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كل  تعتز المملكة السعودٌة فً الثالث والعشرون من أٌلول من كل عام، بؤعظم مناسبة وأجلها وهً عزٌزة على فإاد

مواطن سعودي وعربً منتٍم إلى وطنه وأمته، أال وهً احتفالٌة الٌوم الوطنً السعودي، وهذه المناسبة القدٌرة التً تمأل 

القلوب والصدور بهجًة ومحبًة وجمااًل، فهً مناسبة وطنٌة تتجدد كل عام، لٌتجدد فٌها الوالء واالنتماء للقٌادة الحكٌمة 

ٌُعتبر ا لٌوم الوطنً االنطالقة الكبرى لدولة السعودٌة نحو العز والفخر واألمان و التقدم واالزدهار والوطن السعودٌة، إذ 

الالمحدود، وهذا بدوره ٌقوي االنتماء فً نفوس أبناء الوطن وٌعزز العمل الدإوب للوصول بالوطن إلى آفاٍق متقدمة 

 .وراقٌة
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عم به علٌه وهً الوطن هو العشق الخالد لكّل اإلنسانٌة على مر العصور، إذ ٌتحسس فٌه اإلنسان كّل ٌوم نعمة هللا التً ان

نعمة األمن واألمان والعز والكبرٌاء، كما تنمو مشاعر الوطنٌة فً فإاد كل مواطن سعودي، كما أن المملكة بالنسبة 

للسعودٌٌن وطًنا ال ٌوجد له مثٌل، تلك البالد التً أكرمها هللا بالمقدسات، وأرض الحضارات والمواقف الخالدة، التً ال 

هذه األرض، وبهذا سنقدم لكم إذاعة مدرسٌة عن الٌوم الوطنً السعودي كامل الفقرات، ومدى  ٌنساها كل مسلٍم على وجه

 .أهمٌته للبالد والعباد

 فقرة آيات قرآنية عن اليوم الوطني

خٌر ما نستهل به إذاعتنا الكرٌمة هوا كالم هللا، وفً كتابه الحنٌف ذكر تعالى أهمٌة األوطان والحفاظ علٌها، وٌعد الوطن 

فلٌتفضل ….." بدأ بها الٌوم مع الطالب"المالذ الدائم لإلنسان والذي طالما أكدت علٌها آٌات الذكر الحكٌم والتً نود أن ن

 :مشكوًرا

  َم َراِت َمْن آَمَن قال هللا عز وجل فً كتابه العظٌم:)َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّ

ْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر َفؤَُمتِّ  ٌَ ِ َواْل اِر َوبِْئَس اْلَمِصٌرُ ِمْنُهْم بِاَّللَّ هُ إِلَى َعَذاِب النَّ  .([1]ُعُه َقلٌِالً ُثمَّ أَْضَطرُّ

 فقرة حديث نبوي شريف عن اليوم الوطني

السٌرة النبوٌة الطاهرة ذكرت كل ما ٌحتاجه اإلنسان فً حٌاته، بما ٌضمن له االستمرار والعٌس بكرامة وعزة، وقد 

بالحفاظ على األوطان وحماٌتها، فالجهاد فً حماٌة األوطان فرٌضة على كل مسلم، وفً  -ى هللا علٌه وسلمصل-أوصى 

 :، فلٌتفضل مشكوًرا"….."ذلك لنستمع إلى حدٌث نبوي عن الوطن وأهمٌته مع الطالب 

، ولوال أن قوم ًَّ ً أخرجونً منك، ما سكنُت قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: )ما أطٌَبك من بلٍد، وما أحبَّك إل

 .([2]غٌَرك

 فقرة الشعر عن اليوم الوطني

لطالما تغنى الشعراء العرب بالمملكة العربٌة السعودٌة، لما لهذه البالد من خٌر ودعم على الكثٌر من األمم المسلمة، 

ٌة، التً تمدح السعودٌة وقادتها الحكٌمة، واآلن مع الطالب فالكثٌر من الشعراء كتبوا العدٌد من القصائد واألبٌات الشعر

 :فلٌتفضل مشكوًرا"….." 

 مارضٌنا غٌر ارضك نسكن ونعشق ثراها.       ...       ٌا وطنا دام عزك شامخ والدٌن سٌرة

 من ٌلوم اللً ٌحبك ام وتغلً ضناها.    ...  انتمً لك والفخر لً شخص وارضه جزٌرة

 وهللا انه تاج اكبر من على هامة سناها.    ...  ال لمع فً كل دٌرة ٌالسعودي بس اسمك

 ال عدمنا من حكمنا وال نسٌنا من بناها.    ...     شعب ودستور وأمه ترتوي من فٌض خٌره

 حاسدك ربً ٌعٌنه مادرى انه ما نساهـا.       ...    من شمالك لً جنوبك كل شبر فٌه غٌره

 وٌن ماترحل عٌونه ٌرجع وٌذكر سماها.       ...     ٌحتمً بك رغم غٌضه اه ٌاشٌن البصٌره

 وٌن ٌا كلً تمهل ارفق ولملم حالها.       ...     كل حرف ال كتبته غٌر اسمك استشٌـره

 كل عرق ال نشدته قال ٌنبض من غالها.       ...      اٌه احبك ٌا بالدي دون شك ودون حٌره



 ما تردٌنا من اول كٌف الجت فً سواها.      ...     ٌتك بالمشاعر واال روحً لك ذخٌرهٌا فد

 ٌا منار الحق للً ضاعت حقوقه لقاها.       ...       ٌحفظك رب كرٌم من صوداٌف عسٌره

 والمواطن فً ٌمٌنه خط ما نبغى سواها.     ...    دام ابو متعب ٌقودك سٌري دروبك ٌسٌره

 كل عرق ال نشدته قال ٌنبض من غالها.     ...      بالدي دون شك ودون حٌـره اٌه احبك ٌا

 ما تردٌنا من اول كٌف الجت فً سواه.    ...       ٌا فدٌتك بالمشاعر واال روحً لك ذخٌره

 كلمة الصباح عن اليوم الوطني

ا مهما تعاقبت األٌام ومرت الوطن السعودٌة بالد جمٌلة، فهذا الوطن طالما على شؤنه بٌن األمم، وٌبقى  ًٌ شامًخا قو

العصور، هو الوطن المتصدر للقمم الشامخات والمكانة العالٌة فوق دول العالم أجمع، وهً المنارة الخالدة التً تنٌر درب 

لشعور  األمة اإلسالمٌة، كما أنه مثااًل ٌحتذى به فً المحبة والتآخً والنفس الطٌبة، لذا فإن الٌوم الوطنً السعودي ٌوم  

بالمسرة والفرح، وٌوم  ٌبعث فً روح أبنائه األمل المشرق واألمن المستمر، ففً كل عام نصادف فٌه ذكرى الٌوم الوطنً 

السعودي تحتفل المملكة بإنجازات جدٌدة ومتمٌزة، وال بد لنا إال ننسى فضل القٌادة الحكٌمة للملكة، ففً السنوات الجمٌلة 

عبد العزٌز آل سعود، شهدت المملكة تطوًرا كبًٌرا، إذ أصبحت من أكثر الدول غنى وتطور التى تعاقبت على حكم الملك 

ا، كما أصبح لها دوًرا رئًٌسا على صعٌد الساحة الدولٌة والمحافل الوطنٌة ًٌ  .ومعرفة، بعدما كانت بلًدا صحراو
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ختاًما، نكون قد أخذناكم معنا فً جولة ثقافٌة للحدٌث عن الٌوم الوطنً السعودي، وتكللت تلك الجهود بالدعوات الكرٌمة، 

الطلبة، والتقدم بخالص الشكر للجمٌع، ونقدر حسن والتً ال بّد لنا أنال ننسى المجهود الكبٌر لفرٌق اإلعداد من المدرسٌن و

االستماع لما قّدمناه لهذا الٌوم، راجٌن من رب العباد الحافظ لكل شًء أن ٌحفظ بالدنا السعودٌة، وٌحمٌها من مكر 

 .والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته  الماكرٌن وخداع المخادعٌن اللهم آمٌن

 


