
 

 

 word pdfقدمة إذاعة مدرسية عن هشاشة العظام م
حيث تعتبر التوعية باألمراض بشكل عام، هو من األشياء التي تقوم بها المؤسسة التعليمية بشكل مستمر، ليكون لدى  

اإِلذاعة  الطالب األرضية الكافية عن مثل هذه األمراض، كما هو الحال مع مرض هَشاشة الِعظام الذي تتحدث عنه هذه 
 الَمدرسية، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم عدة ُمقدمات جميلة ومميزة لإِلذاعة الَمدرسية عن هذا المرض الخطير.

 مقدمة إذاعة مدرسية عن هشاشة العظام 
بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما  

: فقد خلق هللا تعالى اإلنسان في أحسن تقويم وفي أكمل الصور وأبهاها، وجعل السالمة في أبدانهم وأجسادهم، إال أن  بعد
الجسد دائماً يتعرض لألذى ما لم يتم الحفاظ عليه، أو اذا تم إهماله لفترات طويلة من الزمن، وخاصة عندما يتعلق األمر  

األمراض التي منها ما تكون قابلة للعالج ببساطة، ومنها ما تكون خطيرة،   بالغذاء غير الصحي، ولذلك تحدث له بعض
كما هو الحال مع مرض هَشاشة الِعظام، الذي يعد من األمراض الخطيرة التي قد يتعرض لها الجسم البشري، والتي  

بة لهذا الموضوع الهام  سوف نتحدث عنها عبر أثير إذاعتكم المدرسية هذه، من خالل الفقرات التي أعدها زمالؤكم الطل
 للغاية، وما هي تأثيراته على اإلنسان وأسبابه وعالجاته.

 مقدمة إذاعة مدرسية قصيرة عن هشاشة العظام 
أيها الحضور الكريم من معلمين ومعلمات، وطالب وطالبات، أسعد هللا تعالى صباحكم بكل خير، وجعل هللا تعالى ملتقانا  

لى أن نتعلم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يديم علينا دوام الصحة والعافية، وكما  هذا على كل خير، ونسأل هللا تعا
تعودنا دائماً أن ننقل لكم علماً أو معرفة جديدة تنفعكم في هذه الدنيا، فحديثنا اليوم عبر إذاعتكم الَمدرسية هذه سوف يكون  

احل العمرية، وخاصة مع تقدمه في السن، وهو مرض هَشاشة  عن أحد األمراض التي قد يصاب بها اإلنسان في أحد المر
الِعظام، والذي سوف نتناول كل ما يتعلق به من معلومات، من خالل الفقرات التي قام طالبنا المجدين بتحضيرها لتعميق  

 الوعي به.
 مقدمة إذاعة مدرسية عن هشاشة العظام مميزة وجميلة 

الحمد هلل رب العالمين ورب العرش المتين، والصالة على سيد الهدى الطاهر بسم هللا الرحمن الرحيم في وقت وحين، و
األمين وخاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد: فقد من هللا تعالى على عبده بالنعم الكثيرة التي ال  

على اإلنسان الحفاظ عليها طاعة هلل تعالى،   تعد وال تحصى، ولعل أكبر هذه النعم في الحياة الدنيا تأتي الصحة، التي يجب
وشكراً له على هذه النعمة التي ال يدرك ثمنها إال من يتنعم بها، وخاصة أن األمراض هي الصفة المالزمة لصحة 

اإلنسان، بسبب اإلهمال المتعمد أو الغير متعمد لها، ومن األمراض الخطيرة التي قد تؤثر كثيراً على صحة اإلنسان، يأتي 
مرض هَشاشة الِعظام، الذي يؤثر على بنية الجسم ككل، ولن أطيل عليكم الشرح والكالم، ألفسح المجال لطالبنا النجباء،  

 الذين قاموا بتحضير الفقرات التوعية عن هذا المرض الخطير.
 مختصرة   مقدمة إذاعة مدرسية عن هشاشة العظام

اإلداري لهذا الصرح التعليمي، والسادة أعضاء الكادر التعليمي من  السيد مدير المدرسة المحترم والسادة أعضاء الكادر 
معلمين ومعلمات، وأبنائنا وبناتنا الطلبة، أحيكم عبر أثير إذاعتنا الَمدرسية هذه، متمنياً لكم الخير في ما أنتم مقدمون عليه 

هذا الطريق رضا هلل تعالى، وكما تعودنا  من علم اآلن، وأسأل هللا تعالى أن يسدد خطاكم على الدوام في هذا الطريق، ففي 
دائما تعلم شيء جديد نسأل هللا تعالى فيه المنفعة، فإن حديثنا اليوم سوف يكون عن مرض هَشاشة الِعظام، الذي اعتدنا 

دائماً أن نسمع عنه عند كبار السن، دون أن نعرف كل تفاصيل أسبابه وآثاره ومضاعفاته وطريقة عالجه، وغير ذلك من  
 مور التي سوف نتعرف عليها من خالل االستماع إلى الفقرات التي حضرها طالبنا عن هذا الموضوع. األ

 مقدمة إذاعة مدرسية عن هشاشة العظام باالنجليزي 
Gentlemen in attendance, I greet you all through the broadcast of this esteemed 
radio, and may God Almighty bless your morning with all the best, but goodness is 
the continuation of God’s grace upon us, and God, our Lord, never cuts off His 
blessings from His servants, but man is the one who may be the reason for the 
demise of some blessings, as he is The case with the blessing of health, which is 
plagued by diseases that take from it and weaken it, weakening the body with some 
of its components, and from those diseases that weaken the structure of the body as 
a whole, comes the disease of osteoporosis, which may happen expensively due to 
age, in addition to the lack of calcium and nutrients for bones, As a result of man’s 
neglect of the health of his bones, and our conversation today through this radio 
broadcast of yours will be about this disease and everything related to it of important 
information, which was attended by our hardworking school students. 

 ترجمة مقدمة إذاعة مدرسية عن هشاشة العظام باالنجليزي 
أيها السادة الحضور أحييكم جميعاً عبر أثير هذه اإِلذاعة الموقرة، وأسعد هللا تعالى صباحكم بكل خير، وإنما الخير يكون  

مة هللا تعالى علينا، وهللا ربنا ال يقطع نعمه عن عباده أبداً، وإنما اإلنسان هو من قد يكون السبب في زوال بعض  بدوام نع
النعم، كما هو الحال مع نعمة الصحة، والتي تبتلي باألَمراض التي تأخذ منها وتضعفها، ليضعف معها الجسد ببعض من  

سد ككل، يأتي مرض هَشاشة الِعظام، الذي قد يحدث غالياً بسبب التقدم مكوناته، ومن تلك األمراض التي تضعف بنية الج
في السن، إضافة إلى نقص الكالسيوم والمغذيات للعظام، نتيجة إهمال اإلنسان لصحة ِعظامه، وحديثنا اليوم عبر أثير  

 مدرستنا المجتهدين. إذاعتكُم هذه، سوف يكون عن هذا المرض وكل ما يتعلق به من معلومات هامة، حضرها لنا طالب 


