
  موضوع عن اليوم الوطني السعودي باالنجليزي بالفقرات

 مقدمة موضوع تعبير باإلنجليزي عن اليوم الوطني

Great countries are not created great, but God creates strong men for them, keen on their 

future, so there are many historical stages on which these countries oscillate, and there are 

many historical joints that contribute to their stability, and the strengthening of the 

foundations on which they are based in the journey of modernization and development, which 

is established by these features The anniversary we commemorate today, for national unity is 

the first step that we start the nation-building process with, after strengthening patriotic 

feelings and strengthening means of coexistence among the people of the country. Pictures 

and shapes. 

لها رجاالا أشدّاء، وحريصين على مستقبلها، فتتعدّد المراحل   إّن البالد العظيمة ال تُخلق عظيمة، وإنّما يخلق هللا :الترجمة

التاريخيّة التي تتأرجح عليها تلك البالد، وتتعدّد الَمفاصل التاريخيّة التي تُساهم في استقرارها، وتعزيز األسس التي تستند 

اليوم، فالوحدة الوطنيّة هي الخطوة عليها في رحلة التحديث والتَّطوير، وهو ما رّسخته مالمح هذه الذّكرى التي نُحييها 

األولى التي نبدأ بها مسيرة بناء األوطان، بعد تعزيز المشاعر الوطنيّة وتعزيز ُسبل العيش المشترك بين أبناء الوطن، فيا  

تلك الفكرة  مرحباا بنفحات الخير القادمة من مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربيّة الّسعوديّة، تلك المناسبة التي أّكدت على

 .بأفضل الّصور واألشكال

 نص موضوع تعبير باإلنجليزي عن اليوم الوطني

It was the beginning of the story with concerns and problems, and the beginning of the case 

was with a long series of struggles, sacrifices and battles in which the first Saudi men gave 

their most precious possessions in order to achieve the great homeland that guarantees them 

and their children security, safety and dignity, away from feuding and the colonial forces that 

were imposing their control. And with that control, threads of evil were imposed, in rivalry, 

division, hatred and destruction, so the peoples of the kingdom lived in the form of scattered 

tribes in the north and south, and in the east and west, until God authorized the founding King 

Abdul Aziz bin Saud to restore those good countries, to be under a unified banner, the name 

Unified, then it was unified in the name of the Kingdom of Saudi Arabia, on the 23rd of 

September 1923 AD, so that the country would later devote itself to construction, 

modernization and development, so that the kingdom it is today is of civilization and 

urbanization, and of luxury that competes with the latest world countries. 

كانت بداية القّصة مع الُهموم والمشاكل، وكانت بداية القضيّة مع سلسلة طويلة من النّضال والتضحيات  :الترجمة

م فيها الّرجال الّسعوديون األوائل أغلى ما يملكون من أجل تحصيل الوطن الكبير الذي يضمنن لهم  والمعارك التي قدّ 

وألبنائهم األمن واألمان والكرامة، بعيدّا عن التَّناحر وعن قوى االستعمار التي كانت تفرض سيطرتها، وتفرض مع تلك  

فكانت شعوب المملكة تعيش على شكل قبائل متفّرقة في  الّسيطرة خيوط الّشر، في التّناحر والتفّرق والكره والخراب،

الّشمال والجنوب، وفي الّشرق والغرب، حتّى أذن هللا للملك المؤسس عبد العزيز بن سعود أن يستعيد تلك البالد الّطيبة، 

لث والعشرين من شهر لتكون تحت راية موّحدة، واسم موّحد، فتّم توحيدها باسم المملكة العربيّة السعوديّة، في تاريخ الثا

للميالد، لتتفّرغ البالد الحقاا إلى البناء والتّحديث والتّطوير، فتكون المملكة التي هي عليه اليوم من  1923سبتمبر لعام 

 .الحضارة والعُمران، ومن الرفاهيّة التي تُنافس أحدث الدّول العالميّة

  خاتمة موضوع عن اليوم الوطني باإلنجليزي

The march of the homelands and their arrival to safety was never the result of the moment, 

nor because of the magic wand or the features of chance, but rather it is the result of a long 

journey of sacrifices and a great march of honesty and follow-up, which is what we celebrate 

on this day, our celebration of the National Day of the Kingdom of Saudi Arabia is a 

recognition We value the sacrifices made by our ancestors for us, asking God for mercy for 



them, and for us further modernization and development, and peace be upon us and you. 

ا وليدة اللحظة، وال بسبب العصا السحريّة أو مالمح  :الترجمة إّن مسيرة األوطان ووصولها إلى بّر األمان لم تَكن يوما

الّصدفة، وإنّما هي نتيجة لمشوار طويل من التَّضحيات ومسيرة كبيرة من األمانة والُمتابعة ، وهو ما نحتفل به في هذا 

اليوم الوطني للمملكة العربيّة السعوديّة هو اعتراف منّا بقيمة التضحيات التي قدّمها أجدادنا من أجلنا،  اليوم، فاحتفالنا ب

حمة، ولنا المزيد من التَّحديث والتَّطوير، والّسالم علينا وعليكم  .سائلين هللا لهم الرَّ

 


