
٩٢اذاعة اليوم الوطني   

إّن منابر ومنصات اإلذاعات المدرّسية في هذه األيام تصدح بمشاعر الحب والوالء للوطن، لشحن نفوس الطلبة 

األحاسيس والحب تجاه هذا الوطن الذي يحيون فيه، فاإلذاعة المدرسية تستمر بمزيد من والحاضرين لها بمزيد من 

خه الحافل بالتضحيات، عبر مساهمات طالبية في الغالب أهم مقومات الوطن وتاري مهامها بتعبئة األفكار الوطنية عن

كأحد أهم وسائل التعليم الذاتي، من خالل دفعهم للبحث واالستدالل واالستنتاج، لكن الوضع يختلف تماماً في اليوم 

ل خاصة نابعة من الوجدانالوطني فغالب ما يكتبه المشارك في برنامج اإلذاعة هو مما سيمليه عليه عقله برسائ . 

  تعبير عن حب الوطن والدفاع عنه بالعناصر :شاهد أيًضا

 مقدمة عن اليوم الوطني

على سيّدنا ُمحـّمد الصادق الـَوعد األمـين، أّما بعدبِـسم الّـله الـَرحمـن الـّرحيم وأْفـضل الّصـالة وأتَـمُّ الـتّسليم  : 

أحيي جميع الحضور بتحية اإلسالم؛ السالم عليكم أيها الوطنيين والشرفاء السالم عليكم جميعاً صغاراً وكباراً نساًء 

تربينا في  وشيوخاً، فالوطن خلق كي يكون للجميع وال فرق بين أحدكم وآخر ال باللون وال بالجنس وال حتى بالعمر،

هذا الوطن أن نحترم ترابه وهواه وأن نصون عرضه، إن الوطن في داخلنا رسالة ال بد أن نؤديها، تتمثل بالوالء 

واالنتماء لهوية والوطن، والزود عن حمى الوطن وأّن نكون مما يفخر بنا ألجله، فمن منا ليس له مهنة أو ور يمارسه 

العلم ففي يعلوا شأن الوطن، أحثكم على العمل ألجل الوطن بإخالص على أرض الوطن، أحبتي الطلبة تسلحوا ب

وتفاني، فالوطن يستحق أن نغدقه بالعطايا خاصة في هذه المناسبة التي نعيشها اليوم، أال وهي عرس الوطن، فهنيئاً 

دىلكم جميعاً بقدومها، أفسح لكم المجال اآلن لمتابعة فقرات برنامج اليوم واالم على من اتبع اله . 

اآلن ننتقل للفقرة التالية وكما عودناكم أعزتي الطلبة نستهل إذاعتنا اليومية بتالوةٍ عطرة يقدما الطالب ) اسم الطالب 

 :(، فليتفضل مع جزيل الشكر واالحترام
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 فقرة القرآن الكريم اذاعة مدرسية

السالم عليكم ورحًم من هللا تعالى وبركاته، أشكر منظم برنامج اإلذاعة والسادة المدير وأعضاء إدارة مدرستنا 

بي، إّن القرآن الكريم هو كتب هللا الموقرة على إتاحة الفرصة لي بهذه المساهمة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن 

وفيه كالم هللا عز وجل ألنبيائه من حملة الرسالة، وهو الكالم الذي تطمئن به القلوب، أهنئ الجميع بمناسبة اليوم 

 :الوطني والتهنئة لجميع الشركاء بالوطن، أما بعد؛ فيقول تعالي في كتابه الكريم بعد التعّوذ والبسملة

{ قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى ۖ َوَعِهدْنَا إِلَٰى إِْبَراِهيَم وَ َوإِذْ َجعَْلنَا  َرا بَْيتَِي اْلبَْيَت َمثَابَةً لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمن مَّ إِْسَماِعيَل أَن َطّهِ

كَّعِ السُُّجوِد )*( َوإِذْ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَ  ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِللطَّاِئِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ ْل َهٰ

هُ إِلَٰى َعذَاِب النَّاِر ۖ َوبِئَْس اْلَمِصيرُ  ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۖ قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِلياًل ثُمَّ أَْضَطرُّ  [1]. {ِمْنُهم بِاَّللَّ

  العظيمصدق هللا

 حديث شريف لالذاعة المدرسية عن الوطن

أحبتي الطلبة بعجالٍة من أمرنا ننتقل بكم في برنامج إذاعتنا المدرسية عن اليوم الوطني لفقرة حديث عن الوطن، إذ 

ن يروي علينا زميلكم ) اسم الطالب (، ما في جعبته مما اختاره لنا في هذا المناسبة العظيمة من رياض رول هللا ع

 :الوطن
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  قائالً:  -رضـي هللا عـنه وعن الصحابة أجمعين  -حدثنا الصحابي الجليل عبد هللا ابن عُـدي ابن الحـمراء

 ِ ُ عـليِه وسـلَّمَ  -}رأيُت رسـوَل َّللاَّ ِك لخـيُر أرِض اللَّـِه،  -صـلَّى َّللاَّ ِ إنَـّ واقـفًا على الحـزَورةِ فقـاَل: وَّللاَّ

ِه، ولـوال أنِّي أُخِرجـُت مـنِك ما خـرجُت{ ِ إلى اللَـّ  [2].وأحـبُّ أرِض َّللاَّ

 كلمة عن اليوم الوطني

بْسم هللا والحْمد هلل والَصالة والَسالم على رسُول هللا، أيها الحشد الكريم نجتمع اليوم متوحدي المشاعر بمناسبة وحدة 

عودي العزيز، وفي هذا اليوم تتآلف القلوب وننسى جراحات الماضي، ليـوم الوطن السّ  92الوطن، في الذكرى الـ 

وفيه ترنو القيم السامية ومشاعر الوالء للوطن ولرموزه األفاضل، فالوطن اليوم كما في كل يوم يسمو فوق كل 

م عيد الوطن اعتبار، لكن ما يختلف هو حجم المشاعر التي تفيض من من قلوبنا جيّاشةً، أعزاءي الطلبة أبارك لكم قدو

وأهنئكم على نجاحكم في اإلقدام على إغداق السعودية وبيرقها وقادتها بمزيد من مشاعر الحب واالحترام، إّن 

السعودية بالنسبة للسعوديين أسمى ما في الوجود، يعنونون عالقتهم بالوطن باالستعداد الدائم للتضحية والبسالة في 

ائرهم وعيونهم المتوّشحة باللون األخضرنصرة قضاياه، الذي يحيا في أفئدتهم وضم . 

 هل تعلم عن اليوم الوطني

اآلن يقدم لكم الطالب ) اسم الطالب ( فقرة هل تعلم، ليثري أدمغتكم بما في جعيته من معلومات عن اليوم الوطني 

 :ضمن فقرة هل تعلم عن اليوم الوطني؛ فليتفضل مشكوراً 

ما جنيته لكم من معلومات عن هذا اليوم المميز في تاريخ المملكة  السالم عليكم أحبتي في الوطن؛ إليكم مني

 :المعاصر، عزيزي الطالب السادة الحضور

  من أيلول /في كل سنة 23هل تعلم أّن اليوم الوطني/ محدد في الـ . 

  ُجمادى من  21هل تعلم إّن أعلن ألول مرة بمرسوم الملك عبد العزيز طيب هللا ثراه، بيوم الخميس خالل الـ

مـ 1932 -هـ  1351األولى عام  . 

 هل تعلم أّن اليوم الوطني يمثل مسيرة كفاح مسلح استمرت ثالثين سنة من النضال قبل إالن توحيد البالد. 

  بمرسوم الملك عبد هللا ضمن الذكرى 2005عام سنة  17هل تعلم أّن أول إجازة لليوم الوطني كانت قبل ،

لهذا العيد 75 . 

  توافق قدومه مع يوم عرفة، الول مرة في تاريخ المملكة 85هل تعلم أن اليوم الوطني الـ . 

  مرة، ثم الملك عبد  23هل تعلم أن أكثر ملك صادف حكمه ذكرى اليوم الوطني هو فهد ابن عبد العـزيز

مرة 21العزيز  . 

 حكمة عن اليوم الوطني لإلذاعة المدرسية

في فقرتي الخاصة عن حكمة للوطن باليوم الوطني، واآلن ألقي على مسامعكم أجمل  أخوتي الطلبة بدايةً أرحب بكم

 :حكمة انصب عليها اهتمامي بهذا اليوم األغر

البد من احترامها،   الوطن هو كرامة المواطن وحبه جزء من العبادة بحسب وصايا النبي، إن الوطن يتمتع بقدسية

سلة من التضحيات من األجداد، والعيد الوطني ليس مجرد رقم للتاريخ بل ألن الوطن الذي تعيشه اليوم عبارة عن سل

رمز معبق بقصص تفوح منها رائحة المجد، يعلمنا أجدادنا أننا ال نستحق العيش على تراب الوطن الذي ال نستبسل 

علمها إال ووجه في حمايته، واليوم الوطني هو فرصة لتثقيف الشعوب الحاضرة بنضال األجداد وتضحياتهم التي ال ي

 .الشمس الالهب ورمال الصحراء المقرة، والسالم إليكم مني في الختام

قصير 92شعر عن اليوم الوطني   

 :واآلن فقرة الشعر العربي يثدمها أستاذ اللغة العربية ) اسم االستذ ( إليه المنصة مع فائق تالحترام ولتقدير



مد يقول الشاعر الوطنيالسالم عليم شركائي في الوطن، بعد البسملة والح : 

ودولة التوحيد بظالل قايدها… راية االسالم بالعز منصوره   

والمخلصون استشهدوا في حماه… في موطني بزغت نجوم نبيه   

وطني الحبيب وهل أحب سواه… روحي وما ملكت يداي فداه   

ما أحد ينكر جهودك ويجحدها… يا البالد اللي على الخير مفطوره   

وأالَّ أرى غيري له الدهر مالكا… الَّ أبيعه ولي وطن آليت أ  

نلتوه من عقب الكدر والمصايب… ياللي لكم في منبر المجد محراب   

 فقرة الدعاء اذاعة مدرسية

 :قبل الختام؛ نصل لفقرة الدعاء التي يقدمها أستاذ مادة التربية الدينية ) ..... (، له مّن كل الشكر واالحترام

: اللهم احفظ اإلسالم والمسلمين *** اللهم احفظ بالدنا وآمن فيها روعاتنا *** اللهم احفظ السالم عليكم ورحمة هللا

ملكنا وولي عهدنا ووفقهما لما فيه خير البالد والعباد **** اللهم احفظ طلبة العلم فهم براعم المستقبل الزاهر *** 

* اللهم تقبل منا دعائنا وتجاوز عن خطايانا واحشرنا اللهم بارك لنا في هذا اليوم االغر واجعله يوم أمٍن وأمان ***

 .مع الصالحين
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 خاتمة اذاعة مدرسية عن اليوم الوطني

في الختام ال يسعنا سوى أّن نودعكم علماً أّن أصعب ما يأتي بعد اللقاء هو الفراق، نتمنى أن نكون قد أصبنا ما يهمكن 

 .وقدوفقنا في تقديم ما يعود عليكم بالفائدة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 اذاعة مدرسية كاملة الفقرات مكتوبة جاهزة :شاهد أيًضا
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