
 

 

 مقدمة إذاعة عن مرض السكري

، الحمد  رب العالمين من يستحق الحمد والثناء، الذي تفّضل على عباده بجزيل الوهب والعطاء،  ﷽
المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها من بركات السماء وخيرات األرض، والصالة والسالم على خاتم األنبياء وسيّد المرسلين سيدنا دمحم 

زكّي وعلى آله المتقين الشرفاء وأصحابه أولي المكارم والوفاء وعلى تابعيهم وكّل من تبعهم بإحسان إلى النبّي العربّي الطاِهر ال
 :يوم الدين أما بعد

مديرتي الفاضلة معلماتي المحترمات والحضور الكرام الذين نتشّرف بحضورهم اليوم، أخوتي الطلبة وأخواتي الطالبات بارك 
احكم بكل خيٍر ومحبة، بدايةً نشكركم على ثقتكم الدائمة بإذاعتنا المدرسيّة كما اعتدتم، واليوم وكما هللا بكم جميعًا وأسعد هللا صب

عّودناكم على تغطية كافة المواضيع والمناسبات، سوف نتحدّث عن مرض من أبرز وأكثر األمراض الشائعة في مختلف 
كم فقرات إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم المشرق آملين أن المناطق حول العالم وهو مرض الُسكري، ودون طول حديث سنبدأ مع

 .تنال استحسانكم

  اذاعة عن مرض السكري كاملة الفقرات

يُعدّ مرض الُسكري من أكثر األمراض الشائعة حول العالم والذي يحدث بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم الناتج عن نقص 
م أو قد يكون تأثير هذا الهرمون على أنسجة الجسم مما يسبب العديد من هرمون األنسولين الذي يفرزه البنكرياس في الد

المضاعفات لباقي األعضاء في الجسم، ومن أبرز أسباب اإلصابة بهذا المرض التاريخ الوراثي، أمراض الغدد الصّماء، 
 .األمراض المحطمة للبنكرياس، االلتهابات الفيروسية، واإلصابة بالسمنة

 م لإلذاعة عن مرض السكريفقرة القرآن الكري

ما أنزل من داء إّال وأنزل معه الشفاء وأشهرها  - تبارك وتعالى- جاء القران الكريم بالعديد من اآليات الكريمة التي تثبت أّن هللا 
ُل ِمَن الْ {[1]قوله تعالى: {َويَْشِف ُصدُوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِينَ  ، فقد أنزل هللا {[2]قُْرآِن َما ُهَو ِشفَاء َوَرْحَمةٌ ِلّْلُمْؤِمنِينَ ، وقوله: {َونُنَِزّ

سبحانه وتعالى القرآن الكريم هدى ورحمة وشفاء لألمة ألرواحهم وأبدانهم، و اآلن نترككم مع بعض اآليات العطرة من الذكر 
 :(الطالبالحكيم، والتي يتلوها على مسامعكم الطالب (اسم 

 ﴿ ٱلَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِديِن} : ﴾ َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفيِن ٧٩﴾ َوٱلَِّذي ُهَو يُْطِعُمنِي َويَْسِقيِن ﴿٧٨﷽
يِن ﴿﴾ َوٱلَِّذۤي أَْطَمُع أَ ٨١﴾ َوٱلَِّذي يُِميتُنِي ثُمَّ يُْحيِيِن ﴿٨٠﴿  {[3].﴾٨٢ن يَْغِفَر ِلي َخِطيئَتِي يَْوَم ٱلدِّ

 فقرة الحديث الشريف عن مرض السكري

- صدَق هللا العلّي العظيم، وبعد اإلنصات إلى هذه التالوة العطرة، سننتقل إلى كالم أشرف الخلق والمرسلين النبي الكريم دمحم 
 :ورد عن الداء والدواء في السنة النبوية العطرة وسيسمعنا ذلك زميلنا الطالب (اسم الطالب) فليتفضل مشكوًرافيما  - ملسو هيلع هللا ىلص

ِ، إنََّك لَتُوَعُك وْعًكا  - ملسو هيلع هللا ىلص- أنّه دخل على النبّي  - رضي هللا عنه- عن عبدهللا بن مسعود  :الطالب َّ وهو يوَعك فقال: يا َرسوَل 
 :-ملسو هيلع هللا ىلص- فردّ عليه َشِديدًا؟، 

يُِصيبُهُ أذًى، َشْوَكةٌ فَما أَجْل، إنِّي أُوَعُك كما يُوَعُك َرُجَالِن ِمنُكم قُلُت: ذلَك أنَّ لَك أْجَرْيِن؟ قَاَل: أَجْل، ذلَك َكذلَك، ما ِمن ُمْسِلٍم 
ُ بَها َسيِّئَاتِِه، كما تَُحطُّ الشَّ  َّ  .[4]َجَرةُ وَرقََهافَْوقََها، إالَّ َكفََّر 

 كلمة صباحية لإلذاعة عن مرض السكري

في سيرته العطرة، نترككم اآلن في كلمة قصيرة عن  - عليه الصالة والسالم- وبعد االنتهاء من االستماع لما ورد عن حبيبنا 
 :فّضل مشكوًراامرض السكري والتي سيلقيها علال مسامعكم الطالب (اسم الطالب) فليت



 

 

أخذ مرض الُسكري باالنتشار بسرعة هائلة حول العالم حتى أصبح يهدّد األجيال الشابة؛ إذ أصبح هذا المرض يهدّد شخص 
واحد من كل اثني عشر شخص في العالم، ومن أبرز الحقائق الصادمة حول هذا المرض الذي أصبح يُعدّ من ضمن أمراض 

ن مصابين ال يعرف عن إصابته بالمرض مما يسبب موت شخص واحد مصاب العصر هو أّن كل شخص من ضمن شخصي
ثواني في العالم، ومن الجدير بالذكر أّن مرض السكري يؤدي إلى اضطراب عملية األيض وارتفاع تركيز السكر في الدم  7كل 

ل الجلوكوز مما يسبب أمراض ومضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى حدوث وفاة مبكرة، فخطورة هذا المرض تكمن في  عدم تحوُّ
إلى طاقة ليتراكم بكميات كبيرة في الدم لتبقى الكثير من الخالية بحاجة إلى الطاقة ومع مرور الوقت تحدث أضرار كبيرة 

لألوعية الدموية واألعصاب وبالتالي اإلصابة بالسكتة القلبية والعمى وأمراض الكلى والقدم السكرية وااللتهابات مما قد يؤدي 
 .[5]في بعض األعضاءإلى بتر 

 شعر لإلذاعة عن مرض السكري

تطّرق بعض الشعراء إلى مرض السكري ووصفه في أشعارهم، وفيما يأتي نرفق فقرة الشعر عن مرض السكري والتي 
 :سيقدّمها الطالب الفصيح (اسم الّطالب)، فليتقدم إلى مشكوًرا

 ”سّكري“هذا الذي سّموه زوراً      ريقد جاءني الضيف الثقيل المفت

 ألعلقمي الحنظلي المرمري     إذ ليس حلواً طعمه، بل إنه

 وُحِرمُت حتى من شهّي المنظر   فلقد ُمنعت من اللذائذ كلها

 الخبز اللذيذ، سوى الرغيف األسمر     ال الحلُو مسموح تذّوقه، وال

 خضرمثل الخراف: على النبات األ     وأكاد أُحرم كل لحم مدهنٍ 

 لكل ما ُحرمته من أكل طري      والنفس ما كفّت عن الطلب الدنيء

 في كل سوٍق رائجٍ متحّضر      وشغلُت نفسي في رفوف ُوّضبت

 فقرة هل تعلم لإلذاعة عن مرض السكري

رائع (اسم واآلن سننتقل معكم إلى فقرة جميلة وغنية بالمعلومات الحديثة حول مرض السكري، ونبدأ هذه الفقرة مع الطالب ال
 :الطالب) فليتقدم إلى منصة اإلذاعة مشكوًرا

  هل تعلم أّن مرض السكري ينقسم إلى نوعين األول ناتج عن نقص في هرمون األنسولين والثاني ناتج عن خلل في
 .وظيفة هذا الهرمون

  هل تعلم أّن النوع الثاني من السكري هو األكثر انتشاًرا في العالم والذي يصيب جميع الفئات كاألطفال والشباب
 .والكبار في السنّ 

  هل تعلم أّن زيادة التبول واإلحساس بالعطش وزيادة شرب السوائل والتعب العام وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوزن
 .ات التي قد تشير إلى اإلصابة بالمرضبالرغم من تناوله من أبرز المؤشر

  هل تعلم أّن ممارسة الرياضة بشكٍل منتظم ومستمر والتقليل من شرب العصائر المصنعة والمشروبات الغازية
 .والكربوهيدرات المعقدة تؤدي إلى تقليل نسبة السكر في الدم



 

 

  كل عام والذي يتّم فيه تسليط الضوء على هل تعلم أّن اليوم العالمي للسكري يصادف اليوم الرابع عشر من نوفمبر
 .ضرورة الحميات الغذائية من قبل المصابين بالمرض وزيادة التوعية حول اإلصابة بهذا المرض

 فقرة سؤال وجواب عن مرض السكري

مرض السكري هو أحد األمراض المزمنة التي يجب زيادة التوعية فيها لتجنب اإلصابة وحدوث المضاعفات الصحية 
 :(يرة، واآلن نترككم مع فقرة سؤال وجواب عن مرض السكري والتي يقدمها الطالب (اسم الطالبالخط

 هل يختلف سبب اإلصابة بمرض السكري عند األطفال عنه عند الكبار؟ :السؤال 

o نعم، إذ ينتج المرض عند األطفال بسبب نقص في مورد األنسولين، أما عند الكبار فسببه هو أّن  :اإلجابة
 .بنكرياس قادرة على إفراز األنسولين ولكن بنقص كبير وغيرها من األسبابغدة ال

 ما هو الفرق بين السكر في البول والسكر في الدم؟ :السؤال 

o ال يوجد فرق فالسكر في البول ناتج عن ارتفاع النسبة في الدم :اإلجابة. 

 ما هي طرق الوقاية من مرض السكري لدى األطفال؟ :السؤال 

o توجد طرق للوقاية من هذا المرض لدى األطفال ولكن يجب الحرص على عدم اإلصابة بالسمنةال  :اإلجابة. 

 خاتمة إذاعة عن مرض السكري

مع هذه المعلومات القيمة حول هذا المرض المزمن يؤسفنا القول إلى أننا وصلنا لنهاية إذاعتنا المدرسية هذه التي اشتملت على 
ة بمرض السكري، ونودّ أن نشكر كل من ساهم في نجاح هذه اإلذاعة بالتحضير لها من قِبل كافة المعلومات والفقرات المتعلق

 .الزمالء الطلبة والمعلمين األفاضل، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

  

  

 


