
 مقدمة اذاعة عن الٌوم الوطنً السعودي باالنجلٌزي

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, and prayers and peace be upon 

the Noble Messenger Muhammad bin Abdullah Al-Sadiq Al-Amin. Now, it is a matter of 

pleasure and honor to present to you a school radio about the National Day of the Kingdom 

of Saudi Arabia, which is celebrated as an important national occasion on the twenty-third of 

September every year. In this pulpit, I say to my esteemed principals, my honorable 

teachers, my fellow students, and to every Saudi resident or outside the country, Happy 

New Year, and every year you are for the homeland a solid shield and an impenetrable 

fortress. Together, we have distinct and consecutive paragraphs on the Saudi National Day. 

بن عبدهللا الصادق األمٌن، أَما بعد، فإنه  بسم هللا الرحمن الرحٌم، والصالة والسالم على الرسول الكرٌم محمد :الترجمة

ٌّة التً تحتفُل بها  لمن دواعً السرور والشرف أن أقدم لكم إذاعة مدرسٌة عن الٌوم الوطنً للمملكة العربٌة السعود

كمناسبة وطنٌة هامة فً الثالث والعشرٌن من شهر سبتمبر لكل عام، وفً هذا المنبُر أقول لمدٌري الفاضل، ومعلمً 

رام، وزمالئً الطالب، ولكل سعودي مقٌم أو خارج الوطن كُل عام وأنتم بخٌر، وكل عام وأنتم للوطن درع متٌن الك

وحصن منٌع، فأنتْم جالُء الحرٌة، ورمز الوطن الذي تركُه األجداد عزٌز موحد، وفً هذا الصباُح العظٌم نستمع مًعا إلى 

 .فقرات ممٌزة ومتتالٌة عن الٌوم الوطنً السعودي

 اذاعة عن الٌوم الوطنً السعودي باالنجلٌزي

إن الٌوم الوطنً هو ٌوم إحٌاء ذكرى توحٌد أراضً المملكة العربٌة السعودٌة، وفً ذلك سندرُج إذاعة مدرسٌة كاملة 

 :الفقرات عن هذه المناسبة الوطنٌة العظٌمة باللغة االنجلٌزٌة

 فقرة القرآن الكرٌم

الذي  -عز وجل-خٌر ما نبدأ به الحدٌث فً أي حدث أو مناسبة إٌمانٌة أكانت أو وطنٌة هو كالم القرآن الكرٌم، كالم هللا 

ًّ محمد  وفً ذلك نستمع إلى آٌات من الكتاب المبٌن ٌتلوها على مسامعكم  ، -صلى هللا علٌه وسلم-أنزلُه على نبً األم

 :، فلٌتفضل مشكوًرا“……..”الطالب 

 God Almighty said: “And hold fast to the rope of God all together, and do not 

become divided, and remember God’s blessing upon you, when you were enemies, 

and He united your hearts, and by His grace you became brothers, and you were on 

the brink of a pit of fire, so He saved you from it. Thus God makes clear to you His 

verses so that you may be guided". 

o  ُكْم إِْذ ُكْنُتْم " :-سبحانه وتعالى-قال هللا ٌْ ِ َعلَ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاه ِ َجِمًٌعا َواَل َتَفره َواْعَتِصُموا بَِحْبِل هللاه

اِر َفأَْنَقَذُكْم ِمْنهَ أَْعَداًء َفأَلهَف  َن قُلُوبُِكْم َفأَْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكْنُتْم َعلَى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النه ٌْ ُن َب ٌِّ ٌَُب ا َكَذلَِك 

اتِِه لََعلهُكْم َتْهَتُدونَ  ٌَ ُ لَُكْم آ  ."[1]هللاه

 فقرة الحدٌث النبوي

ذكر مقدار حبه لموطىء رأسه، ومتنفس رئتٌه، وماُء جسده، لمكة المكرمة، وذكر فً  -صلى هللا علٌه وسلم-فً سٌرتِه 

على مفارقتها، فراًرا بدٌنه إلى أرض اإلسالم والسالم، وفً ذلك فلنستمُع  -علٌه الصالة والسالم-مواقف عدة حزنه الشدٌد 

 :ع الطالب "......"، فلٌتفضل مشكوًرام -صلى هللا علٌه-إلى حدٌث من سنة رسول هللا محمد 

 The Messenger of God - may God’s prayers and peace be upon him - said: “I saw the 

Messenger of God - may God’s prayers and peace be upon him - standing on the 

hutrah, and he said: By God, you are the best of God’s land and the most beloved of 

God’s land to God, and if I had not been expelled from you, I would not have left 

you.” 



 صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا  :الترجمة- ِ ُ علٌِه وسلهمَ -: "رأٌُت رسوَل هللاه واقًفا على الحزَورِة  -صلهى هللاه

ِ إنهِك لخٌرُ  ِ، ولوال أنًِّ أُخِرجُت منِك ما خرجتُ  فقاَل: وهللاه ِ إلى هللاه ِ، وأحبُّ أرِض هللاه  ."[2]أرِض هللاه

 فقرة كلمة الصباح عن الٌوم الوطنً السعودي

ٌّن من كتاب هللا  ، فإننا ننتقل -سلمصلى هللا علٌه و-، وسنة نبٌه النبً العدنان -سبحانه وتعالى-بعد أن استمعنا لكالم الثقل

 :، فلٌتفضل مشكوًرا"……"وإٌاكم إلى نبذة قصٌرة عن مجرٌات الٌوم الوطنً السعودي مع الطالب 

The National Day is a day of pride for every Saudi or resident of the Kingdom of Saudi Arabia, 

as it is the day on which the first founder, His Majesty the late King Abdulaziz bin 

Abdulrahman Al Saud, announced the unification of the lands of the Kingdom of Saudi 

Arabia, and such a great occasion fills the heart with joy, beauty and pride. It is a historic 

occasion in which loyalty is renewed to Saudi Arabia, the homeland and the wise leadership, 

as the National Day constitutes a launch for Saudi Arabia towards unlimited progress and 

prosperity, and this in turn enhances the enthusiasm in souls towards tireless work to reach 

the country to advanced and sublime heights. 

إّن الٌوم الوطنً هو ٌوم فخر واعتزاز لكل سعودي أو مقٌم على أرض المملكة العربٌة السعودي، حٌث أنه  :الترجمة

الٌوم الذي أعلن فٌه المؤسس األول جاللة الملك الراحل عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحٌِد أراضً المملكة 

اسبة العظٌمة تمأل القلب فرًحا وجمااًل وفخًرا، فهً مناسبة تارٌخٌة ٌتجدد فٌها الوالء العربٌة السعودٌة، ومثل هذه المن

ٌُشكل الٌوم الوطنً انطالقة للسعودٌة نحو التقدم واالزدهار الالمحدود، وهذا بدوره  للسعودٌة الوطن والقٌادة الحكٌمة، إذ 

 .فاٍق متقدمة وراقٌةٌعزز الحماس فً النفوس نحو العمل الدؤوب للوصول بالوطن إلى آ

 فقرة هل تعلم عن الٌوم الوطنً السعودي

بعد أن استمعنا إلى فقرة الصباح الُموجزة عن الٌوم الوطنً ننتقل فً فقرات إذاعتنا المدرسٌة إلى فقرة هل تعلم بمعلومات 

 :، فلٌتفضل مشكوًرا"……"ُموجزة عن الٌوم الوطنً وأحداثه ومجرٌاته مع الطالب 

 Did you know that the Saudi National Day is celebrated on the 23rd of September 

every year? 

o هل تعلم أن الٌوم الوطنً السعودي ٌحتفل به فً تارٌخ الثالث والعشرٌن من شهر سبتمبر  :الترجمة

 .لكل عام

 Did you know that the first founder of the Kingdom of Saudi Arabia is King Abdulaziz 

bin Abdulrahman Al Saud, may God have mercy on him. 

o هل تعلم أن المؤسس األول للمملكة العربٌة السعودٌة هو الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن  :الترجمة

 .آل سعود رحمه هللا

 Did you know that Saudi Arabia went through three stages before it reached its 

current state, which is the first Saudi state, the second Saudi state, and the third 

Saudi state, whose name quickly changed from the Kingdom of Hejaz and Najd to 

the Kingdom of Saudi Arabia. 

o الوقت هل تعلم أن السعودٌة مرت بمراحل ثالث قبل أن تصل إلى ما آلت إلٌه ف :الترجمة ً

الحاضر، وهً الدولة السعودٌة األولى، والدولة السعودٌة الثانٌة، والدولة السعودٌة الثالثة التً 

 .سرعان ما تحول اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربٌة السعودٌة

 فقرة شعر عن الٌوم الوطنً السعودي



ٌوم الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة وقادتها خاصة وأنه ٌوم كتبت العدٌد من األشعار فً حب الوطن، وفً االعتزاز بال

 :، فلٌتفضل مشكوًرا"….."الفخر والعز والرفعة، نستمع إلى شعر عن الٌوم الوطنً السعودي مع الطالب 

O asking about my home and my country *** and looking for the home of my ancestors 

My homeland is the Sacred House and Taybeh *** and the Messenger of Truth is the best 

herald 

My country has the purified Sharia ruling *** by right ends the revolution of grudges 

My dear country, in it there is every love *** that rises and transcends over every blackness 

My country, goodness runs its course *** and pervades despite the clutches of envy 

A people who transgressed and oppressed in our land *** they throw the arrow of death 

into the heart of my country 

But despite the difficulty, it is important *** It rises above the invitation of ten servants 

clinging to their religion and turning to God, the One of Honor and Glory, 

 ترجمة الشعر:  

 ٌا سائـالً عـــن موطـنً وبـالدي *** ومفتشاً عـن مـوطـن األجداد

 وطنـً به البٌت الحرام وطٌبـة *** وبه رسـول الحـق خـٌـر منـادي

 به الشـرع المطهر حاكم *** بالـحــق ٌـنـهـً ثـــورة األحـقـادوطنـً 

 وطنً عـزٌـز فـٌـه كـل مـحـبــة *** تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد

 وطنً ٌسٌر الخٌر فً أرجـائـه *** وٌـعــم رغــم براثن الحــسـاد

 قوم بغوا وتجبروا فً أرضنـا *** ٌرموا بسهم الموت قلب بالدي

 ـم الـصـعـب هامة *** تعـلـو بدعـوة عــشــر العبادلكنــها رغـ

 مستمسكٌن بدٌنهم وتـوجـهـوا *** هلل ذي اإلكـــــــرام واألمـــجـــاد

 خاتمة اذاعة عن الٌوم الوطنً السعودي باالنجلٌزي

Here we have come and you to the conclusion of our school radio about the National Day of 

the Kingdom of Saudi Arabia, the day of pride and glory, the day of struggle and unification, 

the day of reviving the heroic epics that our forefathers fought over thirty years, to draw a 

new glory that we ascend with pride and jihad. Beautiful events, memories and occasions. 

Every year in which the anniversary of the Saudi National Day passes, many new and proud 

achievements are celebrated. In this we thank you for your kind listening, and your 

interaction with the various radio segments. Peace is final. Peace, mercy and blessings of 

God be upon you. 

الترجمة: إلى هنا نكون قد وصلنا وإٌاكم إلى ختام إذاعتنا المدرسٌة عن الٌوم الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة، ٌوم الفخر 

ا، لٌرسموا مجًدا والعزة، ٌوم النضال والتوحٌد، ٌوم إحٌاء المالحم البطولٌة التً خاضها األجداد على مدار ثالثٌن عامً 

جدًٌدا نعتلٌه بكل فخر وجهاد، فإنه ٌوم ٌمتلئ بالكثٌر من األحداث والذكرٌات والمناسبات الجمٌلة، ففً كل سنة تمر فٌها 

ذكرى الٌوم الوطنً السعودي ٌتّم االحتفال بإنجازات جدٌدة وكثٌرة مثٌرة للفخر والفرح، وفً هذا نشكركم على حسن 

 .فقرات االذاعة المختلفة، والسالم ختام، فالسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته استماعكم، وتفاعلكم مع

  

 


