
 

 

 

                   

                                    

                       

 العصا الذكية امُلرشدة للكفيف 

 ) نور (

 الفرع األول : الفكرة املتميزة

 

 شوق إبراهيم حممد اجلميإعداد الطالبة : 

 الرتبية باخلرججامعة سلمان بن عبدالعزيز / كلية 

 

 

  



 

 جزء هام بالمجتمع , ويجب علينا أن نقف معه ونشاركة فيالكفيف 

 , إيماناً منا بمبدا الجسد الواحد فهمهُ همنا صعوباته التي يواجهها

 وشكواه تهمنا .. ففي فكرة هذا اإلختراع توظيف لإلنفجار

 المعلوماتي والتكلونوجي ومواكبة لتطورات العصر الحديث ..

 منذ األزل والكفيف يستعين بعد هللا بالعصا لترشده الطريق ومع تطور

ن االختراعات واالفكار الزمن تطورت هذه العصا .. وهناك الكثير م

 لتطويرها ..

 وسأسعى من خالل هذا االختراع أن يضئ للكفيف طريق األمـل

 ويُمكنه من السير بسالمة ويسر ... نور اقترح اطالق هذا االسم

 على العصا كونها ستنير له دربه وتيسر له أمور حياته بأذن هللا

 

 وستكون طريقة عمله بالشكل اآلتي ..

تحتوي العصا على خريطة ماجالن حيث تُمكن الكفيف من االعتماد على 

نفسه حتى ولو كان بمفرده .. حيث يمكنه الوصول الى المكان اللذي 

 يريده بكل سهوله ويسر ..

 

سيكون هناك زر للتشغيل ضغطه للفتح واخرى لالغالق .. وتعمل عند 

ق الكفيف مما التشغيل خاصية الحساسات التلقائية وذلك لسالمه طري

بعترضة في الطريق عن طريق نغمه معينه لتمنع االصطدامات عند 

 االقتراب من االجسام ..

 



وفي العمل ايضاً يمكن استخدامهآ في العمل كونها مزوده ب ماجالن 

ناطق داخل العصا .. وسيبرمج فيه مرافق وممرات العمل ومداخل المبنى 

مكانه من دون الحاجه الى  حيث ترشده لما يريد وايضاً يمكنه معرفة

 مساعده من أحد ...

 

 (برايلوسيكون هناك زر معين به لوحة المفاتيح بالحروف على طريقة )

للمكفوفين , ليكتب بها المكان اللذي سيقصده أو اذا اراد معرفة مكانه 

سواء كان داخل مبنى العمل او بالخارج وجميعها مبرمجة ومسجله في 

ا أو نطق بها سوف يدله العصا بخطة السير ماجالن العصا فإذا كتبه

 وتوجيهه لمقصده عن طريق الصوت وسيدلة العصا الناطق على ما يريد

 

 ..( مكانه الحاليضا زر معين يضغطه اذا اراد معرفة )وسيكون هناك اي

 

وخارج العمل أيضاً يمكن لماجالن العصا ان يخزن األماكن التي يحتاجها 

 وسوف يدله عليها .. مايريده, السوق .. حسب الحديقة مثل المسجد , 

 

وعناصر  وما يميز فكره هذا العصا عن غيرها من االفكار المشابهه

 هي توظيف خريطة )ماجالن المعروفة(الحماية في هذا االبتكار

يجمع بين فهذا العصا  (وانها مدعمة ب ) لغة برايلو)كونها ناطقه (

المالئم لحاجاته لتخدم الكفيف وتلبي وبين العصا المعهود  التقنيه الحديثة

 احتياجته ...

 

 

 



 

 ) رسم توضيحي لتوزيع المهام في العصا (                                     

 
زر التشغيل والقفل  

وتعمل معه الحساسات 

 تلقائيا  
 خريطة ماجالن 

 زر تحديد المكان الحالي 

زر مفاتيح لوحة برايل 

 والبحث الصوتي 


