
2022االردنياالستقاللیومعنمدرسیةإذاعة
االحتفال السنوي الذي تقوم بھ المؤسسة التعلیمیة، في المملكة األردنیةھي جزء مناإلذاعة المدرسیة عن یوم االستقالل االردني

الھاشمیة بھذه المناسبة العظیمة في حیاة المملكة، وفي حیاة الشعب األردني بكافة فئاتھ وطبقاتھ، وتھدف اإلذاعة المدرسیة عن ھذه
المناسبة إلى غرس حب الوطن والتعریف بتاریخھ النضالي، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم إذاعة مدرسیة بعناصرھا الكاملة عن ھذه

االردنيمقدمة إذاعة مدرسیة عن یوم االستقاللالمناسبة الكبیرة.
خیر ما نبدأ بھ قولنا أن بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � على نعمھ في كل وقٍت وحین، والصالة على سیدنا محمد الطاھر األمین،

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وسالم على المرسلین، ومن اتبع الھدى من الصالحین، وأما بعد:
السادة الحضور، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، إن اجتماعنا ھا ھنا الیوم، وكما تعودنا في كل عام، ھو اجتماع یبعث إلى الفخر والعزة

والكرامة، لیوم عظیم یھم كل مواطن في أردننا الحبیب، أنھ یوم التمرد على كل مستبد وظالم، انتھك حرمة أرضنا وسمح لنفسھ أن
یحتل بلدنا ویعین نفسھ منتدباً علینا بالقوة، مستغالً خیرات بالدنا، إنھ یوم االستقالل الذي جاء بعد صراع طویل من المحتل حتى جال

عن أرضنا، وبھذه المناسبة العظیمة، قام أبنائنا الطالب بتحضیر فقرات من أجل ھذه المناسبة، والتي سوف یتلوھا على مسامعكم
عبر أثیر إذاعتنا المدرسیة.

إذاعة مدرسیة عن یوم االستقالل االردني
تتكون اإلذاعة المدرسیة من عدة فقرات یقوم الطالب بتحضیرھا مسبقاً وتقدیمھا للحضور الكریم، والتي تتألف من اآلتي:

كلمة عن عید االستقالل لإلذاعة المدرسیة
إن عید االستقالل ھو أھم یوم في حیاة مملكتنا الھاشمیة، ولذلك نستقبلھ بكافة الحفاوة والسرور والكلمات الجمیلة النابعة من القلب،

واسمحوا لي اآلن أن أفسح المجال للطالب….. الذي سیقدم لنا كلمة الصباح عن ھذه المناسبة، فلیتفضل مشكوراً:
السادة أعضاء ھیئة التدریس، زمالئي الطلبة، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، صباح مأله الفرح والسرور، صباح یتجدد معھ األمل بغٍد
أفضل ومستقبل واعٍد في ظل قیادتنا الحكیمة التي یمثلھا ملكنا المفدى عبدهللا الثاني بن الحسین وسائر األسرة الحاكمة، صباح ننفض

بھ الغبار عما مضى في غابر األیام، ونطوي بھ صفحة من صفحات التاریخ الذي مر على أردننا الحبیب، إنھا صفحة اإلنتداب
اإلنجلیزي الذي احتل أرضنا بال حق، ورزح على أرضنا لسنوات حتى مّنً هللا علینا بفضلھ وبھمة سواعد جنودنا األبطال، أن ننال

روواالذینالشھداءألرواحوطوبىالیوم،بھذاوللوطنلنافھنیئاًم،1946العامفيأیارشھرمنوالعشرینالخامسفياستقاللنا
األرض بدمائھم الزكیة، وفي الختام، نادسأل هللا أن یحمي أردننا من كل من أراد بھ السوء، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

شعر عن یوم االستقالل
إن مناسبة یوم االستقالل األردني أھم مناسبة في حیاة المملكة، وال یمكن أن تمر أن یتغنى بھا الشعراء، وھنا أترك المنصة

للطالب…. لیسمعنا من الشعر أعذبھ، فلیتفضل مشكوراً:
علّقت رسمك وشًما في عرى كبدي **** وقال حّسادنا ما لم یقل أبًدا
وحاولوا صدنا عن بعضنا زمًنا **** وما دروا أّننا روحان في جسد
قد أّسستنا على الّصبر الجمیل ید **** وعلّمتنا مًعا أن الرجال على

ما أصعب البدء، لكن الھواشم ھم **** أبا طالل وھذا الیوم یومك یا
لقد حفظت دمي طفًال ولو بیدي **** أبا العروبة لو أن العروبة قد

لواجھت قسوة الّدنیا بوحدتھا **** إّني أقول وما في القول من حرج
ھّم الّنخیل األصیل المستظّل بھ **** یا أردنیون إّما مر واحدكم

فإّن، تحت الّثرى أو فوقھ مھًجا **** ما زال جمر أبي الّثوار متقًدا
لم تنطفئ ناره یوًما وما برحت **** ھي الرسالة كلّفنا بھا شرًفا

قد حاربتنا علیھا األرض قاطبًة **** وَیحسُب الّناس فقر األردني غنى
ویحسدون عیوًنا ال تنام على **** أقول ما قالھ البیت القدیم لھم

ما في القلوب لغیر الحّب متسع **** ولیس إّال ھوى األحرار یسكنھا
أبا الحسین لقد وّفیت في زمن **** وللعروبة واإلسالم ما لھما

إّنا على العھد فاذھب یا معلّمنا **** إّنا على العھد فامض یا معلمنا
ھل تعلم عن عید االستقالل

ھناك العدید من المعلومات التي یجب أن یستذكرھا الشعب األردني بشكل دوري عن ھذه المناسبة الكبیرة، ولذلك سوف أفسح
المجال للطالب…. الذي سوف یطلعنا على بعض ھذه المعلومات في فقرة ھل تعلم، فلیتفضل مشكوراً:

ھل تعلم أن یوم اإلستقالل ھو الیوم الذي وافقت بھ األمم المتحدة على اعتبار األردن مملكة مستقلة ذات سیادة بعد نھایة●
االنتداب البریطاني.

ھل تعلم أن الملك عبد هللا األول ھو أول ملك أردني للمملكة الھاشمیة تم تعیینھ من قبل البرلمان األردني.●
األردنیةالمملكةإلىبعدفیماتحولتوالتيم،1921عاماألردنشرقيإمارةأسساألولهللاعبدالملكأنتعلمھل●

الھاشمیة.



االستقالل.أجلمنالنضالفياألردنيالشعبقضاھاسنة25مدةاألردنعلىاستمرالبریطانياإلنتدابأنتعلمھل●
أسئلة عن عید االستقالل

حصل االستقالل في األردن بعد تاریخ من النضال لھذا الھدف، وھناك العدید من المعلومات عنھ وعما قبلھ وبعده، وھنا أترك
المجال للطالب…. لیقدم لنا المزید من المعلومات في فقرة أسئلة عن االستقالل، فلیتفضل مشكوراً:

من ھو األب المؤسس للمملكة األردنیة الھاشمیة؟السؤال:●
وھو مؤسس إمارة شرقي األردن التي تحولت للمملكةھو الملك عبد هللا األول بن الحسین بن علي الھاشمي،الجواب:●

الھاشمیة.
متى تم اغتیال أول ملك للمملكة الھاشمیة؟السؤال:●
م.1951العامفيالجواب:●
كیف تم اغتیال الملك عبدهللا األول؟السؤال:●
داخالً لیصلي الجمعة.تم اغتیالھ على بوابة المسجد األقصى عندما كانالجواب:●
اإلستقالل؟ما ھي أھم اإلنجازات التي جرت في األردن بعدالسؤال:●
األردني، اإلنضمام لألمم المتحدة، المشاركة في الحروبوضع دستور للبالد، تعیین ضباط أردنیین للجیشالجواب:●

العربیة ضد الكیان الصھیوني.
خاتمة إذاعة مدرسیة عن یوم االستقالل االردني

وإلى ھنا، نأتي إلى ختام إذاعتنا المدرسیة، والتي اجتھد فیھا طالبنا األعزاء بتحضیر وتقدیم الفقرات التي أنصفت ھذه المناسبة
حقھا، وأحیت في ذاكرتنا العدید من المعلومات الھامة عن ھذا الیوم، یوم الفرحة والبھجة التي تخص األردن الحبیب ككل دولًة
وشعباً وقیادة، وفي الختام، ندعو هللا أن یحفظ أردننا الحبیب من كل شر ویبعد عنھ كید الحاسدین والطامعین، ویحفظ لنا قیادتنا

الحكیمة، وھنیئاً لألردنیین بھذا العرس الوطني السعید، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا.


