
 مقدمة فقرات اذاعة مدرسٌة عن الٌوم الوطنً

بسم هللا الرحمن الرحٌم، والصالة والسالم على النبً الكرٌم، محمد بن عبدهللا الصادق األمٌن، أما بعد، مدٌري الفاضل، 

ر وبركة، نبدأ صباحنا لهذا الٌوم مع أحد أهم معلمً الُمحترمٌن، زمالئً الطلبة الكرام، أسعد هللا صباحكم بكل خٌ

المناسبات الوطنٌة الخالدة فً قلوبنا جمًٌعا، أال وهو الٌوم الوطنً السعودّي، والذي ٌذكرنا بتوحٌد أراضً المملكة العربٌة 

ن م على ٌد المؤسس األول الملك الراحل عبدالعزٌز ب3ٖٕٔالسعودٌة فً الثالث والعشرٌن من شهر سبتمبر عام 

عبدالرحمن آل سعود رحمه هللا وطٌب ثراه، فإن هذا الٌوم العظٌم تخلًٌدا لهذه الذكرى المجٌدة، وتقدًٌرا لجهود ثالثٌن عاًما 

 .استمرت فً إعالء ورفعة المملكة حتى آلت ما نراهُ من تطور هائل وُمنافس فً جمٌِع االتجاهات

 فقرات اذاعة مدرسٌة عن الٌوم الوطنً

نً من المناسبات الوطنٌة الهاَمة التً ٌحتفُل بها فً مختلِف أنحاء العالم، وٌصادف تارٌخ الٌوم الوطنً إّن الٌوم الوط

السعودي الثالث والعشرٌن من شهر أٌلول لكل عام، وفً هذا سندرُج مجموعة من فقرات االذاعة المدرسٌة عن العٌد 

 :الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة

 الٌوم الوطنًفقرة القرآن الكرٌم عن 

التً جاءت فً حب الوطن، والجهاد باألنفس واألموال واألبناء فً سبٌلِه، ومدى أهمٌُة توحٌد  -جل عالهُ -كثٌرةُ هً آٌاته 

الكلمة والرأي، واالصطفاف خلف راٌة الحق وراٌة الوطن واالسالم، وفً ذلك نستمع إلى آٌات من الكتاب المبٌن ٌتلوها 

 :......"، فلٌتفضل مشكوًراعلى مسامعكم الطالب "..

  ُكْم إِْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَ " :-سبحانه وتعالى-قال هللا ٌْ ِ َعلَ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاه ِ َجِمًٌعا َواَل َتَفره لهَف َواْعَتِصُموا بَِحْبِل هللاه

َن قُلُوبُِكْم َفأَْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكْنُتْم عَ  ٌْ اتِِه لََعلهُكْم َب ٌَ ُ لَُكْم آ ٌُِّن هللاه ٌَُب اِر َفأَْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذلَِك  لَى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النه

 ."[1]َتْهَتُدونَ 

  ِت أَن اله ُتْشِرْك بًِ شَ " :-سبحانه وتعالى-قال هللا ٌْ أَْنا ِِلِْبَراِهٌَم َمَكاَن اْلَب ائِفٌَِن َواْلَقائِِمٌَن َوإِْذ َبوه ًَ لِلطه تِ ٌْ ًئا َوَطهِّْر َب ٌْ

أْتٌَِن ِمن ُكلِّ َفج   ٌَ أُْتوَك ِرَجااًل، َوَعلَٰى ُكلِّ َضاِمٍر  ٌَ ن فًِ النهاِس بِاْلَحجِّ  ُجوِد * َوأَذِّ ِع السُّ كه  ."[2] َعِمٌقٍ َوالرُّ

 طنًفقرة الحدٌث النبوي عن الٌوم الو

ٌّرة من حبِه لوطنه، وتأثرِه بفراقِها والُبعد عنها عندما اضطر إلى  -صلى هللا علٌه وسلم-لم تخلو سٌرة رسول هللا محمد  الن

مغادرة مكة المكرمة إلى المدٌنة المنورة هو وأصحابه فراًرا بدٌنه وإعالء لكلمته، وفً ذلك فلنستمُع إلى حدٌث من سنة 

عن أن األمة اِلسالمٌة هً أمة واحدة، وأن أرض مكة هً أطهر البالد وأحبها إلى هللا  -علٌه صلى هللا-رسول هللا محمد 

 :سبحانه، مع الطالب "...."، فلٌتفضل مشكوًرا

  هم، وَتَراُحِمِهم، وتعاُطفِِهْم. مثُل الجَسِد إذا اشتَكى " :-صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا مثُل المؤمنٌن فً َتوادِّ

َهِر واْلُحمهى مْنُه عضو    ."[3]تَداَعى لَُه سائُِر الجَسِد بالسه

  صلى هللا علٌه وسلم-قال رسول هللا-: " ِ ُ علٌِه وسلهمَ -رأٌُت رسوَل هللاه ِ  -صلهى هللاه واقًفا على الحزَورِة فقاَل: وهللاه

ِ إ ِ، وأحبُّ أرِض هللاه ِ، ولوال أنًِّ أُخِرجُت منِك ما خرجتُ إنهِك لخٌُر أرِض هللاه  ."[4]لى هللاه

 فقرة كلمة الصباح عن الٌوم الوطنً

ٌّن من كتاب هللا  ، فإننا ننتقل -صلى هللا علٌه وسلم-، وسنة نبٌه النبً العدنان -سبحانه وتعالى-بعد أن استمعنا لكالم الثقل

 :جرٌات الٌوم الوطنً السعودي مع الطالب "......"، فلٌتفضل مشكوًراوإٌاكم إلى نبذة قصٌرة عن م

ٌُذكر،  إن الوطن هو حرٌة اِلنسان، وُمتنفسه، والسبٌل بِه نحو العلو والرفعة، وبدون الوطن فإن اِلنسان ال ٌصبو لشًء 

وفً تخلٌد ذكرى توحٌد الوطن السعودي وإحٌاء كلمته ورفعة راٌتُه ُوجد الٌوم الوطنً السعودي، والذي ٌصادف تارٌخ 

وهو ذكرى توحٌد المملكة العربٌة السعودٌة، وتأسٌسها على ٌد جاللة الملك الثالث والعشرٌن من شهر سبتمبر لكل عام، 

م، وقد اختٌر هذا الٌوم فً السابع 3ٖٕٔعبد العزٌز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه هللا، والذي أعلن قٌام المملكة فً عام 

د جمٌع أجزاء الدولة السعودٌة هجري، إذ تّم إصدار المرسوم الملكً بتوحٌ 3ٖٔٔعشر من شهر جمادى األولى فً عام 



الحدٌثة، لتصبح المملكة العربٌة السعودٌة، وهذا لتقدٌر جهود الملك عبدالعزٌز فً تأسٌس المملكة، والحفاظ على التارٌخ، 

 .وإحٌاء التراث

 فقرة هل تعلم عن الٌوم الوطنً

إذاعتنا المدرسٌة إلى فقرة هل تعلم بمعلومات  بعد أن استمعنا إلى فقرة الصباح الُموجزة عن الٌوم الوطنً ننتقل فً فقرات

 :ُموجزة عن الٌوم الوطنً وأحداثه ومجرٌاته مع الطالب "......، فلٌتفضل مشكوًرا

  م، واعتباره 3ٕٓٓهل تعلم أن الملك عبدهللا األول هو من أعلن تمجٌد ذكرى الٌوم الوطنً السعودي فً عام

 .المختلفة فٌه اجازة رسمٌة، وإقامة العدٌد من الفعالٌات

  هل تعلم أن الٌوم الوطنً السعودي ُوجد لتمجٌد ذكرى توحٌد المملكة العربٌة السعودٌة على ٌد المؤسس الراحل

 .جاللة الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود بعد أن كانت عبارة عن مملكة الحجاز ونجد وأُخر  متفرقات

 م، وهو ٌوم إجازة رسمٌة لكافة 3ٖٕٔوالعشرٌن من عام  هل تعلم أن تارٌخ الٌوم الوطنً ٌصادف الثالث

 .العاملٌن على أرض المملكة العربٌة السعودٌة

  هل تعلم أن هوٌة الٌوم الوطنً السعودي فً دورته الثانً والتسعٌن "هً لنا دار" استلهمت من القصائد

 .واألناشٌد التً رددت فً رفعة الوطن وتمجٌده، مثل نشٌد فوق هام السحاب

 قرة شعر عن الٌوم الوطنًف

كتبت العدٌد من األشعار فً حب الوطن، وفً تمجٌد الٌوم الوطنً السعودي خاصة، إذ أنه ٌوم تجدٌد للعهود والمواثٌق 

للوطن والقٌادة الحكٌمة التً نقلت المملكة نقلة نوعٌة نحو المجد والتقدم، حتى أصبحت المملكة نبراًسا للحضارة، ومنارة 

عة واالقتصاد والتجارة، وقبلة لألوفٌاء والصادقٌن، ومكاًنا ٌجتمع فٌه الناس من جمٌع دول العالم لٌعملوا فً للعلم والصنا

مؤسساته ومستشفٌاته ومصانعه، وفً ذلك نستمع إلى شعر عن الٌوم الوطنً السعودي مع الطالب "....."، فلٌتفضل 

 :مشكوًرا

 ا غٌر أرضك نسكن ونعشق ثراهاٌا وطنا دام عزك شامخ والدٌن سٌرة *** مارضٌن

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

 ٌالسعودي بس اسمك ال لمع فً كل دٌرة*** وهللا انه تاج أكبر من على هامة سناها

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

 ك لً جنوبك كل شبر فٌه غٌره*** حاسدك ربً ٌعٌنه مادرى انه ما نساهامن شمال

 ٌحتمً بك رغم غٌضه اه ٌاشٌن البصٌرة*** وٌن ما ترحل عٌونه ٌرجع وٌذكر سماها

 فقرة سؤال وجواب عن الٌوم الوطنً

ًّ لتارٌَخ المملكة العربٌة السعودٌة من ذ القدم، وتمجٌد الفعل الوطنً فً ترسٌِخ مفهوم الوحدة الوطنٌة، والتكامُل البنائ

لمؤسسً المملكة منذ أن كانت عبارة عن أطراف مترامٌة نستمع إلى فقرة سؤال وجواب مع الطالبٌن"....." والتً 

 :تتضمن أسئلة بسٌطة عن الٌوم الوطنً السعودي

 ما هو تارٌخ الٌوم الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة؟ :السؤال 

وم الوطنً للمملكة العربٌة السعودٌة الثالث والعشرٌن من شهر سبتمبر/أٌلول لكل ٌصادف تارٌخ الٌ :اإلجابة

 .عام

 ما هو االسم األول للمملكة قبل أن ٌطلق علٌها الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود هذا المسمى؟ :السؤال 

 .كانت تسمى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها :اإلجابة

 المؤسسٌن للدولة السعودٌة األولى، والثانٌة، والثالثة؟ما هً أسماء القادة  :السؤال 

المؤسس للدولة السعودٌة األولى هو الملك محمد بن آل سعود، أما المملكة السعودٌة الثانٌة فمؤسسها  :اإلجابة



ل هو الشٌخ تركً بن عبدهللا آل سعود، والدولة السعودٌة الثالثة كانت على ٌد الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آ

 .سعود رحمه هللا وطٌب ثراهم جمًٌعا

 ما هً هوٌة الٌوم الوطنً السعودي فً دورته الثانٌة والتسعٌن؟ :السؤال 

 .هوٌته هً شعار "هً لنا دار" والذي استمد من التنمٌة المستدامة، واألناشٌد التً قٌلت فً حب الوطن :اإلجابة

 خاتمة فقرات اذاعة مدرسٌة عن الٌوم الوطنً

قد وصلنا وإٌاكم إلى ختام إذاعتنا المدرسٌة، والتً تحدثنا عبر فقراتها المختلفة عن الٌوم الوطنً السعودّي،  هكذا نكون

وهو ٌوم ِلعالن الفرح والبهجة، وٌوم ٌمتلىء بالفخر والعز بما صنع اآلباء واألجداد وقدموا تجاه توحٌد الوطن وجعله 

تمر فٌها ذكرى الٌوم الوطنً السعودي ٌتّم االحتفال بإنجازات جدٌدة وجهة واحدة قوٌة ومتطورة وراسخة، ففً كل سنة 

وكثٌرة مثٌرة للفخر والفرح، وفً هذا نشكركم على حسن استماعكم، وتفاعلكم مع فقرات االذاعة المختلفة، والسالم ختام، 

 .فالسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

  

 


