمناسبات سنتحدث عن أحد أبرز األمراض وأكثرها شيوعا. 

المرض مرض السكري، سنبدأ مقطع الراديو المدرسي لدينا من هذا اليوم الرائع، نتمنى أن  حول العالم، هذا

 .تستمتع به

 اذاعة عن مرض السكري كاملة الفقرات جاهزة للتحميل

يعد مرض السكري من أكثر األمراض شيوًعا في العالم، ويحدث نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم الناجم عن 

ن الذي يفرزه البنكرياس في الدم، أو تأثير هذا الهرمون على أنسجة الجسم؛ وهذا يمكن أن نقص هرمون األنسولي

يؤدي إلى إلى العديد من المضاعفات التي تصيب أعضاء الجسم األخرى، ومن أبرز أسباب هذا االضطراب 

 .روسية والسمنةالتاريخ الطبي الوراثة، أمراض الغدد الصماء، أمراض البنكرياس الضارة، االلتهابات الفي

 فقرة القرآن الكريم اذاعة مرض السكري

ال ينزل المرض وحده، بل يجلب  -تبارك وتعالى  -في القرآن الكريم العديد من اآليات الشريفة التي تثبت أن هللا 

ة من القرآن معه الشفاء، وأشهرها قوله تعالى: )َويَْشِف ُصدُوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِيَن(، نقدم لك اآلن بعض اآليات العطر

 :التي يقرأها الطالب )اسم الطالب( فليتفضل

  َبسم هللا الرحمن الرحيم: )ٱلَِّذي َخلَقَِني فَُهَو يَْهِديِن * َوٱلَِّذي هَُو يُْطِعُمنِي َويَْسِقيِن * َوإِذَا َمِرْضُت فَُهو 

يِن(يَْشِفيِن * َوٱلَِّذي يُِميتُنِي ثُمَّ يُْحيِيِن * َوٱلَِّذۤي أَْطَمُع أَن يَ   ْغِفَر ِلي َخِطيئَِتي يَْوَم ٱلد ِ

 فقرة الحديث النبوي اذاعة مرض السكري

صلى هللا عليه  -صدق هللا تعالى وبعد االستماع إلى هذه التالوة العطرة سنستمر في قراءة كالم رسول هللا محمد 

 :وأحاديث المرض والدواء في السنة النبوية العطرة، فليتفضل )اسم الطالب( -وسلم 

 وهو يوَعك  -صلى هللا عليه وسلم-أنه دخل على النبي  -رضي هللا عنه-عن عبدهللا بن مسعود  :الطالب

ِ، إنََّك لَتُوَعُك وْعًكا شَِديدًا؟، فرد  عليه   :-صلى هللا عليه وسلم-فقال: يا َرسوَل َّللاَّ

o " أْجَرْيِن؟ قَاَل: أَجْل، ذلَك أَجْل، إن ِي أُوَعُك كما يُوَعُك َرُجاَلِن ِمنكُم قُلُت: ذلَك أنَّ لَك

ُ بَها سَي ِئَاتِِه، كما تَُحطُّ  َكذلَك، ما ِمن ُمْسِلٍم يُِصيبُهُ أذًى، شَْوَكةٌ فَما فَْوقََها، إالَّ َكفََّر َّللاَّ

 "الشََّجَرةُ وَرقََها

 فقرة كلمة صباحية اذاعة عن مرض السكري

في سيرته العطرة، نقدم لكم اآلن خطابًا قصيًرا  -عليه وسلم  صلى هللا -بعد أن سمعنا ما يقوله حبيبنا رسول هللا 

 :عن مرض السكري يلقيها الطالب )اسم الطالب(

ينتشر مرض السكري بسرعة في جميع أنحاء العالم، ويهدد جيل الشباب ؛ ومن الحقائق األكثر إثارة للدهشة حول 

ًصا من بين كل اثني عشر شخًصا في العالم حقيقة أن هذا المرض أصبح أحد أمراض هذا العصر ألنه يهدد شخ

 7هو أن كل واحد من شخصان مصابان يجهالن مرضهما ؛ سبب الوفاة يصاب شخص في العالم بالعدوى كل 

ثوان، وتجدر اإلشارة إلى أن مرض السكري يؤدي إلى اضطراب في عملية التمثيل الغذائي، وارتفاع تركيز 

إلى أمراض خطيرة ومضاعفات، وربما تؤدي إلى الوفاة المبكرة، ألن السكر في الدم ؛ وهذا يمكن أن يؤدي 

خطر هذا المرض هو عدم القدرة على تحويل الجلوكوز إلى طاقة يتراكم بكميات كبيرة في الدم، مما يترك العديد 

من االحتياجات الفارغة بمرور الوقت، يمكن أن تتسبب الطاقة والوقت في حدوث أضرار جسيمة في األوعية 

الدموية واألعصاب، مما يؤدي إلى اإلصابة بنوبة قلبية، والعمى، وأمراض الكلى، والقدم السكري، والعدوى، 

 .مما قد يؤدي إلى بتر أعضاء معينة



 

 

  فقرة شعر اذاعة عن مرض السكري

شُكراً لطالب ام االن مع فقرة الشعر العربي، حيث هُناك شعراء يتحدثون عن مرض السكري ويصفونه في 

 .ئدهم، وقد أرفقنا أدناه مقطعًا من الشعر عن مرض السكري سيقدمه الطالب )أسم الطالب(قصا

 ”سكري“َهذا الذي سُموه زوراً    قَد َجاءني الضيَف الثقيَل الُمفتري

 ألعلقمي الحنظلي المرمري   إذ ليس حلواً طعمه، بل إنه

 وُحِرمُت حتى من شهي المنظر  فلقد ُمنعت من اللذائذ كلها

قه، وال ال  الخبز اللذيذ، سوى الرغيف األسمر   الحلُو مسموح تذو 

 مثل الخراف: على النبات األخضر   وأكاد أُحرم كل لحم مدهنٍ 

 لكل ما حرمته من أكل طري    والنفس ما كف ت عن الطلب الدنيء

 في كل سوق رائج متحضر    وشغلُت نفسي في رفوف ُوضبت

 يفقرة هل تعلم اذاعة عن مرض السكر

شكراً لطالب واآلن، مع الفقرة المحببة للجميع المليئة بالمعلومات فقرة هل تعلم، حيث سنقدم لكم معلومات غنية 

 :عن مرض السكري، وسنبدأ هذه الفقرة مع الطالب )اسم الطالب(، فليتقدم مشكوراً 

  واآلخر ناتج هل تعلم أن هناك نوعين من مرض السكري أحدهما ناتج عن نقص في هرمون األنسولين

 .عن خلل في وظيفة هذا الهرمون

  هو أكثر أنواع مرض السكري شيوًعا في العالم ويصيب جميع  2هل تعلم أن مرض السكري من النوع

 .الفئات بما في ذلك األطفال

  هل تعلم أن زيادة التبول، والعطش، والتعب العام، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان الوزن من أبرز

 .تدل على المرض المؤشرات التي قد

  هل تعلم أن التمارين المنتظمة والمتسقة وتقليل تناول عصائر الفاكهة المصنعة والمشروبات الغازية

 .والكربوهيدرات المعقدة يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم

  نوفمبر من كل عام، وهو يوم يسلط الضوء  14هل تعلم أنه يتم االحتفال باليوم العالمي للسكري في

 .على الحاجة إلى اتباع نظام غذائي لمرضى السكري ويزيد من الوعي بالمرض

 فقرة سؤال وجواب اذاعة عن مرض السكري

يُعتبر مرض السكري مرض مزمن ويجب رفع الوعي به لتجنب اإلصابة به، وهذه مهمة تقع على عاتق جميع 

كري يقدمها الطالب )اسم الطالب( فليتقدم افراد المجتمع، لذا اآلن نترككم مع سؤال وجواب فقرة حول مرض الس

 :مشكوراً 

  هل تختلف أسباب اإلصابة بالسكري عند األطفال عنها عند البالغين؟ السؤال 

o  نعم، المرض عند األطفال ناتج عن نقص في موارد األنسولين، وفي البالغين يكون  اإلجابة

 .وما إلى ذلك بسبب قدرة البنكرياس على إفراز األنسولين، لكنه ينقصه بشدة

  ما الفرق بين سكر البول وسكر الدم؟ : السؤال 

o  ال فرق، السكر في البول سببه نسبة عالية في الدم : اإلجابة. 

  ما هي طرق الوقاية من مرض السكري عند األطفال؟ السؤال 

o  ال توجد وسيلة للوقاية من المرض عند األطفال، ولكن يجب الحرص على عدم  اإلجابة

 .لسمنةاإلصابة با



 

 

  خاتمة اذاعة عن مرض السكري

بهذه المعلومات القيمة حول هذا المرض المزمن، يؤسفنا أن نقول إن إذاعة مدرستنا لليوم قد انتهت، والتي 

تضمنت جميع المعلومات والمقاطع المتعلقة بمرض السكري، وفي الختام نود أن نشكر كل من ساهم في نجاح 

 .ونشكركم على حسن استماعكم، والسالم عليكم وحمة هللا وبركاته هذا البث من قبل زمالئي الطالب،
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