
 

 هل تعلم عن العصا البيضاء

أعزائي الحضور الكرام نقدم في فقرة هل تعلم المعلومات المفيدة والنافعة عن العصا البيضاء، ويقدمها الطالب 

 .المتنيز: "......" فليتفضل مشكورا  

  البيضاء ترمز إلى االستقاللية للكفيف والمساواة مع اآلخرينهل تعلم بأن العصا . 

  هل تعلم بأن الهدف األساسي من إيجاد وتحديد يوم عالمي للعصا البيضاء بالنسبة للشخص الكفيف هو

 .تشجيعه على استخدام العصا البيضاء في كل تحركاته وأي عمل يسير إليه

 للعصا البيضاء وكذلك ألوان للتفريق بين الكفيف واألصم  هل تعلم بأنه تم التوصل لتصنيع أشكال مختلفة

 .بذات الوقت

 هل تعلم بأن للعصا البيضاء دور في المساعدة على االندماج االجتماعي بالنسبة للكفيف. 

  هل تعلم بأن جمهورية مصر العربية أقامت دورات في مدينة االسكندرية لمساعدة كفيفي البصر على كيفية

بيضاء ألجل المساعدة بسهولة تحركهماستخدام العصا ال . 

 هل تعلم عن المعلم لالذاعة المدرسية جديد :شاهد أيًضا

 هل تعلم عن العصا البيضاء لالذاعه المدرسيه

آلن وصلنا في برنامج اإلذاعة المدرسية إلى فقرة هل تعلم، حيث نطرح فيها معلومات عن العصا البيضاء بالنسبة وا

 :الستخدامها من قبل المكفوفين يقدمها الطالب: "......" فليتفضل

 ا هل تعلم بأن هناك دورات لتأهيل المكفوفين على استخدام العصا البيضاء وهي دورات مجانية، الهدف منه

 .إشعار المكفوفين بأن المجتمع متعاطف ومتعاون معهم

  هل تعلم بأن أصحاب العصا البيضاء هم األشخاص الذين ابتالهم هللا بفقدان البصر، وأن العصا هي وسيلتهم

 .للتحرك وقضاء شؤونهم

 قد اخترع عصا بيضاء للمكفوفين بمواصفات تقنية نوعية وأنه نال على  هل تعلم بأن المغربي أحمد زاكر

 .ذلك جائزة من معرض جنيف لالختراع

  هل تعلم بأنه أول ماتم صنع عصا المكفوفين باللون األبيض كان السبب أن لونها يرمز لفقدان البصر

 .ولتوحي بالمساواة

  من أكتوبر بيوم العصا البيضاء لتؤكد بأن لها جهود هل تعلم بأن اإلمارات احتفلت بتاريخ يوم الخامس عشر

 .في تمكين المكفوفين بتأمين حاجياتهم

 هل تعلم عن القراءة لالذاعة المدرسية :شاهد أيًضا

 هل تعلم عن العصا البيضاء لالطفال

ونقدم اآلن من خالل اإلذاعة المدرسية فقرة هل تعلم عن المكفوفين واستخدامهم للعصا البيضاء، ويقوم بتقديم هذه 

 .الفقرة الطالب:"....." فليتفضل

 لطريق من خالل هل تعلم بأن الغرض من العصا البيضاء هو اتقاء اصطدام الكفيف باألشياء المعوقة له با

 .تحسسه لها واستشعاره بها قبل وصوله، وكذلك لفت انتباه من في الطريق لمساعدته

  هل تعلم بأن العصا البيضاء يتم تصنيعا من المعدن ولكن بشرط أن تكون خفيفة وأن تكون قابلة للتمدد

 .والطي وتصدر صوتا  مثل الجرس الناعم للتنبيه في الطريق

 دوالر  400صل الختراع عصا بيضاء ذكية وسهلة الحمل واالستخدام وبسعر يصل إلى هل تعلم بإنه تم التو

 .للعصا الواحدة
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  ميالدي 1921هل تعلم بأن أول من ينسب لنفسه اختراع العصا البيضاء هو جيمس بيغز في العام . 

 هل تعلم بأن العصا البيضاء الجديدة تستخدم التقنية التي تعرف بتقنية "ليدار  LIDAR "   وهي تقنية

  .شبيهة بنظام تحديد الموقع الجغرافي

 هل تعلم قصيرة ومفيدة لإلذاعة المدرسية :شاهد أيًضا

 pdf هل تعلم عن العصا البيضاء لإلذاعة المدرسية

تناولنا في هذا المقال فقرة هل تعلم الخاصة ببرنامج اإلذاعة المدرسية من أجل مساعدة األشخاص الذين يقومون 

وفيرة ومتنوعة عن العصا البيضاء التي هي وسيلة األشخاص المكفوفين في  باإلعداد لها لتمكينهم من معلومات

بحيث يتمكن الجميع من  pdf استكشاف الطريق والمساعدة على التحرك، وقمنا بإعداد هذا المقال بصيغة ملف

 ."تحميله عبر الرابط المباشر "من هنا

  

 

https://mqalaty.net/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%82%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%81%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9/

	هل تعلم عن العصا البيضاء
	هل تعلم عن العصا البيضاء للاذاعه المدرسيه
	هل تعلم عن العصا البيضاء للاطفال
	هل تعلم عن العصا البيضاء للإذاعة المدرسية pdf

