
 سعودياليوم الوطني ال

ٌّة السعودٌة األعٌاد واالحتفاالت كل عام ، والذي ٌصادف أن  الٌوم الوطنً السعودي هو الٌوم الذي تقٌم به المملكة العرب

ٌكون بتارٌخ الثالث والعشرٌن من شهر أٌلول، وٌتم االحتفال بهذا الٌوم من اجل إحٌاء ذكرى توحٌد أقطار المملكة وتغٌر 

ٌّة تحكمها العدٌد من القبائل اسمها بعد أن كانت مملكة نج د والحجاز، حٌث كانت مملكة نجد والحجاز عبارًة عن ملك

والعشائر المختلفة، وفً أوائل القرن العشرٌن أصدر حاكم نجد الملك عبد العزٌز آل سعود مرسوماً ٌقضً بتوحٌد معظم 

 .مناطق وسط الجزٌرة العربٌة، وإدراجها تحت مسمى المملكة العربٌة السعودٌة

وإحٌاًء لذكري األبطال الشجعان الذي بذلوا الغالً والنفٌس من األرواح واألموال و الثمرات من أجل أن تقوم للمملكة 

ا للبالد، ٌتم منح الموظفٌن  ًٌ ٌّة السعودٌة الٌوم الوطنً من لكل عام عًٌدا رسم السعودٌة قائمة، تعتبر المملكة العرب

ٌّة، وتعمل أًٌضا على رعاٌة نشاطات الحكومٌٌن والعاملٌن فً القّطاعات ال خاصة والمؤسسات الغٌر ربحٌة إجازة رسم

ممٌزة خاصة بالٌوم الوطنً بعد اعتماد الشعار والهوٌة عبر الهٌئة العامة للترفٌه، لٌعٌش المواطن أجواء جمٌلة ملٌئة 

 .بالفخر والعز، تخلًٌدا لذكرى هذا الٌوم المبارك

 تعبير عن اليوم الوطني لالطفال

بالدنا السعودٌة أجمل بالد األرض، السعودٌة التً طالما عال شأنها فوق األمم، وكانت شامًخا ومتفاخرًة بٌن الدول، هذا 

مكانًتا إال الجبال شامخة والجٌاد الجامحة، فهً المنارة التً ما تعتبت وهً تنٌر األرض   الوطن الجمٌل الذي ال ٌلٌق به

ٌُمكن التغافل عنها، فهً بعدلها و كرمها وعّزتها، تعتبر  المملكة العربٌة السعودٌة بالًدا ذات تارٌخ عرٌق وحضارة ال 

 ً  .الدولة األكبر فً شبه الجزٌرة العربٌة، وتقع المملكة بٌن البحر األحمر وخلٌج العقبة غرًبا، الخلٌج العربً شرقا

ة منذ بداٌة تولٌه الحكم، ففً غضون عقوٍد قلٌلة من وبدأ الملك عبد العزٌز آل سعود بتوحٌد أقطار المملكة العربٌة السعودٌ

حكم الملك عبد العزٌز آل سعود، شهدت المملكة تحوالت كبٌرة، إذ أصبحت دولة من الدول المتطورة والحدٌثة، بعدما 

قدٌر كانت بلًدا تملؤها الرمال من كل حدب وصوب، كما أصبحت لها دور مهم على صعٌد الساحة الدولٌة، فكل الشكر والت

 .لقٌادتنا الحكٌمة وأجدادنا العظام الذٌن ضحوا بدمائهم وأبناءهم من أجل رفعة هذا الوطن وعلو شأنه

 تعبير عن حب الوطن قصير لالطفال

الوطن هوا الفضاء الجمٌل الذي ٌحٌط بنا، فحب الوطن أجمل احساس ٌمأل القلب، فٌبقى فً قلبنا االنتماء له مهام بعدت 

المسافات وفرقتنا األمنٌات، وهو شجرة الحب التً تنمو بداخلنا مع مرور السنٌن، فال شًء فً هذه الدنٌا ٌضاهً دفء 

فً روابٌه وكبرنا فً طرقاته، إّنه حٌب تتناقله األجداد واألباء فاستقّر فً  أرض الوطن وجمال ترابه، فهوا الذي ترعرعنا

قلوبنا وال زال ٌكبر، فلوال أرض الوطن لما شعرنا ٌوًما بمعنى االستقرار واألمان، فهو الملجأ لنا من كل المخاطر، وهو 

اطن األمٌن الصالح هو من ٌدافع عن بالده من الكٌان الوحٌد الذي ٌستحق مّنا كل االحترام والتقدٌر والعمل الدؤوب، فالمو

كل المخاطر، وٌهتم بالحفاظ على ممتلكاته ومرافقه العامة والخاصة، كما أن طلب العلم والسعً فً التفوق وتقدٌم 

 .األبحاث لتطوٌر الوطن وبناءه من حب الوطن

 تعبير عن اليوم الوطني قصير لالطفال

باب التً تدفع المواطن للدفاع عن وطنه وحماٌته، فالبالد اآلمنة هً التً تملؤ االنتماء للوطن واألرض هً أعظم األس

قلوب أبناءها دفًء، وتمنحهم الطمأنٌنة وراحة النفس، وهً الملجأ الذي ٌمنح أبناءه السعادة بعد كل انكسار وهزٌمة، وهو 

ن الهوٌة التً تقوم علٌها شخصٌة وحٌاة الوجهة التً تتوجه نحوها الّدموع عند كّل اغتراب، فالوطن هو أحد أهم أركا

ا لتطال  ًٌ اإلنسان، فحبه واجب و عشقه ٌعتصر القلوب، فالٌوم الوطنً السعودي ٌرفع فٌه كل مواطن سعودي رأسه عال

عنان السماء، بما تحقق من إنجازات على أرض وطنه المعطاء، وندعو هللا العلً القدٌر أن ٌحفظ لنا والة أمرنا وحكامنا 

 .اء وأن ٌمتعهم بالصحة والعافٌة وأن ٌجزٌهم خٌر الجزاء لما ٌبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفًاألمن

 عبارات فخر باليوم الوطني السعودي

فً العدٌد من مواضٌع التعبٌر  أضافتهاوفٌما ٌأتً مجموعة من عبارات الفخر واالعتزاز بالٌوم الوطنً السعودي ٌمكن 

 :ومنها ما ٌلً

  من والرخاء والشامخ بالمجد والعزة واألمل ممتلًئا فً وطنً المتمٌز باأل دام الحب. 



 أفراح الوطن هً فرح ألبنائه األوفٌاء ، فكل عاٍم وأنت وطن المحبة والكرم واألنتماء. 

  ،عشقت رائحة هوائك ٌا وطنً وتسابقت مع أمواج بحارك وتراقصت مع نجومك وغرقت شوًقا فً أحضانك

 .غالًأعشقك ٌا وطنً ال

 ٌحتفل القلب بحب بالد واالنتماء إلٌها، وبك تزدهر ورود البساتٌن الخضراء، فكل الحب والعطاء. 

 أطهر الرمال من أرض بالدي، فحبك فً قلبً ال ٌتجدد كل عام فقط، فحبك ٌنمو بداخلً كل ٌوم. 

 بخٌر بهمٍة تسابق الجبال شموًخا، نحفر بسواعدنا باطن األرض، فكل عام وبالدي السعودٌة. 

  ًلقد عشت فً أزقتك وطنً، أستمتع باألمن والرخاء واالستقرار، نعم البالد بالدي فلقد شغفت قلبً حبا

 .وتجاوزت بإشراقتك كل مقاٌٌس الحضارات

 


