
 مقدمة اذاعة مدرسية عن سرطان الثدي 

الصادق األمين، أما بعد مديرتي  عبد هللابسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير المرسلين، محمد بن 

درسية عن يوم  الفاضلة، معلماتي الكرام، أخواتي الطالبات، أسعد هللا صباحكم بكل خير، نتحدُث اليوم وإياكم في إذاعتنا الم 

 .غاية في األهمية، أال وهو سرطان الثدي

يعتبر سرطان الثدي من أكثر األمراض السرطانية انتشاًرا حول العالم في اآلونة األخيرة، كما أن سرطان الثدي سبب  

واعها األكثر  العديد من حاالت الوفاة لدى الكثير من النساء، وهذا النوع من السرطانات ينتشر داخل األنسجة الثدية، وأن 

انتشاًرا تلك التي تصيب أنسجة الحليب التي تنقل حليب األم إلى الثدي، وكما أن هذا المرض غير مقتصر على النساء  

فحسب بل من الممكن أن يصيب الرجال أيًضا، كما أنه مرض قابل للعالج إذا كان في مراحله األولى، حيث تم اكتشاف  

معه، ومن أكثر الطرق العالجية لهذا المرض العالج باإلشعاع، أو العالج   العديد من الطريق لتشخيصه والتعامل

 .الهرموني، وفي بعض الحاالت المرضية تحتاج إلى تدخل جراحي لعالج واستئصال الخاليا السرطانية

 اذاعة مدرسية عن سرطان الثدي 

حيث أنه من أكثر أنواع   مرض سرطان الثدي من األمراض المنتشرة في اآلونة األخيرة بين صفوف السيدات، 

السرطانات انتشاًرا في العالم، حيث أنه يصيب األنسجة الداخلية لثدي المرأة وسنتناول في إذاعتنا المدرسية عن سرطان  

الثدي العديد من الفقرات الممتعة والشيقة والغنية بالمعلومات القيمة والنوعية التي ستثمر في عقول الطالبات والمعلمات  

 :ها ما يليالكرام ومن 

 فقرة القرآن الكريم 

، فلنستمع إلى   -عز وجل -أن أفضل الكالم هو كالم هللا وخير ما نستهل به إذاعتنا المدرسية كالم القرآن الكريم، كالم هللا 

 :آيات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعكم الطالبة "…….."، فلتتفضل مشكورة

ْنيَا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَمن يُِرْد  )َوَما َكاَن ِلنَْفس  :قال هللا عزّل وجلّ  • اًل ۗ َوَمن يُِرْد ثََواَب الدُّ َؤجا ِ ِكتَابًا مُّ  أَن تَُموَت إاِلا بِإِْذِن َّللاا

 [1الشااِكِريَن(. ]ثََواَب اآْلِخَرةِ نُْؤِتِه ِمْنَها ۚ َوَسنَْجِزي 

 فقرة الحديث الشريف 

ن عبد هللا الصادق األمين، ما ينطق عن الهوى، وقد ذكر نبينا الكريم السنة النبوية الطاهرة هي سيرة الحبيب محمد اب 

صلى هللا  -ووضح للمسلمين أجمعين أهمية الحياة والحفاظ عليها، وفي ذلك فلنستمُع إلى حديث من سنة رسول هللا محمد 

 :مع الطالبة "……"، فلتتفضل مشكورة  -عليه وسلم 

َ لَْم َيَضْع َداًء إاِلا َوَضَع َمعَهُ ِشفَاًء إاِلا   :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا محمد  • ِ، فَإِنا َّللاا )تََداَوْوا ِعبَاَد َّللاا

 [2].اْلَهَرَم(

 كلمة الصباح عن سرطان الثدي 

إن من الواجب على كل طالبة أو معلمة أو باحثة تتعلم عن سرطان الثدي أن تقدم النصح واإلرشاد لمن يهمه أمرهم،  

 :مشكورة وذلك بهدف تجنب اإلصابة بهذا المرض، وفي ذلك فلنستمع إلى الطالبة "........" فلتتفضل 

م، حيث أن سرطان الثدي يصيب مجموعة معينة من  يعتبر سرطان الثدي من أهم األمراض السرطانية المنتشرة حول العال

الخاليا المنتجة للحليب الذي ينتقل إلى الثدي ويجعلها نشطة أكثر من الطبيعي، وبالتالي تتجمع وتتكل في الثدي تؤدي إلى  

ك  تكون تكتالت مؤلمة للمرأة، وعلى الرغم من خطورة مرض سرطان الثدي وقد حصد الكثير من األرواح، إال أن هنال

العديد من األورام حميدة بحيث تتمثل في بعض األكياس مليئة بالسائل ويمكن عالجها والشفاء منها بنسبة كبيرة، من خالل  

 .استئصال جراحي أو عالج باإلشعاع

 فقرة هل تعلم عن سرطان الثدي 

مدرسية إلى فقرة هل تعلم  عن سرطان الثدي، دعونا ننتقل بكم في فقرات إذاعتنا ال بعد أن استمعنا إلى فقرة الصباح

 :بمعلومات ُموجزة ومعرفية عن مرض سرطان الثدي مع الطالبة "……"، فلتتفضل مشكورة 

هل تعلم أّن مرض سرطان الثدي هو مرض خبيث، ألنه يتسلل ويدخل خفية إلى جسم اإلنسان وينتشر دون أي   •

 .أعراض حتى يدمر صحة المريض قبل ظهور أول عرض له

 .ن الثدي يعتبر في المرتبة الثانية من األمراض المسببة للوفاة حول العالمهل تعلم أّن سرطا •



هل تعلم أّن الرياضة الصباحية والجري كل يوم بمعدل ساعة أو ساعتين تقلل من نسبة اإلصابة بمرض   •

 سرطان الثدي 

 .أّن اتباع نظام غذائي صحي سليم يقلل من نسبة اإلصابة بسرطان الثدي هل تعلم •

 .ّن أحد أهم أسباب اإلصابة بمرض سرطان الثدي هي أسباب وراثيةهل تعلم أ •

 .هل تعلم أّن أكثر نسبة من النساء األكثر عرضة لإلصابة بالمرض من تجاوزن سن الخمسين سنة •

 فقرة نصائح للوقاية من سرطان الثدي

لى فقرة طرق الوقاية من مرض  بعد أن تعلمنا العديد من المعلومات القيمة عن مرض سرطان الثدي، دعونا ننتقل بكم إ

 :سرطان الثدي مع الطالبة "……"، فلتتفضل مشكورة

من طرق الوقاية والحفاظ على الصحة المرأة والحماية من اإلصابة من مرض خطير يؤدي إلى وفاة العديد من النساء  

 :حوال العالم ما يلي

 .عام 45زن سن الحرص على عمل فحص روتيني لسرطان الثدي، وخصوًصا للنساء من تجاو •

 .االبتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والتدخين •

 .الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، والحفاظ على رشاقة الجسد •

 فقرة الدعاء لمرضى السرطان 

من   أخواتي وإخواني الطالب والطالبات، المعملين األفاضل، مدير المدرسة المحترم نود أن توجه بالدعاء إلي هلل لشفاء كل 

 :أصابه هذا المرض الخبيث، ومع الدعاء والطالبة"…" فلتتفضل مشكورة

اللهم يا محرك السحاب بأمرك، ومنزل المطر بقدرتك، ورافع السماء بغير عمد، ارفع عن المسلمين والمسلمات   •

 .هذا المرض

 .اللهم أنت الشافي وأنت العافي، اشفي المسلمين والمسلمات من كل األمراض •

يا قيوم يا عزيز يا جبار، برحمتك نستغيثك أن تشفي وترحم جميع مرضى المسلمين وان تعافيهم   اللهم يا حي  •

 .وترفع عنهم البالء والشقاء، وتلبسهم لباس الصحة والعافية

 خاتمة اذاعة مدرسية عن سرطان الثدي 

في ختام إذاعتنا الجميلة لهذا اليوم، نود أن نؤكد بأن مرض السرطان من األمراض الخبيئة والمنتشرة بشكل واسع في  

العالم الخارجي، وخاصة سرطان الثدي بين الكثير من النساء، ويجب على الجميع عمل كل ما يلزم ألخذ الحيطة والحذر  

ان، وممارسة التمارين الرياضية واتباع حمية غذائية صحية وتناول  في اتباع النصائح الطبية للوقاية من مرض السرط

 .عن تناول األطعمة الغير صحية، وحفظنا هللا واياكم وحفظنا من األمراض والكوارث واالبتعادالفاكهة والخضروات، 

 


