
 اذاعة كاملة عن اليوم الوطني

 الفرح يغمر ساحات الوطن بكل ريفه ومدنه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الرجال يملؤوون

الشوارع والطرقات والساحات، يهتفون بأناشيد وأهازيج الوطن المفدى، وهم يحملون أعالم الوطن وراياته، يتجولون 

وحناجرهم تصدح بكل طاقاتها، عاش الوطن وعاشت مملكة العز والكبرياء، لقد توحدت بالدنا تحت علم واحد وقيادة 

ولنبتهج، وأنتم يا أبناءنا وأطفالنا، ويا مستقبل مملكتنا، افرحوا  واحدة بعد أن كان قد جزأها المحتل العثماني، فلنفرح

وابتهجوا بيوم وطننا األغر، ولتعزف الموسيقا، ولتغنى ألحان الوحدة الوطنية، ولتوزع الورود والحلويات، فاليوم 

  .نحن نخبر العالم أجمع بأننا شعب متالحم مع تراب أرضه وقيادته

 هل تعلم عن العلم لإلذاعة المدرسية :شاهد أيًضا

جاهزة للتحميل 92مقدمة اذاعة كاملة عن اليوم الوطني    

سلين، نبينا محمد "صلوات هللا عليه وسالمه"، أما بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمر

 :بعد

حضرات الهيئة اإلدارية في مدرستنا الكريمة، الزمالء المعلمين، الزميالت المعلمات األكارم، أبناءنا وبناتنا طالب 

السعودية، هذا مدرستنا األحبة، يسعدنا بأن نحتفل اليوم ومن خالل إذاعتنا المدرسية، باليوم الوطني للمملكة العربية 

اليوم التاريخي واالستثنائي في العصر الحديث، حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود " طيب هللا ثراه الطاهر" بتوحيد 

المملكة بدولة واحدة وتحت علم واحد، وقيادة وطنية حكيمة تسير ساعية بالبالد إلى مصافي الدول األكثر تقدماً في 

ات والصحة والتعليم والسياحة وبكل نواحي الحياة مسرعة باالزدهار، عاش الوطن العالم، فالمشاريع واالستثمار

والعروبة  السعودي كريماً، وعاش الشعب السعودي عزيزاً، عاشت األمة اإلسالمية . 

واآلن سننتقل إلى فقرات برنامج إذاعتنا المدرسية والتي شارك بإعدادها ثلة من الزمالء والطالب، لالحتفاء باليوم 

للمملكة الشامخة شموخ الشمس في كبد السماء، وليعرب الجميع عن الوالء والوفاء واالفتخار واالعتزاز  92لوطني ا

بالمملكة ويومها الوطني الذي هو قطعة من القلوب التي تحمل اسمه، فلنستمع للفقرات معكم ولنستمتع بها، وخير ما 

 :نبدأ به هو

 اذاعة مدرسية كاملة عن محو االمية جاهزة للتحميل والطباعة :شاهد أيًضا

92اذاعة كاملة عن اليوم الوطني فقرة القرآن الكريم   

في هذه الفقرة تنشرح القلوب والنفوس بقول هللا " عز وجل" وكما قال تعالى: " أال بذكر هللا تطمئن القلوب" ، فكالم  

الحق هو الحجة والدليل والبرهان عن حب الوطن، فلنستمع لبعض آيات الذكر الحكيم بالصوت العذب المميز، من قبل 

ب "......." فليتفضلالطالب النجي . 

قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى ۖ َوَعهِ  دْنَا إِلَٰى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن قال تعالى: "َوإِذْ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمن مَّ

كَّعِ ال َرا بَْيتَِي ِللطَّائِِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َطّهِ سُُّجوِد )*( َوإِذْ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َهٰ

هُ إِلَٰى َعذَابِ  ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۖ قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِلياًل ثُمَّ أَْضطَرُّ َس اْلَمِصيرُ  النَّاِر ۖ َوبِئْ َمْن آَمَن ِمْنُهم بِاَّللَّ " . 

92فقرة الحديث الشريف اذاعة كاملة عن اليوم الوطني   

وننتقل اآلن إلى فقرة الحديث الشريف، فكما أكد القرآن على حب األوطان، كذلك أيد الحديث التأكيد على حب الوطن، 

نص ……." "  وضرورة الحفاظ عليه وحمايته، والتعامل مع الوطن بسمو األخالق، واآلن يقرأ علينا الطالب

 .الحديث الشريف عن الوطن، ليتفضل مشكوراً 

https://mqalaty.net/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://mqalaty.net/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/


 " ِ  -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عدي بن الحمراء  ُ عليِه وسلَّمَ -قال: "رأيُت رسوَل َّللاَّ واقفًا  -صلَّى َّللاَّ

 ِ ِ إنَِّك لخيُر أرِض َّللاَّ ِ، ولوال على الحزَورةِ فقاَل: وَّللاَّ ِ إلى َّللاَّ أنِّي أُخِرجُت منِك ما ، وأحبُّ أرِض َّللاَّ

 ."خرجتُ 

92فقرة الحكم اذاعة كاملة عن اليوم الوطني   

أما اآلن فننتقل إلى فقرة الحكم التي قيلت عن اليوم الوطني واالحتفاء فيه، ويلقيها علينا الطالب المتميز باإللقاء النثري 

 ."......" فليتفضل

 رم والسخاء ألهله البررةاصدح باليوم الوطني وهو يوم األيام من الطيبة والك . 

 قل تبارك اليوم الوطني بالحب واالحترام والتقبيل لترابه الطاهر. 

 ال معقل للكرامة والشرف والنخوة واإلباء إال الوطن فهو عريننا المنيع. 

 ليس الوطن منزالً للنوم بل هو ساحة للعمل والجد واالجتهاد والعطاء بال حدود. 

  لم تشبع من حبك للوطن ألنه أمك وأبوك وأختك وأخوك، فهو شرفكلن تذق طعم حالوة العيش إذا . 

92فقرة هل تعلم اذاعة كاملة عن اليوم الوطني   

المنوعة في المعلومات والتي تثري ثقافتنا جميعاً،  92أما اآلن فحان دور فقرة هل تعلم إذاعة كاملة عن اليوم الوطني 

ى مسامعنا، فلتتكرم باإللقاء مع الشكر لهاوتقوم الطالبة المهذبة "......." بإلقائها عل . 

 " كيلو متر مربع 11هل تعلم بأن المملكة العربية السعودية تملك أكبر رصيف بحري في مياه البحر بطول "

 .داخل مياه البحر األحمر

  لتجعل من المملكة األولى عالمياً في تطور المدن  2030هل تعلم بأن المملكة العربية وضعت رؤية

ني والخدمي والرفاهيةالعمرا . 

  بالمئة 22هل تعلم بأن المملكة العربية السعودية رفعت النسبة المئوية في برنامج تشغيل المرأة إلى . 

 هل تعلم بأن المملكة العربية السعودية هي قبلة أكثر من مليار مسلم حول العالم. 

 ي القلب النابض لألمة اإلسالميةهل تعلم بأن المملكة العربية السعودية هي الحامل لراية العروبة وع . 

92فقرة شعر اذاعة كاملة عن اليوم الوطني   

اليوم الوطني هو يوم التعبير عن أسمى المشاعر وأقدسها بحب الوطن والتغني بتاريخه وحاضره وأمجاده، ولذلك 

بعاطفة عشق الوطن،  أنشد الشعراء أعذب القصائد واألناشيد بالوطن ويومه العزيز، ناسجين كلمات أشعارهم ممتزجة

 .ويقدم لنا الطالب "......" من أعذب الشعر الوطني، فليتفضل وباركه هللا

وطني فديـتـك بالـــدمِ                 لمجدك ينتـمي  

كالشهــد ينضــح في فمي                وطـــني وذكرك سائـغ  

كالشمـــــس فوق األنجم                وطني وقــدرك شامخ  

من العريــــــــــن وضيغم              العرين لكل ليـــث  أنت  

ومحــــــت دياجـــــــر مظلم              سعـدت بعهد مشـرق   

وتلــــــك دار األرقـــــــــــم          هــــــذا هو البيــت الحرام  



للمفاخـر تنتــمي                  هذي معالمنــا هي  

وزهــــــت بقدر المســــــلم        ـــن محمدشرفـــــت بديـــ  

جاهزة للتحميل 92خاتمة اذاعة كاملة عن اليوم الوطني    

جاهزة، نكون قد شاركنا باالحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية  92وفي ختام برنامج اذاعة كاملة عن اليوم الوطني 

 الكريم، المخلص للوطن والمستعد بكل لحظة الفتدائه بالمال والنفسالسعودية، وذلك إلى جانب بقية الشعب السعودي 

واألبناء، ولن يقبل بأي حال من األحوال أن يحل بالمملكة أي مكروه، وستبقى القيادة إلى جانب الشعب السد المنيع 

 للوطن
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