
 

 

 ذاعة مدرسية عن العصا البيضاء كاملة الفقراتا
هناك العديد من المصطلحات التي تمر معنا في حياتنا اليومية، والتي تفضي كل منها إلى معنى قائم بحد ذاته، أو يشار بها  
للداللة إلى أمر معين بذاته دون سواه، كما هو الحال مع مصطلح العَصا البَيضاء، الذي يشار به إلى أحد األيام العالمية  

سوف نقدم إِذاعة َمدرسية مكتملة العَناصر   موقع مقاالتيمقالنا اليوم عبر  الخاص بذوي الحاجات الخاصة، وفي

 والفَقرات عن هذا اليوم وحيثياته. 
  مقدمة إذاعة مدرسية عن العصا البيضاء

، والصالة والسالم على سيد الخلق  بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، الذي إليه نهتدي وإلى أمره نستكين
الطاهر األمين، سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد: فلقاؤنا اليوم يتجدد معكم أيها  

ره، هذا  الحضور الكريم عبر أثير هذه اإِلذاعة الموقرة، لنتكلم معاً كما المعتاد في أمر معرفي يهمنا جميعاً ويهم العالم بأس
اليوم الذي يسمى عالمياً باسم اليوم العالمي للعَصا البيَضاء، والذي يحمل في طياته العديد من المعاني، التي تشير إلى  

معناه ومعنى المصطلح الذي يحمله، وهو يوم مخصص فعلياً لدعم بعض أصحاب االحتياجات الخاصة، وهم المكفوفين 
وكان هللا تعالى لهم هو الحسب والوكيل والمعين، ولن نطيل الحديث حتى نستمع  الذين حرموا لسبب ما من نعمة البصر، 

 معاً، لطالبنا النجباء لنرى مافي جعبتهم عن هذا اليوم. 
  إذاعة مدرسية عن العصا البيضاء

دي  تعد األمور الصحية من أهم األمور في حياة الناس، وهناك بعض الحاالت منها تتوجب وجود الدعم المعنوي والما
وكل أشكال الدعم التي يمكن تقديمها للمصابين، كما هو الحال مع المكفوفين الذين تتحدث عنهم هذه اإِلذاعة الَمدرسية، 

 والتي نسرد فقراتها لكم وفق اآلتي:
 فقرة القرآن الكريم

 ب…. فليتفضل مشكوراً:وكما تعودنا دائماً أن تكون أولى فقراتنا هي تالوة عطرة من الذكر الحكيم، يتلوها علينا الطال
لَْت آيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ  • َوَعَربِيٌّ قُْل هَُو ِللَِّذيَن  قال هللا تعالى في كتابه العزيز: }َولَْو َجعَلْنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميًّا لَّقَالُوا لَْوال فُص ِ

َكاٍن بَِعيٍد * َولَقَْد آتَيْنَا آَمنُوا هًُدى َوِشفَاء َوالَِّذيَن ال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم َوقٌْر َوهُوَ   َعلَيِْهْم َعًمى أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمن مَّ
نْ  ب َِك لَقُِضَي بَيْنَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشك ٍ م ِ هُ ُمِريٍب * َمْن َعِمَل َصاِلًحا  ُموَسى الِْكتَاَب فَاْختُِلَف فِيِه َولَْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمن رَّ

 [ 1َمْن أََساء فَعَلَيَْها َوَما َربَُّك بَِظالٍَّم ل ِلْعَبِيِد]فَِلنَفِْسِه وَ 
 فقرة الحديث الشريف 

وبعد هذه التالوة العطرة، نستمع وإياكم إلى ما ورد في السنة النبوية الشريفة عن هذا الموضوع، والتي سوف نسمع منها  
 معاً من الطالب….. فليتفضل مشكوراَ: 

َ قاَل:   -عليه الصالة والسالم-قال، أن النبي  -نهرضي هللا ع-عن أنس بن مالك  • قال في الحديث القدسي: "إنَّ َّللاَّ
ْضتُهُ منهما الَجنَّةَ. يُِريدُ َعيْنَيِْه"]  [.2إذا ابْتَلَيُْت َعبِْدي بَحبِيبَتَيِْه، فََصبََر؛ َعوَّ

  عن العصا البيضاء كلمة
  باحية جميلة عن هذا اليوم، فليتفضل مشكوراً:واآلن نستمع معاً للطالب…. الذي سوف يسمعنا كلمة ص

أيها السادة الحضور أسعد هللا تعالى صباحكم بكل خير، وأما بعد: فَهذا اليوم يحمل كم كبير من التعاطف حول العالم، ألنه  
أمل ينظرون يتعلق بذوي الهامات العالية والجبابرة الذين تغلبوا على كل الظروف، واستطاعوا تحويل إعاقتهم إلى فسحة 

من خاللها إلى العالم، من زاوية ال يمكن لألشخاص العاديين أن ينظروا منها، نظرة تجعل منهم هم األصحاء ونحن  
الضعفاء والمرضى، مظرة تعلم مدى شكر هؤالء الجبابرة لنعمة هللا تعالى عليهم مهما كانت، وكيف أن هللا تعالى عوضهم  

البصيرة التي تجعلهم يبصرون األشياء التي ال نبصرها نحن بقلوبهم وعقولهم  بما هو أفضل منها أال وهي البصيرة،
وحدسهم وحواسهم، ومساعدة بضعة أدوات قليلة حتى ال يكونوا بحاجة اإلنسان، ولربما هذه العَصا، هي أحد أشكال  

أن نوجه كل الشكر لهؤالء الهامات  األشياء التي يتكئون عليها، بالرغم من أنهم أكبر من الحاجة إليها، وقبل الختام، علينا 
العالية ذوي الهمة، ويجب علينا أن نحقق لهم الدعم الكامل في المجتمع سواء من قبل األفراد أو المؤسسات، والسالم عليكم  

 ورحمة هللا تعالى وبركاته.
 فقرة هل تعلم عن العصا البيضاء 

عن هذا اليوم، ولذلك نستمع اآلن للطالب….. الذي سوف   وبعد هذه الكلمة الجميلة، البد لنا من أن نتفقه بشكل أوسع
 يسمعنا بعض المعلومات الهامة عن ضرورة هذا اليوم، فليتفضل مشكوراً: 

هل تعلم أن يوم العَصا البَيضاء هو يوم عالمي جاء للتضامن مع المكفوفين حول العالم لتعويضهم عن إحساس   •
 فقدانهم لهذه الحاسة الثمينة. 

م العَصا البَيضاء كما هو حق لهؤالء الجبابرة، هو واجب على كل فرد في أي مجتمع، ويضمن  هل تعلم أن يو •
 لهم الحياة بمجتمع متساوي. 

هل تعلم أن يوم العَصا البَيضاء يحمي هؤالء الجبابرة من التنمر والمضايقات ويساهم بالتعامل بينهم وبين أفراد  •
 المجتمع بشكل طبيعي.

العَصا البَيضاء يقام سنوياً في كافة الدول المعنية باألمر، والتي تولي االهتمام لهؤالء الناس  هل تعلم أن يوم  •
 ومكانتهم في حياة المجتمع ككل. 

 فقرة سؤال وجواب عن العصا البيضاء 
…..  مازال هناك العديد من المعلومات التي يحملها طالبنا في جعبتهم عن هذا اليوم، والتي يسمعنا بعض منها الطالب

 فليتفضل مشكوراً: 
 متى اليوم العالمي للعَصا البَيضاء؟السؤال:  •
 أكتوبر من كل عام.  15في الجواب:   •

http://mqalaty.net/


 

 

 لماذا اختير اسم العَصا البَيضاء لهذا اليوم؟ السؤال: •
 نسبة إلى شكل ولون العَصا التي يتم استخدامها من قبل المكفوفين أثناء تحركهم.   الجواب: •
 لماذا اختير اللون األَبيض لهذه العَصا؟السؤال:  •
 نظراً لسهولة تمييزها من قبل الناس اآلخرين، ولمعرفتهم الوضع الصحي لحامل هذه العَصاة.   الجواب: •
 ء؟ من هو أول من اخترع العَصا البَيضا السؤال: •
 ليس هناك تأكيد على من اخترع هذه األداة، وإنما هي نتيجة تطور متتالي دون معرفة من بدأه.  الجواب: •

 فقرة شعر عن العصا البيضاء 
في هذه المناسبة الجميلة، لطالما تغنى الشعراء بقوة وعزيمة هؤالء الجبابرة ومدى صبرهم على ما ابتالهم ربهم وقوة  

 ، ومن هذا الشعر يسمعنا الطالب…. فليتفضل مشكوراً:إيمانهم بما اختاره له لهم
نـي لـضـجـيـجِ لـــوٍن أســمـعُ   فــي نـاظـري مــا بــاَن لــوٌن المـٌع *** لـكـنـ 
ي شُـعـاعٌ يـلـمعُ  وُر فـــي لــبـ   ال تـحـسـبـنَّ يـــراعَ قـلـبـي نـائـمـاً *** فـالـنـ 

 لـتي *** فــأنـا هــنـا فـــي ظـلـمـتي أتـمـتَّعُ يــــا مـبـصـراً ال تـبـكـينَّ لـحـا
عُ جاً *** وعـلـى حـواسـي نـاظـري يـتوز   فـأنـا أرى كـونـي يـضـيُئ تـوهُـّ
ـي يُـرفـعُ  ـني لـو ِعـْشُت مـكفوفاً أنـا *** فــغـداً مـقـامي عـنـد ربـ   مــا هـم 

  ـي جـاثماً يـترب عُ في مهجتي اإليماُن قد أثرى دمي *** فــي عــرِش َرْوعِ 
  إذاعة مدرسية عن العصا البيضاء خاتمة

ومع هذه األبيات الجميلة المليئة بالدفع المعنوي واإليجابي، نصل وإياكم إلى نهاية هذه اإلذَاعة الَمدرسية الجميلة، التي 
الموضوع من حيث ضرورة مساعدة ذوي  تحدثنا من خاللها في هذا الموضوع المهم للغاية، كما تحدثنا في أبعاد هذا 

االحتياجات الخاصة، والتعامل معهم دائماً بشكل طبيعي، إضافة إلى المعلومات التي قدمناها عن هذه العَصا وتفاصيل  
 اليوم العالمي الذي يتحدث عنها، وختاماً، نسأل هللا تعالى لنا ولكم العافية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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