
 حوار عن اليوم الوطني باالنجليزي

:The following can present a dialogue between two friends on the occasion of the celebration 

of the National Day, and this dialogue is presented in the form of a question and answer 

 Muhammad: Peace be upon you, Ali, how are you? 

 Ali: And upon you be peace Muhammad, did you not know that today is the 

celebration of the National Day? 

 Muhammad: Yes, I know that. This indicates that we are taking a day off. Why do 

they waste our time celebrating instead of studying? 

 Ali: No, this is not a waste of time at all. Rather, they are trying to instill patriotism in 

the students, so that they know the value of establishing our state. Have you ever 

wished you would not live in an independent country? 

 Mohammed: Of course not, I will not be dependent on anyone, but rather live in a 

country that was established to be independent. 

 Ali: A long time ago, many people tried to take over our land. 

 Mohammed: Now I understand, the national day is necessary to remember the 

sacrifices that were made to establish our state. 

 Ali: It's not enough just to remember it, we should celebrate it, right? 

 Muhammad: Indeed, Ali, thank you for telling me the importance of the National 

Day. 

 Ali: You are most welcome, let's take part in the celebrations of this Eid, will you 

come? 

 Mohamed: Let's go right away. 

 ترجمة حوار عن اليوم الوطني

 :يمكن فيما يلي تقديم حواًرا بين صديقين بمناسبة االحتفال باليوم الوطني، ويتم عرض هذا الحوار على هيئة سؤال وجواب

 السالم عليكم علي، كيف حالك؟ :محمد 

 اليوم هو االحتفال باليوم الوطني؟وعليكم السالم محمد، ألم تعلم أن  :علي 

 نعم، أنا أعلم بذلك، هذا يدل على أننا نأخذ اليوم عطلة، لماذا يضيعون وقتنا في االحتفال بداًل من  :محمد

 الدراسة؟

 ال، هذا ال يعتبر ضياًعا للوقت على اإلطالق، بل هم يحاولون غرس حب الوطن في الطلبة، لكي  :علي

 ، هل تمنيت يوًما أال تعيش في بلد مستقل؟يعرفوا قيمة تأسيس دولتنا

 بالطبع ال، لن أكون تابعًا ألحد، بل أفضل العيش في دولة تم تأسيسها لتكون مستقلة :محمد. 

 منذ زمن طويل، لقد حاول العديد من األشخاص االستيالء على أرضنا :علي. 

 لتأسيس دولتنااآلن فهمت، اليوم الوطني ضروريًا لتذكر التضحيات التي تمت  :محمد. 

 ال يكفي تذكرها فقط، بل ينيغي علينا االحتفال بها، أليس كذلك؟ :علي 

 فعاًل، أشكرك يا علي على إخباري بأهمية اليوم الوطني :محمد. 

 على الرحب والسعة، دعنا نشارك في احتفاالت هذا العيد، هل ستأتي؟ :علي 

 هيا بنا على الفور :محمد. 

وطني قصير باإلنجليزيحوار بين شخصين عن اليوم ال  

:In the following, a short dialogue between two people about the National Day will be 

mentioned in English 



 Aisha: Hi Fatima, how are you? 

 Fatima: Hi Aisha, I'm fine. 

 Aisha: Long time no see, where have you been? 

 Fatima: I traveled with my family to celebrate the National Day. 

 Aisha: It's nice, I also celebrated the National Day with my family, but we spent time 

at my grandparents' house. 

 Fatima: The National Day is one of the beautiful occasions that remind us of the 

founding of our great country, isn't it? 

 Aisha: Indeed, this day is one of the memories that should be celebrated every year. 

 Fatima: I am happy to see you, to congratulate you on this special holiday, every 

national day and you are fine. 

 Aisha: You are fine Fatima, nice to meet you today. 

 ترجمة حوار بين شخصين عن اليوم الوطني قصير

 :في اآلتي سيتم ذكر حوار بين شخصين عن اليوم الوطني قصير باإلنجليزي

 مرحبًا فاطمة، كيف حالك؟ :عائشة 

 مرحبًا عائشة، أنا بخير :فاطمة. 

 لم أرك منذ فترة طويلة، أين كنت؟ :عائشة 

 لقد سافرت مع عائلتي لالحتفال باليوم الوطني :فاطمة. 

 هذا جميل، أنا كذلك احتفلت باليوم الوطني مع عائلتي، ولكننا قضينا الوقت في منزل أجدادي :عائشة. 

 العيد الوطني من المناسبات الجميلة التي تذكرنا بتأسيس دولتنا العظيمة، أليس كذلك؟ :فاطمة 

 وم من الذكريات التي يجب االحتفال بها كل عامفعاًل، فإن هذا الي :عائشة. 

 أنا سعيدة برؤيتك ألهنئك بهذا العيد المميز، كل يوم وطني وأنت بخير :فاطمة. 

 وأنت بخير فاطمة، سعيدة بمقابلتك اليوم :عائشة. 

 محادثة بين شخصين باإلنجليزي عن اليوم الوطني

National Day gives citizens a feeling of patriotism, as it represents the feeling of 

independence after many struggles on land, and in the following a conversation between two 

people :is shown in English about National Day 

 Omar: Hello Khaled, will you participate in our school's celebration of the National 

Day? 

 Khaled: Of course Omar, I will participate in the celebration, will you participate in it 

too? 

 Omar: Certainly, this is one of the important days for our homeland. 

 Khaled: It is the day of the founding, when our country regained its land again. 

 Omar: Yes, I'm aware of that, we studied this in history class, right? 

 Khaled: Indeed, our history and cultures are full of events that stimulate patriotism 

within us. 

ين شخصين باإلنجليزي عن اليوم الوطنيترجمة محادثة ب  

يؤدي اليوم الوطني إلى منح المواطنين شعوًرا بالوطنية، حيث إنه يمثل اإلحساس باالستقالل بعد الكثير من الصراعات 

 :على األرض، وفي التالي يتم عرض محادثة بين شخصين باإلنجليزي عن اليوم الوطني

 احتفال مدرستنا باليوم الوطني؟مرحبًا خالد، هل سوف تشارك في  :عمر 



 بالطبع عمر، أنا سوف أشارك في االحتفال، هل ستشارك فيه أنت أيًضا؟ :خالد 

 بالتأكيد، هذا من األيام الهامة لوطننا :عمر. 

 إنه يوم التأسيس، حينما استعادت دولتنا أرضها مرة أخرى :خالد. 

 ريخ، أليس كذلك؟نعم، أنا على علم بذلك، لقد درسنا هذا في صف التا :عمر 

 بالفعل، فإن تاريخنا وثقافاتنا ممتلئة باألحداث التي تحفز الوطنية داخلنا :خالد. 

 حوار بين شخصين باإلنجليزي عن الوطن

:The following is a dialogue between two people in English about the homeland with 

translation 

 Khadija: Hi Judy, how are you? 

 Judy: I'm fine, thank God, how are you? 

 Khadija: I am fine, thank God. I am conducting a research on the importance of the 

homeland and belonging to it, and I need your help by asking you a number of 

questions. 

 Judy: Of course, tell me what you need. 

 Khadija: What are the manifestations that indicate the individual's belonging to his 

homeland? 

 Judy: Belonging to one's country is evident in being proud of it. 

 Khadija: Does the citizen benefit when he feels that he belongs to his country? And 

how does that happen? 

 Judy: It will certainly get a benefit, as the feeling of belonging to the homeland 

stimulates national unity among the people, as well as produces a state of stability in 

society. 

 Khadija: Well, this is my last question, why do you see this land in particular as your 

home? 

 Judy: Because that land is where I lived in safety and independence, and I became a 

member of the community who feels a sense of belonging to the homeland. 

 Khadija: Thank you, Judy, for that important information for my research. 

 Judy: You're welcome, Khadija, I'm grateful to be able to help you. 

 ترجمة حوار بين شخصين باإلنجليزي عن الوطن

 :فيما يلي يتم تقديم حوار بين شخصين باإلنجليزي عن الوطن مع الترجمة

 مرحبا جودي، كيف حالك؟ :خديجة 

 أنا بخير الحمد هلل، أنت كيف حالك؟ :جودي 

 أهمية الوطن واالنتماء له، وأحتاج مساعدتك من خالل سؤالك   بخير الحمد هلل، أنا أُجري بحثًا عن :خديجة

 .مجموعة من األسئلة

 بالطبع، أخبريني ماذا تحتاجين :جودي. 

 ما هي المظاهر التي تشير إلى انتماء الفرد إلى وطنه؟ :خديجة 

 يتضح انتماء الفرد لوطنه في الفخر به :جودي. 

 يعود على المواطن فائدة حينما يشعر باالنتماء لوطنه؟ وكيف يحدث ذلك؟ هل :خديجة 

 بالتأكيد سوف يحصل على فائدة، حيث إن شعور االنتماء إلى الوطن يحفز الوحدة الوطنية بين  :جودي

 .الشعب، كما يُنتج حالة من االستقرار في المجتمع

 بالتحديد هي وطنك؟ حسنًا، هذا سؤالي األخير، لماذا ترين هذه األرض :خديجة 



 ألن تلك األرض هي المكان الذي عشت فيه بأمان واستقالل، وأصبحت من أفراد المجتمع الذين  :جودي

 .يشعرون باالنتماء للوطن

 شكًرا لك يا جودي على تلك المعلومات الهامة لبحثي :خديجة. 

 على الرحب خديجة، أنا ممتنة لقدرتي على مساعدتك :جودي. 
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