
 خاتمة بحث عن اليوم الوطني السعودي

فًٛا ٚهٙ ًَٕرس خاحًت بحذ ػٍ انٕٛو انٕطُٙ انغؼٕد٘ حخُاعب يغ ْزِ انًُاعبت 

ت بانُغبت ألبُاء انًًهكت انؼشبٛت انغؼٕدٚت ْٔٙ ػهٗ انُّحٕ انخانٙ ًّ  :انٕطُٛت انًٓ

ٔبٓزا َكٌٕ ٔصهُا يؼكى إنٗ َٓاٚت ْزا انبحذ انز٘ لّذيُاِ ػٍ انٕٛو انٕطُٙ 

انغؼٕد٘، نُؤّكذ ػهٗ ضشٔسة انًحافظت ػهٗ ْزا انٕطٍ، انز٘ نى ٚبخم ػهُٛا فٙ 

ا، ٔال بّذ نُا يٍ انؼًم بكم صٓذ يٍ أصم حمذٚى شٙء ٔنٕ بغٛظ حضاِ  ًً حمذٚى األفضم دائ

صذاد ػهٗ يّش انؼوٕس نٛظ إاّل بوًاث فخش ٔطُُا انغؼٕدٚت، فًا لّذيّ نُا األ

ٔاػخضاص َخباْٗ بٓا أياو انضًٛغ، فانٕٛو انٕطُٙ انغؼٕد٘ ْٕ ٕٚو نغشط يفاْٛى حّب 

انٕطٍ فٙ َفٕط األبُاء انخٙ حكبش ٔحًُٕ فٕق حشابّ ٔيٍ خٛشاحّ، ٔأٌ َغٛش ػهٗ 

 .َٓش األصذاد انزٍٚ ّٔحذٔا انبالد ٔبُْٕا بغٕاػذْى انطاْشة انُمٛت

قصيرة 29تمة بحث عن اليوم الوطني السعودي خا  

نهًشة انزاَٛت ٔانخغؼٍٛ ػهٗ ركشٖ  2222ححخفم انًًهكت انغؼٕدٚت فٙ ْزا انؼاو 

ٗ انًًهكت انؼشبٛت انغؼٕدٚت، نزا أدسصُا فًٛا  ًّ حٕحٛذ بالد "َضذ ٔانحضاص" ححج يغ

لوٛشة، ْٔٙ كًا ٚهٙ 22ٚهٙ خاحًت بحذ ػٍ انٕٛو انٕطُٙ انغؼٕد٘  : 

انخخاو ْزا انبحذ ػٍ انٕٛو انٕطُٙ انغؼٕد٘، أٔصٙ َفغٙ أٔاًل ٔيٍ رّى أٔصٙ ٔفٙ 

ٌّ َكٌٕ ػهٗ لذس انًغؤٔنٛت انخٙ ٔضؼٓا ػهٗ  األصذاد، ٔأاّل  ػاحمُاأحبّخٙ صًًٛؼا بأ

َضؼم احخفاالحُا ٔشؼاساحُا فٙ انٕٛو انٕطُٙ يضّشد كهًاث َُطمٓا دٌٔ أٌ َؼٙ 

ػًااًل َخهص بّ نٕطُُا انحبٛب انغؼٕدٚت، فًا بذأ يؼاَٛٓا، بم ٚضب أٌ َضؼم ألٕانُا أ

بّ األصذاد ال ٚضب أٌ ُٚخٓٙ، بم ٚضب أٌ ٚبمٗ يغخًًشا ػهٗ راث انُٓش انؼظٛى، نبُاء 

دٔنت ػظًٛت ٚخباْٗ بٓا األبُاء ٔٚفخخشٌٔ باالَخواساث ٔاالَضاصاث انغاػٛت َحٕ 

 .انخًٛض ٔاالبذاع

مميزة نموذج خاتمة بحث عن اليوم الوطني السعودي  

حخُٕع ًَارس انخٕاحٛى انخٙ ًٚكٍ أٌ َخخخى بٓا األبحاد ٔانخماسٚش انًكخٕبت بًُاعبت 

انٕٛو انٕطُٙ انغؼٕد٘، ٔيٍ إحذٖ ًَارس خاحًت بحذ ػٍ انٕٛو انٕطُٙ انغؼٕد٘ 

 :يًٛضة ػهٗ انُحٕ انخانٙ

 ٔبٓزا انمذس يٍ انكالو أكٌٕ لذ ٔصهج يؼكى إنٗ َٓاٚت ْزا انبحذ انًًٛض ػٍ انٕٛو

انٕطُٙ انغؼٕد٘، ٔانز٘ حُأنج فّٛ أبشص انًؼهٕياث انٓايت راث االسحباط انٕرٛك 

ببطٕالث ٔإَضاصاث األصذاد فٙ عبٛم ححمٛك ٔحذة انبالد ٔحأعٛظ يًهكت ػشبٛت 

عؼٕدٚت ححج ساٚت ٔاحذة ٔحّكاو ػظًاء نى ٚخٓإَٔا ًٕٚيا فٙ حمذٚى انخضحٛاث 

ا أٔصٙ صًٛغ أبُاء انًًهكت انؼشبٛت ٔانبطٕالث فٙ عبٛم سفؼت انٕطٍ انغانٙ، نز



انغؼٕدٚت بانحفاظ ػهٗ ْزا انٕطٍ ٔانذفاع ػُّ بكم ششف ٔإخالص، ٔحمذٚى انغانٙ 

 .ٔانُّفٛظ يٍ أصم إكًال يغٛشة األصذاد انخٙ بذأٔا بٓا يٍ أصم ٔطٍ يخمذو ٔيضدْش

 


