
: مقدمة اإلذاعة  أوًلا

ليوم واحًدا من األيام ، اهللا رسول على والسالم والصالة الرحيم الرحمن هللا بسم"

المميزة التي ال نستطيع إغفال ضرورة التوعية بها أال وهو "اليوم العالمي للعصا 

ُنتابع الكشف عن حقوق بر فقرات إذاعتنا لهذا اليوم سوع البيضاء للمكفوفين"

 ."المكفوف والوعي بأهمية استعمال تلك العصا

ا: فقرة القرآن الكريم   ثانيا

نبدأ إذاعتنا األكثر تميًزا اليوم حول اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوف، وخير 

 لذي ُيقدمه لنا الطالب/ الطالبة: ما نبدأ به فقرات إذاعتنا اليوم هو القرآن الكريم، وا

َمى َجاَءه   أَن  ( 1) َوَتَولَّى َعَبسَ ) َع  ِريكَ  َوَما( 2) اْل  ى لََعلَّه   ي د  كَّ ر   أَو  ( 3) َيزَّ كَّ َفَعه   َيذَّ َرى َفَتن  ك   الذِّ

ا( 4) َنى َمنِ  أَمَّ َتغ  تَ ( 5) اس  ى لَه   َفأَن  كَ  َوَما( 6) َتَصدَّ ى أًَلَّ  َعلَي  كَّ ا( 7) َيزَّ َعى َجاَءكَ  َمن   َوأَمَّ  َيس 

وَ ( 8) َشى َوه  تَ ( 9) َيخ  ه   َفأَن  َها َكَلَّ ( 10) َتلَهَّى َعن  ِكَرة   إِنَّ  فِي( 12) َذَكَره   َشاءَ  َفَمن  ( 11) َتذ 

ف   ح  َمة   ص  َكرَّ ف وَعة  ( 13) م  َرة   َمر  َطهَّ ِدي( 14) م  ]سورة  ((16) َبَرَرة   ِكَرام  ( 15) َسَفَرة   بِأَي 

 عبس[.

ا: فقرة الحديث الشريف  ثالثا

 للتحميل وجاهزة مكتوبة الفقرات كاملة البيضاء العصا عن مدرسية اذاعةباستطراد 

رسولنا الحبيب  والذي جاء بهننتقل اآلن للفقرة التالية وهي فقرة الحديث الشريف، 

بالشرِح الوافي ألهمية االحتفاظ بالمعاملة الطيبة والحسنة للجميع، وُيقدم لنا فقرة 

 ___الطالبة: الحديث الشريف الطالب/ 

تِ  إِن: "عن الرسول عليه الصَلة والسَلم بن العباسعبد هللا قال  تِ  شئ   ولكِ  َصَبر 

ة ، تِ  وإِن   ال جنَّ ت   ِشئ   [.البخاري ]صحيح ".ي عافَِيكِ  أَن   َتعالَى هللاَّ  دَعو 

ا: كلمة الصباح  رابعا

 وجاهزة مكتوبة الفقرات كاملة البيضاء العصا عن مدرسية نستكمل كتابة اذاعة

إلى فقرة كلمة الصباح وفيها ُيمكن القول: عقب االنتهاء من االستماع إلى  للتحميل

كتاب هللا وكالمه الجليل ننتقل حينئذ لكلمة الصباح والتي ُيلقيها على مسامعنا 

 __الطالب/ الطالبة: 

ه في خلقه ، يعلم الجميع عن نعم الخالق وعظمتوبركاته هللا ورحمة عليكم السالم"

ه ويسره، وال ُيدرك أحًدا بأهمية أحسن صورة وحال بما ُيرضيالذين خلقهم على 

الصحة إلى حين يفقدها تماًما، وباليوم العالمي للعصا البيضاء كان من الالزم ّتذكر 

 م المنح التي أعطاها هللا لعبيده،امتداح هللا تعالى حول البركة طالما كانت من أعظ

بضرورة استخدام العصا البيضاء لالهتداء بتوعية المكفوفين لذا دعونا نتشجع اليوم 

 .في المشي مع عدم إغفال ضرورة حفظ حقوقهم في البالد"



ا: فقرة هل تعلم  خامسا

ة هل تعلم والتي ننتقل إلى الفقرة التالية من فقرات إذاعتنا المميزة لهذا اليوم إلى فقر

 ___ينتظرها جميع الطالب، وُيقدم لنا الفقرة الطالب/ الطالبة: 

 تعلم أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يتم االحتفال به كل عام في الخامس  هل

 عشر من أكتوبر.

  هل تعلم أن االحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء ألول مرة كان بالواليات

 م.1964المتحدة األمريكية وكان ذلك بعام 

  العالمي للعصا هل تعلم عزيزي الطالب أن الهدف األسمى من االحتفال باليوم

البيضاء هو حفظ حقوق المكفوفين في البالد وتشجيعهم على الصعيد اآلخر على 

 استخدام العصا البيضاء عند التحرك.

  ونال عن ذلك ميدالية هو الذي اخترع العصا البيضاء  زكار أحمدهل تعلم أن

 فضية تسلّمها من معرض جنيف الدولي لالختراعات.

  العصا البيضاء هي رمًزا للمساواة كما كانت رمًزا هل تعلم عزيزي الطالب أن

 لفقدان البصر.

ا: خاتمة اإلذاعة  سادسا

ضاء وتعرّفنا خاللها على لقد انتهينا تًوا من فقرات إذاعتنا لليوم حول العصا البي

هم وسيرهم عبر الطرقات أهميتها الُكبرى في حياة المكفوفين في جميع كافة تحرّكات

والتي تنقلنا إلى أهمية شكر هللا على الصحة وخصوًصا نعمة ، واألرصفة المختلفة

 البصر، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 


