
 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن التدخين

 :بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، أما بعد

طاب صباحكم جميعاً بالصحة والعافية والسالمة والرضا، ونستهل برنامج اإلذاعة المدرسية لهذا الصباح بالترحيب 

بالسيد مدير المدرسة المحترم، فكل االحترام له، والترحيب بأعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة، فكل الحب لهم، 

لي، فكل التقدير لهم، يسرنا بأن نقدم مقدمة مدرسية عن وكذلك الترحيب بعمود المدرسة وأساسها الطالب الغوا

التدخين، هذه اآلفة الفتاكة بالصحة والعادة البغيضة والكريهة، التي تتلف الجهاز التنفسي، حيث تبدأ بتليّف الرئة 

لسنة، ماليين مدخن حول العالم في ا 10وتنتهي بالمدخن إلى الموت، وليس ذلك فحسب، بل تقضي على حياة أكثر من 

فعلى الجميع بأن يدرك أن التدخين هو الموت البطيء، فلنبتعد عنه ونبدأ بحملة توعية ضده، مع تمنياتنا بالسالمة 

 .للجميع
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 مقدمة عن التدخين لإلذاعة المدرسية

أسعد هللا صباحكم بالصحة وراحة البال، السيد مدير المدرسة المحترم كل التحية، والسادة المعلمين والمعلمات عمتم 

احاً، وصباح المودة والمحبة للطلبة جيل المستقبل، أما بعدصب : 

نطرح في هذا الصباح من خالل اإلذاعة المدرسية موضوع التدخين، فالتدخين هو السّم الزعاف الذي يودي بصحة 

بإشعالها ماليين المدخنين، نعم يا سادة هو يقتل المدخن ببطئ، فالمدخن يظن بنفسه أنه عندما يتناول السيجارة ويقوم 

وينفث دخانها، بأنه قد لجأ إلى ما يجعله يرّكز وتهدأ أعصابه ويتحسن مزاجه، وينتشي بنفث الدخان، ولكن كل 

الدراسات العلمية تثبت عكس ذلك، فالتدخين يردي إلى أمراض القلب وتصلّب الشرايين، وانسداد األوعية الدموية، 

ميتة، وإلى الداء السكري، وغيرها من األمراض الشائعة في هذا وكذلك يؤدي إلى الكثير من أنواع السرطانات الم

العصر، ومن العادات الخاطئة هو التعلم على تناول التبغ والتنباك وكل ما له عالقة بالتدخين، فكلها سموم ومواد 

د عن ضارة ومؤذية وسامة، وال تجلب السكينة والهدوء والتركيز، بل هي تجلب األمراض والمت الزؤام، فلنبتع

التدخين والمدخنين ولنبعد أحبتنا عنه، ولننشر الوعي عند الجميع بخطورة آثاره السلبية على الجسم والذهن، والسالمة 

 .لكل الناس

 مقدمة عن التدخين وأضراره لإلذاعة المدرسية

 :بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أما بعد

الحب واالحترام والتقدير للجميع، يسر إذاعتنا المدرسية لهذا الصباح بأن تطرح في مقدمتها اإلذاعية اليوم كل 

موضوع التدخين، هذه العادة السلبية التي ال تنّم عن الحضارة والرقي والرفعة، بل هي تنّم عن جهل بمخاطر 

يسبب التهاب البلعوم والشعب الهوائية، ويهبط على ومساوئ التدخين، فالتدخين يعطي رائحة كريهة للفم والتنفس، و

الرئة بالسموم التي تؤدي إلى انتفاخها وانسدادها، وتنقل إلى الدم تلك السموم فتؤدي إلى انسداد الشرايين وتعب القلب، 

رعة وتخرج إلى الدماغ فتنبه الجملة العصبية وتثير لدى اإلنسان اإلحساس بالقلق وعدم التركيز في التفكير وس

الغضب، وننتقل إلى باقي أجهزة الجسم حيث تتوزع سموم التدخين، فتميت الخاليا وتعطب الجهاز المناعي بقتل 

الكريات البيضاء، مما يضعف المناعة ويسهم بدخول األمراض، نعم كل ذلك يفعله التدخين، فعلينا الجميع االبتعاد عن 

تدخين هو من الملوثات البصرية الكريهة، ومن هنا نقول ال يليق هذه العادة الضارة بالصحة، وكذلك ال ننسى بأن ال

 .بالفئة المتعلمة أو الطالب أو المثقفين انتهاج عادة التدخين، والصحة والسالمة للجميع
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  مقدمة عن التدخين باإلنجليزي لإلذاعة المدرسية

مدير المدرسة الموقر، السادة المعلمين األفاضل، الطالب األحبة والغوالي،  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، السيد

 :كل التقدير للجميع مع الحب، أما بعد

يسر إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم أن يكون في مقدمتها موضوع التدخين، لكي نوجه ونرشد ونوصي باالبتعاد عنه، 

السعادة والسرور إلى نفسه، ويزيد من تركيزه وحدة ذكائه فالبعض من األطفال والشباب يظن بأن التدخين يدخل 

وحفظه، وآخرون يظنون بأنه يعطي هيبة الرجولة والقوة ولفت االنتباه، ولذلك نخبر الجميع بأن تلك الظنون ما هي 

خين إال ضرب من الوهم وخداع النفس، وهي مجرد أفكار بالية ال أساس لها من الصحة، وإن الصح بأن نبتعد عن التد

والمدخنين، وننصح كل شخص قد ابتلي بهذه العادة بأن يقلع عن التدخين، فالتدخين يا حضرات ما هو إال السموم 

عنصر سام من القطران والنيكوتين  4000مادة مسرطنة، وأكثر من  70الناتجة عن التبغ الذي يحوي أكثر من 

هورها من خالل األضرار التي تخلّفها في الجسم وغيرها، وكل تلك المواد والعناصر تدخل في إعطاب الصحة وتد

من أمراض القلب واألوعية الدموية، وكذلك أمراض الدم والتنفس، وأمراض الغدد والجهاز المناعي، وغير ذلك 

الكثير مما ال مجال لذكره هنا، ولذلك نجزم بأن االبتعاد عن التدخين هو السعادة وهو السرور والتنعم بالصحة 

لينا البدء بحملة توعوية إلقناع المدخنين جميعاً بأن يقلعوا مبتعدين عن التدخين وأجوائه السلبية، ونتمنى والسالمة، وع

 .لكافة أبناء الوطن السالمة
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