
 اليوم الوطني السعودي

إّن الوطن هو أساُس اإلنسان وكٌانُه ووجودهُ، والٌوم الوطنً السعودّي هو الٌوم الذي ٌحتفل فٌه بتوحٌد أراضً المملكة 

 وطٌث اراه، وٌدادت تارٌُُه الاال  العربٌة السعودٌة على ٌد جاللة الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود رحمُه هللا

م، وٌعتبر هذا الٌوم ٌوم فُر واعتزاز بكل ما آلت إلٌه المملكة ُالل االاٌَن عاًما 2391والعشرٌن من شهر سبتمبر لعاِم 

ٌع من التطور والتقدم والنهضة حتى أدبحت فً طالئع الدول المتقدمة، وفٌه تقام العدٌد من الفعالٌات التً ٌحتفل بها جم

 .الفئات من األطفال والشباث والكبار على أرض المملكة

 توزيعات اليوم الوطني لالطفال سهلة

الوطُن هو كٌان اإلنسان، وحث الوطن من المعتقدات التً ٌجث أن تزرع فً األطفال منذ نعومة أظافرهم ودغر سنهم، 

والفداء من أجل الوطن فً نفوسهم، وفً ضمن فعالٌات الٌوم  حتى ٌكبروا وٌكبر حث الوطن فً قلوبهم، وتسود التضحٌة

ٌُحرُص على توزٌع العدٌد من التوزٌعات الجمٌلة والتً تعبر عن أهم أحدا  ومجرٌات الٌوم الوطنً  الوطنً السعودي 

زٌعات الٌوم فً تارٌُه الاال  والعشرٌن من شهر سبتمبر وفً دورته الاانٌة والتسعٌن بشكل بسٌط وُموجز، ومن أجمل تو

 :الوطنً لألطفال وأسهلها ما ٌأتً



 



 



 



 



 

 توزيعات اليوم الوطني لالطفال جديدة

مع اقتراث تارٌخ الاال  والعشرٌن من شهر سبتمبر ال بّد من تحضٌر الهداٌا والتوزٌعات كنوٍع من فعالٌات الٌوم الوطنً 

السعودي لألطفال، بغٌة تعرٌفهم بتارٌخ وطنهم الحبٌث، والتضحٌات التً كانت من األجداد فً سبٌل إعالء الوطن 

لوطن فً قلوبهم، وٌزٌد من وطنٌتهم واحترامهم لوطنهم ومن هو ونهضته ورفعته، فذلك الفعل ٌساعد فً غرس حث ا

 :مسؤول عن الوطن، وفٌما ٌأتً مجموعة من التوزٌعات الجدٌدة للٌوم الوطنً لألطفال



 



 



 



 

 رامتوزيعات اليوم الوطني لالطفال انستغ

تقام العدٌد من الفعالٌات المتنوعة فً الٌوم الوطنً، من المهرجانات واالحتفاالت والعروض االستعراضٌة، كما وتجهز 

اإلذاعات المدرسٌة وأبٌات الشعر والمدونات عن العٌد الوطنً السعودي ومجرٌات هذا الٌوم، وال بد من دعم الفكرة فً 

ة مناسبة ألعمارهم، وفً ذلك ندرج مجموعة من التوزٌعات عن الٌوم الوطنً عقول األطفال، وٌكون ذلك من ُالل أنشط

 :لألطفال بحٌ  ٌمكنكم مشاركتها على موقع االنستغرام



 



 

 



 

 افكار توزيعات اليوم الوطني لالطفال

ٌبح  البعض عن أفكار متنوعة ومُتلفة من أجل تنفٌذها فً توزٌعات الٌوم الوطنً، وإنه لٌوم فً غاٌة األهمٌة، حٌ  

ى المجاالت على مدار أنه ٌعبر عن مدى الفُر واالعتزاز بتارٌخ المملكة العربٌة السعودٌة، وما آلت إلٌه من تقدم فً شت

االاٌن عاًما، وما حققت من أمن وآمان لكل سعودي أو مقٌم على أراضٌها، وفً الفرح والسعادة بذكرى الٌوم الوطنً 

 :ندرج مجموعة من افكار الٌوم الوطنً لألطفال



 



 



 



 



 

 توزيعات اليوم الوطني لالطفال لكافة المراحل الدراسية

فً شتى األماكن من المنزل، والمدرسة،  فً الٌوم الوطنً تقام الكاٌر من االحتفاالت على مدار أٌام متعددة، وتقام

والجامعة، والطرقات، والمؤسسات، والباحات، وغٌرها، حٌ  ٌعلق العلم السعودي، والزٌنة الُضراء على جمٌع 

األماكن، كتعبٌر عن الفُر واالعتزاز بالمملكة العربٌة السعودٌة ومؤسسٌها، ولعل من أبسط الفعالٌات هً التوزٌعات 

 :ٌأتً ندرج مجموعة من توزٌعات الٌوم الوطنً لكافة المراحل الدراسٌة لألطفال، وفٌما



 



 



 

 



 

 توزيعات اليوم الوطني لالطفال جاهزة للطباعة

تكون جاهزة  قبل موعد الٌوم الوطنً المحدد فً الاال  والعشرٌن من شهر أٌلول لكل عام ٌبح  الجمٌع عن توزٌعات

، وهوٌته، وشعاره لألطفال، بهدت إدُال الفرحة على  ًّ للطباعة، بحٌ  تشمل معلومات موجزة وبسٌطة عن الٌوم الوطن

قلوبهم، وزرع الوازع الدٌنً فً نفوسهم، وفٌما ٌأتً ندرج مجموعة من توزٌعات الٌوم الوطنً لألطفال بحٌ  ٌمكنكم 

 :طباعتها



 



 



 



 



 



 صور توزيعات اليوم الوطني لالطفال

فً الٌوم الوطنً ٌعبر الجمٌع عن حّبه لوطنه، وامتنانه بالوجود على أرضه، ولعل من أبسط أوجه التعبٌر هو إظهار 

ة، وٌبح  البعض عن دور توزٌعات الفرح بالٌوم الوطنً، وٌكون ذلك من ُالل مدح الوطن والقادة، وتعلٌق الزٌن

لألطفال، بحٌ  تكون باللون األُضر، وهو لون علم السعودٌة، مع وجود شعارات بسٌطة معبرة عن حث الوطن، وفً 

 :ذلك سندرج مجموعة من دور توزٌعات الٌوم الوطنً لألطفال

 



 



 



 



 

 ملصقات اليوم الوطني لالطفال

تنتشر الزٌنة والفعالٌات فً شتى األماكن على أرض المملكة العربٌة السعودٌة، وكذلك فً مُتلت مواقع فً الٌوم الوطنً 

التوادل االجتماعً، حٌ  ٌعبر الجمٌع عن حبه لوطنه، وامتنانه لقادته، وفًُرا بمؤسسً المملكة، وفً ذلك سندرج 

 :مجموعة من ملدقات الٌوم الوطنً



 



 



 



 



 

  

  

 


