
29هقدهة اذاعة عي اليوم الوطني السعودي   

ثسُ هللا اٌشحّٓ اٌشحٍُ، ٚأفضً اٌصالح ٚأرُ اٌزسٍٍُ ػٍى سٍذٔب ِحّذ ٚػٍى آٌٗ ٚصحجٗ ٚسٍُّ 

ب ثؼذ: سٍبدح ِذٌش ِذسسزٕب اٌّٛلّش، األسبرزح األفبضً، اٌطالة  ِّ األػضاء، أسؼذ هللا أجّؼٍٓ، أ

٘ـ،  411أٚلبرىُ ثىً خٍش ٚأِذوُ ثبٌصحخ ٚاٌؼبفٍخ، ٌسؼذًٔ فً ٘زا اٌٍَٛ ِٓ ربسٌخ __/ __/ _

أْ ألذَ ٌىُ إراػزٕب اٌّذسسٍخ فً اٌحذٌث ػٓ اٌٍَٛ اٌٛطًٕ اٌسؼٛدي ٚاٌزي رحزفً ثٗ اٌٍّّىخ 

اٌٛطًٕ وبْ ال ثّذ ٌٕب ٔحٓ طالة  ٌٍّشح اٌثبٍٔخ ٚاٌزسؼٍٓ ِٕز رٛحٍذ اٌجالد، ٚٔظًشا ألٍّّ٘خ ٘زا اٌٍَٛ

 .اٌصف "______" أْ ٔؼّذ ٌىُ ٘زا اٌجشٔبِج اإلراػً آٍٍِٓ أْ ٌٕبي إػجبثىُ

29اذاعة كاهلة عي اليوم الوطني السعودي   

رحزفً اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌسؼٛدٌخ فً اٌٍَٛ اٌثبٌث ٚاٌؼششٌٓ ِٓ شٙش سجزّجش ِٓ وً ػبَ ٍِالدي 

ٍّّ٘خ ٘زا اٌٍَٛ رحشص اٌٍٙئخ اٌزذسٌسٍخ إٌى رمذٌُ ثشٔبِج ا ألثبٌٍَٛ اٌٛطًٕ اٌسؼٛدي، ٚٔظشً 

ّزشرجخ ٌإراػً وبًِ ػٓ اٌٍَٛ اٌٛطًٕ اٌسؼٛدي ٌزؼشٌف اٌطبٌت ثأٍّّ٘زٗ ِٚب ً٘ اٌٛاججبد ا

 كاهلة الفقرات، 29اذاعة هدرسية عي اليوم الوطني السعودي  ػٍٍُٙ رجبٖ أٚطبُٔٙ، ٚفٍّب ًٌٍ

ٌُٚاٌزً ٔجذأ٘ب ثفمشح اٌمشآْ اٌىش . 

 فقرة قرآى كرين عي اليوم الوطني

خٍش ِب ٔجذأ ثٗ إراػزٕب اٌّذسسٍخ ثبالسزّبع إٌى رالٚاد ػطشح ِٓ اٌطبٌت "______" فً 

 :اٌحذٌث ػٓ حت اٌٛطٓ فٍٍزفضً ِشىًٛسا

  قال تعالى: بسم هللا الّرحمن الّرحٌم }وإذ قال إبراهٌم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق
منهم باهلل والٌوم اآلخر أهله من الثمرات من آمن }. 

 فقرة حديث شريف عي اليوم الوطني

ّْ سسٌٕٛب اٌىشٌُ صٍٛاد هللا ػٍٍٗ أظٙش ٌٕب ِحجّزٗ ٌٛطٕٗ ِٚىبْ ٌِٛذٖ فً  صذق هللا اٌؼظٍُ، وّب أ

 :ِىخ اٌّىشِخ، ٚاٌزي سٍزوشٖ ٌٕب اٌطبٌت "_____" فٍٍزفضً

  يلٌه وسلّم: اوهللا إنً أيلم أنخ خٌر أرا هللا وأحبها إلى هللا، صلّى هللا-قال رسول هللا 
 ."ولوال أن أهلخ أخرجونً منخ ما خرجت  

 فقرة شعر عي اليوم الوطني

أِب اَْ ٕٔزمً ِؼىُ إٌى االسزّبع إٌى أثٍبد ِٓ اٌشؼش اٌؼشثً فً حت اٌٛطٓ، ِٚٓ أجًّ ِب لًٍ 

 :سٍمذِٗ ٌٕب اٌطبٌت "_____" فٍٍزفضً

حت ٚخٍش خٍِّىزٕب ٍِّى  

 لٍت ٌضُ وً أسبْ

 ػبدٌٗ ثٍٓ اٌغًٕ ٚاٌفمٍش

حجٙب رشاٖ خسشاْ ِٓ ِب  

 ٌحىّٙب اٌٍّه ٚاألٍِش



 ٚاٌسؼٛدي داٌُ ثبسضٗ ٌٕصبْ

ٙب أثٛ ِزؼت اٌمبٌذ اٌىجٍشفٍ  

ٌٙبْ ٚسٍطبْ دسع اٌٛطٓ جؼٍٗ ِب  

 حبٍِٓ دٌبسٔب ِٓ وً ششٌش

 سافؼٍٓ ساٌٗ اٌزٛحٍذ ِٓ صِبْ

 اسأي هللا اٌٌّٛى اٌمذٌش

 ٌؼٍشْٛ داٌُ ثخٍش ٚأِبْ

 فقرة حكوة عي اليوم الوطني

ّْ اٌىثٍش ِٓ األدثبء ٚاٌّفّىشْٚ وبْ ٌُٙ ٚاٌّؼجّشح ػٓ  وٍّبرُٙ اٌجٍٍّخ وً اٌشىش ٌٍضًٍِ، وّب أ

ٛطٓ، ِٚٓ رٍه األلٛاي ِب سٍمذِٗ ٌٕب اٌطبٌت "_____" فٍٍزفضًحت اٌ : 

 "الوطن هو رغٌف الخبز والسقف والشعور باالنتماء والدفء واإلحساس بالكرامة". 
 "جمٌل أن ٌموت اإلنسان من أجل وطنه، ولكن األجمل أن ٌحٌى من أجل هذا الوطن". 

 " ً تربة التضحٌات، وتسقى بالعرق والدمالوطن شجرة طٌبة ال تنمو إال ف ". 
 "لٌس هناخ شًء فً الدنٌا أيذب من أرا الوطن". 

 فقرة كلوة عي اليوم الوطني

ثبٌسالَ ػٍٍىُ ٚسحّخ هللا ثشوبرٗ أثذأ وٍّزً اٌصجبحٍخ ٌٙزا اٌٍَٛ اٌّجبسن جؼٍٗ هللا فبرحخ خٍش 

طٍٕخ ػظٍّخ فً ربسٌخ ٚرٛفٍك ػٍى اٌجٍّغ، ٔمف اٌٍَٛ ٚٔحٓ ػٍى ِشبسف حٍٛي ِٕبسجخ ٚ

ٍِّىزٕب اٌسؼٛدٌخ أال ًٚ٘ اٌٍَٛ اٌٛطًٕ، ٘زا اٌٍَٛ اٌؼظٍُ اٌزي شّشفٗ ٌٕب األجذاد ثجطٛالرُٙ 

ب دْٚ وًٍ أٚ  ًِ ٚأزصبسارُٙ اٌؼظٍّخ ِٓ أجً رحمٍك اٌٛحذح ٌٍجالد ٚاٌزً داِذ لشاثخ اٌثالثٍٓ ػب

شثٍخ، ٚثفضً هللا رؼبٌى ٚجٙٛد ًٍِ لبصذٌٓ جّغ شًّ أثٕبء اٌذٌٚخ ٚرٛحٍذ وٍّزُٙ ٚساٌزُٙ اٌؼ

رّّىٕٛا ِٓ رحمٍك رٌه االٔزصبس اٌؼظٍُ  -ػجذ اٌؼضٌض آي سؼٛد-اٌٍّه اٌّؤسس سحّٗ هللا رؼبٌى 

ًّ رأوٍذ سٍفخش ثٗ أثٕبئٕب ِٓ خٍفٕب، ٔسأي هللا اٌؼظٍُ أْ  اٌزي ِب صٌٕب ٔفخش ثٗ حزّى ٌِٕٛب ٘زا، ٚثى

ٚاألِبْ ػٍٍٙب، ٚوً ػبَ ٚاٌٛطٓ اٌسؼٛدي ثأٌف  ٌحفع اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌسؼٛدٌخ ٚأْ ٌذٌُ األِٓ

 .خٍش، ٚاٌسالَ ػٍٍىُ ٚسحّخ هللا ٚثشوبرٗ

 فقرة هل تعلن عي اليوم الوطني

ٚاَْ ٕٔزمً ٚإٌبوُ إٌى فمشح اٌّؼٍِٛبد اٌجذٌذح ٚاٌّفٍذح ضّٓ فمشح ً٘ رؼٍُ ػٓ اٌٍَٛ اٌٛطًٕ 

 :ٚاٌزً سٍمذِٙب ٌٕب اٌطبٌت "_____" فٍٍزفضً ِشىًٛسا

 م أّن المملكة العربٌة السعودٌة تحتفل بالٌم الوطنً السعودي فً الثالث والعشرٌن هل تعل

 .من شهر سبتمبر من كل يام
  فً تارٌخ  22هو الٌوم الوطنً  2222/ 4111هل تعلم أّن الٌوم الوطنً السعودي لعام

 .المملكة
 ٌحًٌ ال ٌ وم الوطنً هل تعلم أّن الملخ سلمان بن يبد العزٌز هو الملخ السابع الذي 

 .السعودي
  هل تعلم أّن الٌوم الوطنً السعودي ٌعود إلى ذكرى الٌوم الذي أيلن فٌه توحٌد مناطق

 .الحجاز ونجد، وجعلها تحت مسمى المملكة العربٌة السعودٌة



29خاتوة عي اليوم الوطني السعودي   

ػٍى حسٓ  ٚفً خزبَ إراػزٕب اٌّذسسٍخ أّٚد أْ أرّٛجٗ ثبٌشىش اٌجضًٌ إٌى جٍّغ اٌحضٛس

االسزّبع، وّب أّٚجٗ شىشي ٌجٍّغ اٌضِالء اٌطالة ػٍى حسٓ اإلػذاد ٚاٌزمذٌُ، سبئٍٍٓ اٌٌّٛى 

ًّ أْ ٌحفع ٚطٕٕب اٌسؼٛدٌخ ِٓ وً ِىشٖٚ ٚسٛء، ٚأْ ٌذٌُ األِٓ ٚاألِبْ ػٍى ٚطٕٕب  ػّض ٚج

ٛضٛع جذٌذ، اٌحجٍت ٚػٍى سبئش ثالد اٌّسٍٍّٓ، ػٍى أًِ اٌٍمبء ِؼىُ فً ٌَٛ اٌغذ اْ شبء هللا ثّ

 .ٚاٌسالَ ػٍٍىُ ٚسحّخ هللا ٚثشوبرٗ


