
إذاعة مدرسیة عن الیوم الوطني السعودي كاملة بالفقرات
األعیاد الوطنیة ھي أجمل األیام في حیاة أي دولة، من حیث أنھا أیام ینبعث فیھا الشعور بالفخر واالنتماء إلى ھذه البقعة من
األرض، وھذه المناسبة من المناسبات التي یتم تدریسھا ألبناء ھذه األمة أو الدولة، لما فیھا من ضرورة ملحة في تعلم األبناء

تاریخھم المجید، وما الَیوم الَوطني الّسعودي إال أحد ھذه األیام الكبیرة في حیاة المملكة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم إِذاعة َمدرسیة
مكتملة العناصر عن ھذا الیوم.

مقدمة إذاعة مدرسیة عن الیوم الوطني
بیم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، مالك رقابنا ومصطفینا من خلقھ، إذ جعلنا اإلسالم ھو الدین، والحمد � الذي ھدانا

ولم یجعلنا من الضالین، إذ أرسل إلینا المصطفى بالرسالة لیھدینا، فالصالة والسالم على ھادینا وشفیعنا یوم الدین، وعلى آلھ وصحبھ
أجمعین، وأما بعد:

فإننا الیوم نقف على حدود ذكرى ھي من أھم الذكریات في تاریخ مملكتنا، ھذه الذكرى التي أنھت عقود من التفكك والشتات،
والصراع الذي ال طائل منھ سوى طمع األعداء بنا، ھذه الذكرى التي جعلت لنا كلمة موحدة ووطن واحد وقائد واحد، إنھ الَیوم

الَوطني وذكرى التوحید، ھذا الیوم الذي نجلھ ونحترمھ جمیعنا، والذي سیكون محور إذاعتنا الَمدرسیة لھذا الیوم، حیث قام أبناؤنا
الطالب بتحضیر الفقرات الجمیلة عن ھذه المناسبة، حتى نعیش معاً لحظات الفخر بھا وبوطننا.

إذاعة مدرسیة عن الیوم الوطني
شعبعندخاصةمكانةلھولذلكعام،92نحوإلىتاریخھیعودالذيالمملكة،أیامأعزمنھوبیومللتعریفتھدفاإلِذاعةھذهإن

المملكة، وفي السطور التالیة، سنقدم إِذاعة َمدرسیة جمیلة مكَتملة الَعناصر والفقرات عن ھذا الَیوم، وسردھا یكون وفق اآلتي:
فقرة القرآن الكریم

وكما اعتدنا دائماً وأبداً، أن نبدأ أولى فقراتنا بسماع كالم هللا تعالى من قرآنھ الكریم، حیث سیتلو علینا الطالب….. بعض من آیاتھ
بصوتھ العذب، فلیتفضل ولھ جزیل الشكر:

ِ أَْتَقاُكْم ن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ ا َخَلْقَناُكم مِّ َھا النَّاُس إِنَّ قال هللا تعالى في كتابھ العزیز: {َیا أَیُّ
َ َوَرُسوَلُھ ال َیلِْتُكم ا َیْدُخِل اإلِیَماُن ِفي قُلُوِبُكْم َوإِن ُتِطیُعوا هللاَّ ا قُل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن قُولُوا أَْسَلْمَنا َوَلمَّ َ َعلِیٌم َخِبیٌر * َقاَلِت األَْعَراُب آَمنَّ إِنَّ هللاَّ

ِ ِ َوَرُسولِِھ ُثمَّ َلْم َیْرَتاُبوا َوَجاَھُدوا ِبأَْمَوالِِھْم َوأَنفُِسِھْم ِفي َسِبیِل هللاَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِبا�َّ ِحیٌم * إِنَّ َ َغفُوٌر رَّ ْن أَْعَمالُِكْم َشْیًئا إِنَّ هللاَّ مِّ
اِدقُوَنُھُمأُْوَلِئَك َأَُتَعلُِّموَنقُْل*الصَّ ُِبِدیِنُكْمهللاَّ َماَواِتِفيَماَیْعَلُمَوهللاَّ ُاألَْرِضِفيَوَماالسَّ ]1َعلِیٌم}[َشْيٍءِبُكلَِّوهللاَّ

فقرة الحدیث الشریف
وبعد ھذه التالوة العطرة، سوف نستمع معاً لبعض األحادیث النبویة الشریفة التي وردت عن خیر البریة نبینا الكریم علیھ الصالة

والسالم، والتي سوف یسمعنا منھا الطالب….. فلیتفضل مشكوراً:
ورد في الحدیث الشریف عن مباركة أرض الجزیرة، أن الصحابي الجلیل عبدهللا بن عمر -رضي هللا عنھ- قال: "صلَّى رُسوُل هللا

َنا وصاِعنا اللھمَّ بارك لنا في -صلَّى هللا علیھ وسلم- الفجر، ثم أقَبل على الَقوم، فقال: اللھمَّ بارك لنا في مدیَنِتنا وبارك لنا في ُمدِّ
َحَرِمنا وبارك لنا في شاِمنا فقال رجٌل وفي العراِق فسكت ثم أعاد قال الرجُل وفي عراِقنا فسكت ثم قال اللھمَّ بارك لنا في َمدیَنِتنا

َنا وصاِعنا اللھمَّ بارك لنا في شاِمنا اللھمَّ اجعل مع البركِة بركًة والذي نفسي بیِده ما من المدینِة ِشعٌب وال نقٌب اال وبارك لنا في ُمدِّ
مواحتىیحرساِنھامَلَكاِنوعلیھ ].2علیھا"[تقدَّ

كلمة الصباح عن الیوم الوطني
واآلن نستمع معاً إلى كلمة الصباح التي یقدمھا لنا الطالب…. فلیتفضل مشكوراً:

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا الطاھر األمین، أما بعد:
الحمد � تعالى الذي مّن علینا بأن نكون في ملة اإلسالم، وأن جعلنا شعوباً وقبائل لنعرف أن أكرمنا عند عزتھ وجاللھ ھو أتقانا،

والحمد � تعالى الذي كتب لنا أن ننتمي إلى أمة نبیھ المختار علیھ الصالة والسالم، والحمد � تعالى الذي أن اختار ھذه البقعة من
األرض لنكون من أبنائھا، األرض التي شھدت على أھم األحداث بتاریخ الدعوة اإلسالمیة ومن صلبھا خرجت الرسالة المباركة،
إنھا مملكتنا العربیة السعودیة التي ھي جزء من جزیرة العرب، حیث خرج النبي الكریم -علیھ الصالة والسالم- منھا لیبلغ بدعوتھ
مشارق األرض ومغاربھا، وھذا مبعث الفخر لنا لنعتز بھا وبشموخھا، وإنما اعتزازنا بأعیادنا الَوطنیة ھو جزء من فخرنا بانتمائنا
لھ، وما ھذا الیوم إال أحد أھم األیام في حیاتھا وحیاتنا، الیوم الذي توحدت فیھ كلمتنا ومملكتنا حتى أصبحنا أمة واحدة، تحت رایة

واحدة، فلنحمد هللا تعالى على ما جمعنا علیھ، وما أعزنا بھ، ولندعوه عز وجل أن یدیم ھذه النعمة علینا، والسالم علیكم ورحمة هللا
تعالى وبركاتھ.

الیوم الوطنيفقرة ھل تعلم عن
ھناك العدید من المعلومات الھامة التي یجب على كل مواطن ینتمي إلى ھذه المملكة أن یعرفھا، ولذلك نفسح المجال للطالب….

الذي سیعرفنا بأبرز ھذه المعلومات في فقرة ھل تعلم، فلیتفضل ولھ جزیل الشكر:
توحیدذكرىوھيم،1932العاملتاریخیعودسبتمبر،أیلول23بتاریخعامكلبھانحتفلالتيالذكرىھذهأنتعلمھل●

المملكة باسم المملكة العربیة السعودیة.
ھل تعلم أن أن قبل ھذا التاریخ كانت المملكة مقسمة إلى عدة أقالیم وممالك صغیرة، أكبرھا كانت نجد والحجاز.●



الثالثة.تناھزالزمنمنعقودلعدةالقبائلبینامتدتصراعحقبةأنھىم،1932عامتمالذيالتوحیدیومأنتعلمھل●
علیھاوعملالریاض،حكماستعادحیثم1902العاممنذالثالثیناألعوامھذهخاضالعزیزعبدالملكأنتعلمھل●

م.1932عامالوحدةتمتحتىبشقاء
ھل تعلم أنھ توالى على حكم المملكة بعد توحیدھا، سبعة من أوالد الملك عبد العزیز آل سعود، وعملوا جمیعھم حتى●

نھضوا بالمملكة وارتقوا بھا إلى ما ھي علیھ اآلن.
الیوم الوطنيفقرة شعر عن

إن ھذه المناسبة الكبیرة من تاریخ المملكة، لم تمر بسھولة من أمام ناظر شعراؤنا وأدباؤنا، دون أن یتغنون بھا وِبمجدھا وعزھا،
وسوف نستمع اآلن معاً للطالب……، الذي سیقرأ لنا بعض ھذه األبیات الشعریة الجمیلة التي جاد بھا شعراؤنا، فلیتفضل مشكوراً:

رایة االسالم بالعز منصوره *** ودولة التوحید بظالل قایدھا
شرعنا االسالم من عھد اخو نوره *** البالد اللي على الشارع وحدھا
من بحر جده إلى راس تنوره *** ومن ورا الخرخیر لطریف وحدھا

اإلمام اللي مساعیھ مشكوره *** سیرة المختار جاھد وجددھا
بعد مئة عام من وضع دستوره *** كل شبر سیرة اللیث جودھا
یا� انك تسقى العود وقبوره *** واحفظ الباقین في عز وایدھا

خاتمة إذاعة مدرسیة عن الیوم الوطني
وبھذه األبیات الجمیلة والصادقة، نصل إلى نھایة ھذه اإلذاعة الَمدرسیة الھامة، التي تكلمنا فیھا عن ھذه المناسبة التاریخیة

والمفصلیة في حیاة المملكة العربیة السعودیة، حیث ننتمي ونفتخر بانتمائنا إلى ھذا الوطن الذي جاھد لنیل وحدتھ، وتوحید صفوفھ
وكلمتھ، وإعالء شأن الدولة واألمة برمتھا، وال یسعني في النھایة إال أن أدعو هللا عز وجل أن یحمي أمتنا، ویعزنا وینصرنا على
من یعادینا، ویبقى شأن أمتنا محلقاً وعالیاً في السماء، ویحمي لنا قیادتنا الحكیمة التي حافظت على ھذه الوحدة على مر عقود من

الزمن، وتقدما بالمملكة حتى تطور شأنھا بین دول العالم، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ، دمتم ودام الوطن بحفظ هللا
تعالى.
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