
كلمة عن عید االستقالل لالذاعة المدرسیة مكتوبة
إن ھذه الكلمة ھي أحد الفقرات الخطابیة الھامة التي تتضمنھا أي إذاعة مدرسیة عن یوم االستقالل االردني الذي یأتي قریباً من ھذا

الشھر الحالي، حیث یتوجب على المؤسسة التعلیمیة االحتفال بھذه المناسبة بطریقة توعویة، تربي جیل الطالب فیھا على ثقافة
ومعاییر وقیم األمة التي ینتمون إلیھا، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم باقة من أجمل الكلمات لالذاعة المدرسیة عن ھذه المناسبة وفقرات

أخرى ھامة.
مقدمة اذاعة عن عید االستقالل

خیر الكالم ما یبدأه اإلنسان بقول بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد، وعلى آلھ
وصحبھ أجمعین، وعلى من اتبع الھدى من المرسلین، أما بعد:

السادة أعضاء الھیئة التدریسیة، أبناؤنا الطالب، القائمین على ھذا الحفل الكریم، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، الیوم نجتمع في یوم
استثنائي ال یتسنى لنا مطالعتھ إال في كل عام مرة واحدة، ھذا الیوم الذي یعد مجداً لمملكتنا ولشعبنا ولكل محب لنا، ھذا الیوم

التاریخي الذي مضینا بھ قدماً لنبني وطن ومستقبل وغد أفضل حتى ننعم كلنا فى حضن وطننا الحبیب، إنھ یوم استقاللنا َوعزتنا
وكرامتنا، وفي ھذا الیوم، سوف نتشارك ھذه المناسبة المجیدة معكم بما قاموا طالبنا األعزاء بتحضیره لھذه المناسبة من مواد،

والتي سیقدموھا لكم عبر أثیر إذاعتنا المدرسیة، عرفانا بھذا الیوم الكبیر.
كلمة عن عید االستقالل لالذاعة المدرسیة

إن عید االستقالل ھو أھم األعیاد الوطنیة في مملكتنا االردنیة الھاشمیة، التي یفرح لھا كل طبقات الشعب في األفعال واألقوال
ومظاھر الفرحة كافة، وإني ألفسح المجال اآلن للطالب… الذي سیقدم لنا كلمة عن ھذا الیوم المجید، فلیتفضل مشكوراً:

إن عید االستقالل ھو عرس وطني، وبقدر ما االستقالل ھو حق مشروع لكل الشعوب، بقدر ما ھو واجب علینا االعتزاز بھ إلنھ
یعزز االنتماء الوطني لھذا البلد، الذي ضحى وقدم الكثیر من الشھداء حتى نال شرف الحریة من استعباد الدول االستعماریة، ففي

الكریم،شعبناأبناءمناالبطالوبھمةاألولهللاعبدالملكاستطاع،1946العامفيوتحدیداًعام،وسبعینستةمنذالیومھذامثل
أن یسقط االنتداب البریطاني عن وطننا الحبیب، وجعل اسم المملكة األردنیة الھاشمیة یرتفع في سماء الحریة في وطننا العربي،

لتصبح دولة ذات شأن كبیر ساعدت محیطھا وساندت قضایا الشعوب المحقة، فلنفخر جمیعاً بھذا الیوم ولنحتفل بھ خیر احتفال
تكریماً لدماء أبطال الوطن الذین ضحوا لعزتنا وكرامتنا، وختاماً، ندعو هللا أن یحمي وطننا وشعبنا وأن یبعد عنا كید الحساد

والطامعین، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا.
كلمة عن عید االستقالل باللغة االنجلیزیة لالذاعة المدرسیة

إن عید االستقالل ھو فرحة یجب أن ترجمتھا إلى كل لغات العالم، ولذلك سأفسح المجال للطالب…. الذي سیقدم لنا كلمة عن ھذا
العید باللغة االنجلیزیة فلیتفضل مشكوراً:

Independence Day is a national wedding and an expression of the legitimate right of all
peoples to justice and freedom, and therefore it was our duty to be proud of it because it
reinforces the national belonging to this country, which sacrificed and gave many martyrs
until it gained the honor of freedom from the enslavement of colonial countries, on this day
six years ago Seventy years, specifically in the year 1946, King Abdullah I, with the
determination of the heroes of our honorable people, was able to drop the British Mandate
from our beloved homeland, and made the name of the Hashemite Kingdom of Jordan rise
in the sky of freedom, so let us all be proud of this day and celebrate it in honor of the blood
of the homeland’s heroes who sacrificed For our pride and dignity, and in conclusion, we
pray to God to protect our homeland and our people and to keep us away from the plots of
the envious and the greedy. May God’s peace, mercy and blessings be upon you.

شعر عن عید االستقالل لالذاعة المدرسیة
لقد احتفل رواد الفكر واألدب في مملكتنا بھذه المناسبة بكافة أشكال االحتفال، ونظموا القصائدة المعبرة بھذه المناسبة العظیمة، والتي

سیسمعنا منھا الطالب…. 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
أجمل كلمة عن اإلستقالل لإلذاعة المدرسیة

أساتذتنا المبجلین، وزمالئي الطالب والطالبات، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، ھذا الصباح الجمیل الذي یشع من نور شمسھ األمل،
وتفوح من أرضھ رائحة الحریة الممتزجة بدماء شھداء أمتنا األبرار، فھم معلمینا الذین لم یستقوا المعرفة من مدارس العلم

وجامعاتھا، بل استقوه من مدارس العزة وجامعات الكرامة، فكان معلمھم اسمھ حب الوطن، وأباھم ھو الشرف، وأمھم ھي البسالة،
وھویتھم ھي النضال، وعقیدتھم ھي اإلیمان با� واألمة والوطن، فمشوا في درب النضال، واجتازوه بكل بسالة وشرف، وغرقوا في
حب الوطن، حتى نطفو نحن ونعیش أحراراً لنذكر تضحیاتھم ونمجد بطوالتھم في سبیل هللا واألمة والوطن، زمالئي وزمیالتي، إن

ھذه القصة التي رویتھا لكم ھي قصة كفاح عاشتھا شعوٌب من قبلنا، وعاشھا شعبنا، وسَتعیشھا شعوب من بعدنا، وقد كرمنا هللا أن
وھنیئاًالحریة،ھذهلنافھنیئاًم،1946العاممنالیومھذامثلفيبالدنا،عناالحتاللأجلتالتيالحریةنصیبمنھالناجعل

لشھداؤنا الجنة بإذن هللا، وندعو هللا أن یحمي أمتنا ومملكتنا من شر المعادین لنا، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
2022لالطفالاالستقاللعیدعنكلمة

إن أطفال الیوم ھم جنود الغد وأملنا المستجد، وتعریفھم بتاریخھم المجید ھو جزء من إعدادھم للمستقبل، وإني ألفسح المجال ھا ھنا
للطالب…. الذي سیقدم لنا ولزمالئھ كلمة عن عید االستقالل، فلیتفضل مشكوراً:

أساتذنا المبجلین، زمالئي الطالب، أسعد هللا صباحكم بالخیر، ھذا الصباح الذي ال یشبھ أي صباح آخر من أیام السنة، ھذا الصباح
أشرقتم،1946العامفيوتحدیداًعاماً،وسبعونستٌةمنذالیومھذامثلففياألیام،منسواھاعماالشمسإشراقةفیھتختلفالذي

شمس الحق، وجلت غیوم الظلم واالستبداد من سماء الوطن حتى تسمح لنور الشمس أن یعانق األرض، لتعلن سیادتنا على أرضنا
ووطنا التي انتدبھا عدو غاشم، فال بد لنا من تعظیم ھذه الذكرى، الذكرى التي أجلت االنتداب البریطاني عن أرضنا بموجب قرار

من األمم المتحدة، وسلمت مقالید الحكم إلى البرلمان األردني الوطني، الذي عین الملك عبد هللا األول أو ملك لمملكتنا الھاشمیة، الذي
سطر تاریخ جدید محا فیھ ظالم الماضي، وكتب فیھ مستقبلنا المزدھر الذي نعیشھ الیوم بحریتنا وسیادتنا على أرضنا، فھنیئا لنا بھذا

الیوم ولیحفظ هللا وطننا من كل معتد غدار، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.
عبارات عن یوم االستقالل االردني

قد تعجز العبارات عن وصف حقیقي لما یجول في قلب اإلنسان، إال أنھا تعبر عما یجول في خاطره من فرحة في ھذه المناسبة،
وفیما یلي نقدم باقة من العبارات الجمیلة في ھذه المناسبة:

إن عید االستقالل ھو زھرة سقاھا أبطال وطننا بدمائھم الطاھرة، حتى نمت وكبرت وتفتحت، فأزھرت عزة وكرامة،●
وفاح منھا عطر الحریة والكرامة، فبوركت ھذه الزھرة وما أثمرت.

في ھذا الیوم العظیم، نھنئ كل أفراد شعبنا الكریم وقائد أمتنا، ونعده أن نسیر معاً على الدرب متحدین معاً حتى نحافظ●
على وطننا األردني الھاشمي.

إن الحریة والوطن نعمة ال یعلم قیمتھا إال من أدركھا، فحافظوا على ھذه النعمة بأقوالكم ودعواتكم وأفعالكم، وانصروا●
بعضكم على ذلك وكونوا معتصمین بحبل هللا وال تفرقوا حتى تدوم نعمة الوطن.

االستقالل والحریة ھما أنشودة تغنت بھا الشعوب على مر التاریخ في كل أمة، وأنشودتنا ھي "عاشت المملكة األردنیة●
الھاشمیة مستقلة وأبیة على الغزاة والمعتدین".


