
 ن اليوم الوطنيمقدمة بحث ع

إّن الوطن هو أغلى ما ٌملُك اإلنسان، فهو الُمتنفس والَمحٌا والروُح، واإلنسان الحّق هو من جبل على حب وطنه، وتقدٌس 

األجداد الذي ضحوا فً سبٌل تحرٌر الوطن وسٌادته وبناء كٌان واحد له، وفً المملكة العربٌة السعودٌة ٌصادف تارٌخ 

 1ٔمبر الٌوم الوطنً، وذلك رجوًعا إلى المرسوم الملكً الذي أصدره الملك عبدالعزٌز بتارٌخ الثالث والعشرٌن من سبت

م، والذي ٌنص على توحٌد الدولة تحت اسم المملكة العربٌة 1ٖٕٔسبتمبر  1ٔهـ، الموافق ٖٔ٘ٔجمادى األولى عام 

 .السعودٌة، بعد أن كانت عبارة عن ممالك متفرقة من نجد والحجاز وغٌرها

 

 بحث عن اليوم الوطني

إن الٌوم الوطنً هو عٌٌد لكل من ُرسخ فٌه حب الوطن، وفً هذا الٌوم ٌتذكُر الشعب السعودي أمجاُد من سبقوهم فً 

توحٌد الوطن، ورسم الطرٌق للنهضة والعلو والسمو، وكل ما آلت إلٌه المملكة العربٌة السعودٌة حتى الوقت الحاضر، 

 :وفٌما ٌأتً ندرُج بحًثا موجًزا عن الٌوم الوطنً

 نبذة عن اليوم الوطني

ٌحتفل السعودٌون بالٌوم الوطنً السعودي من أجِل إحٌاء ذكرى توحٌد المملكة العربٌة السعودٌة بعد خوَض العدٌُد من 

المالحم فً سبٌل تحرٌرها وتوحٌدها والرفعة بها فً الوقت الذي كان ٌغزوها االستعمار وتعرف فٌه باسم مملكة نجد 

فً الوقت السابق عبارة عن ملكٌة مزدوجة تتكون من العدٌد من القبائل والعشائر، وفً أوائل والحجاز، والتً كانت 

القرن العشرٌن أصدر حاكم نجد الملك عبد العزٌز آل سعود مرسوًما ٌقضً بتوحٌد معظم مناطق وسط الجزٌرة العربٌة، 

 .وإدراجها تحت مسمى المملكة العربٌة السعودٌة

 بحث عن تطور التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة :شاهد ايًضا

 تاريخ اليوم الوطني

ٌصادف الٌوم الوطنً السعودي تارٌخ الثالث والعشرٌن من شهر أٌلول لكل عام، حٌث ٌوافق توحٌد جمٌع أرجاء ومناطق 

لمملكة العربٌة السعودٌو بعد خوض ملحمة بطولٌة بقٌادة الملك السعودي الراحل عبد العزٌز بن عبد الرحمن الفٌصل آل ا

ٌُذكر أن هذا الحدث حصل فً عام  م، إذ ظهر دستور البالد وشرعٌتها بشكل رسمً، وبتارٌخ السابع 1ٖٕٔسعود، و
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جزاء الدولة السعودٌة الحدٌثة لتصبح المملكة السعودٌة، عشر من شهر ماٌو تم إصدار مرسوم ملكً بتوحٌد جمٌع أ

 .وشهدت المملكة منُذ ذلك الٌوم إنجازات سٌاسٌة، واقتصادٌة، وتنموٌة تجسد مسٌرة بناء ورخاء للدولة

 تاريخ النشأة السعودية

ٌد أراضٌها، وجعلها وصلت المملكة العربٌة السعودٌة لهذا التطور الهائل بعد ثالثٌن عاًما من الصراع فً سبٌل توح

م، ومن الجدٌر ذكره بأن 1ٖٕٔمستقرة ُموحدة، وقد حدث ذلك على ٌد المؤسس األول الملك عبد العزٌز آل سعود عام 

(م ، وقد تمكن من توحٌد البالد عبر 1ٖ٘ٔ-88ٕٔجاللة الملك ابن سعود هو المؤسس األول فً الفترة الكاملة الواقعة )

 :اآلتً

  ُك ابن سعود من االستٌالء على مدٌنة الرٌاض، وتزعم الحركة القومٌة العربٌة فٌهام: تمكن المل1ٓٔٔعام. 

 ( ًأعلن الملك الهٌمنة فً نجد، وفتح الحجاز1ٕ٘ٔ-1ٕٗٔخالل عام :). 

  م: دمج نجد والحجاز إلى أراضً المملكة العربٌة السعودٌة1ٖٕٔعام. 

  ٌّة الس1ٖٖٔعام  .عودٌةم: انضمت منطقة عسٌر إلى المملكة العرب

 هوية اليوم الوطني

ٌّة وموحدة، وشعار الٌوم  لكْل عام متجدد للعٌد الوطنً فً المملكة تطلُق الهٌئة الهامة للترفٌه شعاًرا ٌحمل معانً سام

الوطنً فً دورته الثانٌة والتسعٌن، هو "هً لنا دار"، وقد استلهم الشعار من فكرة التنمٌة البشرٌة، والتً تمثلت بإنشاء 

األغانً الوطنٌة والقصائد الشعبٌة السعودٌة، أّما تصمٌمه فهو  من المشارٌع الضخمة فً المملكة، كما استمَد من  العدٌد

ٌُشبه خرٌطة المملكة، ومكتوب بخط الثلث، ومزٌن بالعلم السعودي، وهو موضوع على كتٌب، ُدّونت فٌه العناصر 

لالزمة لجمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن، والتً تتضمن كٌفٌة الحفاظ على األساسٌة للهوٌة، إضافًة إلى التعلٌمات واإلرشادات ا

 .الهوٌة الوطنٌة



 

 فعاليات اليوم الوطني

فً جمٌع أنحاء المملكة العربٌة السعودٌة، ومن أبرز فعالٌات  فً الٌوم الوطنً السعودي تقام العدٌد من االحتفاالت

 :ومظاهر الٌوم الوطنً عند السعودٌٌن ما ٌأتً

 االحتفال باألناشٌد الوطنٌة والتراثٌة للمملكة العربٌة السعودٌة. 

 تزٌٌن جمٌع األماكن والمؤسسات والطرقات والمحالت بالعلم السعودي وباإلنارة الخضراء. 

 فراد المقٌمٌن على أرض المملكة العربٌة السعودٌة إجازة عمل مدفوعة الثمنمنح جمٌع األ. 

  تقدٌم العدٌد من العروض الجوٌة والمدنٌة فً سماء مدٌنة الرٌاض العاصمة، وتلحٌق طائرات الهلٌكوبتر

 .باألعالم الوطنٌة

 تقدٌم العروض الجوٌة فً مدٌنتً الطائف الساحلٌة، ومدٌنة جدة المطلة على البحر المتوسط. 

  راكًبا، من نادي الشجاعة للدراجات ٓ٘تقدٌم عرض لركوب الدراجات بمشاركة. 

 تقدٌم العدٌد من العروض والتخفٌضات على مختلف السلع، والبضائع، وحتى المأكوالت، وغٌرها. 



 نٌة والثقافٌة التً تحاكً ذكرى توحٌد المملكة فً ٌومها الوطنً، كما وٌتم إلقاء الشعر احتفاالً تنظٌم الندوات الف

 .بمثل هذه الذكرى العظٌمة

 بحث عن المملكة العربٌة السعودٌة جاهز للطباعة :شاهد أيًضا

 داث مميزة في اليوم الوطنيأح

 :ٌتمٌز االحتفال بالٌوم الوطنً السعودي بعدة أحداث ممٌزة ومنها ما ٌأتً

  للمٌالد، وهذا ٌعتبر دلٌالً على تقدٌس العلم،  1ٕٓٓاالحتفال بافتتاح جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنٌة فً عام

 .العربٌة السعودٌةوأنها من أهم المبادرات التعلٌمٌة الصاعدة فً المملكة 

  للمٌالد تم إطالق أطول سارٌة علم فً العالم فً الٌوم  ٕٗٔٓفً مدٌنة جدة المطلة على البحر المتوسط فً عام

 .الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة

 أهمية اليوم الوطني

من غرس حب الوطن فً ٌعتبر الٌوم الوطنً من أهم المناسبات التً ٌحتفل بها فً مختلف دول العالم، وتنبع أهمٌته 

نفوس األجٌال الشابة، وتذكٌرهم بالماضً العرٌق والتضحٌات العظٌمة لألجداد الذٌن بذلوا كل ما ٌملكون فً سبٌل رفعة 

ونهضة الوطن، وتبرز أهمٌة الٌوم الوطنً السعودي فً أنه تخلٌد للملك الراحل ابن سعود الذي حارب وسعى على مدار 

حٌد البالد، وضمها إلى أراضً المملكة العربٌة السعودٌة بعد أن كانت عبارة عن مجموعة ثالثٌن عاًما فً سبٌل تو

م بدأت تتوالى االنجازات العظٌمة والتطورات 1ٖٕٔمترامٌة األطراف من الحجاز ونجد وعسٌر وغٌرها، فمنذ عام 

 .الهائلة التً وصلت إلٌها المملكة حتى ٌومنا هذا

 شعر عن اليوم الوطني

الوطنً تقام االحتفاالت والمهرجات وتردد األناشٌد الوطنٌة والتراثٌة، وفٌما ٌأتً ندرج النشٌد الوطنً السعودّي  فً الٌوم

 :للمملكة العربٌة السعودٌة

 هللا هللا ٌا بالدي هللا هللا

 دٌرتً ٌادٌرة الحب الكبٌر

 دٌرتً ٌا دٌرة الخٌر الوفٌر

 دٌرة اإلسالم

 دٌرة كلنا عبدالعزٌز

 الد الخٌرأحبك ٌا ب

 أحبك بس حبً غٌر

 أحبك ما ٌطٌر الطٌر

 أحبك ٌا بالد الخٌر

 بالدي ٌا بالد الخٌر

 أحبك بالرخا والكود

 أحبك وهللا المعبود

 أحبك واللٌالً سود
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 بالدي ٌا بالد الخٌر

 خاتمة بحث عن اليوم الوطني

إن الٌوم الوطنً هو ٌوم عز وفخر لكل من شّب وشاب على حب الوطن، حٌث أنه ترسٌخ لمفهوم الوحدة الوطنٌة، والعلو 

والرفعة والسمو والنهضة بالوطن، وفً الٌوم السعودي الوطنً ترسٌخ وتذكٌر للسعً والجهاد على مدار ثالثٌن عاًما بغٌة 

ة العربٌة السعودٌة الٌوم، وقد تم اختٌار تارٌخ الٌوم الوطنً فً السابع عشر الوصول إلى التطورات التً آلت إلٌها المملك

هجري، عندما تم إصدار مرسوم ملكً بتوحٌد جمٌع أجزاء المملكة، وذلك تقدًٌرا  ٖٔ٘ٔمن شهر جمادى األولى فً عام 

 .لكافة جهود المؤسس األول الملك عبدالعزٌز آل سعود فً توحٌد المملكة

  

 


