
كلمة عن الوطن لإلذاعة المدرسیة جدیدة وجمیلة
في اإلِذاعة الَمدرسیة التي تقوم بھا الَمدرسة ضمن برامجھا التعلیمیة، تقوم الَمدرسة بإیكال مھمة تحضیر الفقرات إلى الطالب، وذلك
یصب في عمق الھدف من ھذه اإلِذاعة، من حیث مشاركة الطالب فیھا وتحفیزھم على البحث في المواضیع التي تقدمھا، إضافة إلى

كلمةاألھداف التعلیمیة األخرى، وكذلك َكلمة الصباح عن َموُضوع اإلِذاعة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم عدة َكلمات تفید في فقرة
لِإلذاعة الَمدرسیة.الصباح عن الوطن

كلمة عن الوطن
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تبارك وتعالى رب العالمین، الذي ھدانا إلى صراطھ المستقیم ولم یجعلنا من المغضوب علیھم

والضالین، والصالة والسالم على مبلغ الھدى الطاھر األمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وأما بعد:
فالحمد � تعالى الذي كتب لنا، أن نحیا على أرض ھذا الَوطن المعطاء، والحمد � تعالى الذي كتب لنا العزة فیھ، وجعل لنا الكرامة
فیھ، فال كرامة إلنسان مشرد بال َوطن، وال عزة لَوطن ال شعب فیھ، فإن ھاتین الكلمتین لطالما كانتا مترادفتین على مر العصور،

فیعتز الَوطن بأبنائھ ویقوى، ویتنعم الشعب بالكرامة في حضن الَوطن، وَیحیوا حیاتھم الكریمة، وإنما كرامة الَوطن من كرامة أبنائھ،
وعزة الَوطن من عزة أبنائھ، وھذا یعزز من واجبنا اتجاھھ، حتى ال نخسره وال نخسر ذاتنا، فأوفوا لوَطنكم، فھو الوحید الذي ال

یضیع بھ الوفاء، وأحبوا وطنكم، فھو الوحید الذي یستحق الحب الحقیقي، وإنما محبة الوطن من محبة هللا تعالى والرسول.
كلمة عن الوطن لإلذاعة المدرسیة جدیدة وجمیلة

أسعد هللا صباحكم حضورنا الكریم، نرسلھا إلیكم عبر أثیر إِذاعتنا المدَرسیة، التي اعتدنا علیھا دائماً منبراً للعلم، ومنارة للدعوة إلى
الخیر، ونبراساً للمعرفة، وإنما الیوم، سیكون حدیثنا إلیكم عبر ھذه اإلِذاعة، كالم ینبع من القلب ویصب في القلب، كالمنا عن

موضوع مجموع في كلمة قوامھا ثالثة حروف، نختصر فیھا حكایة عزة وإباء، وتاریخ من البطولة والوفاء، وأمجاد كلھا شرف
ومنارة للغیر وضیاء، ولھا معاني كثیرة ال تعد وال تحصى، معاّن تمت ترجمتھا إلى كل لغات العالم، لما لھذه الكلمة من معنى كبیر،
أال وھي كلمة "َوطن"، ھذا الدار الكبیر الذي یحوینا في قلبھ ویحمینا، ھذا االسم الذي یسكن في قلوبنا وال یفارقنا ولو بعدنا عنھ أمیال

وأمیال، ھذه النعمة الكبیرة التي من هللا تعالى علینا بھ، فالحمد � تعالى على ھذه النعمة، وأدامنا ذخراً للَوطن، وأدام علینا حضنھ
الدافئ، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.

كلمة الصباح عن الوطن
بسم هللا الرحمن الرحیم ھو خیر بدایة، والحمد � تعالى على نعمة الھدایة، والصالة والسالم على سیدنا محمد الطاھر األمین، الذي

بلغنا الرسالة حتى صار لنا اإلسالم ھو الدین، والسالم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم من التابعین والصالحین، وأما بعد:
فسالم من استقى العزة والكرامة من معانیھ، وسالًم على من استبسل على جبالھ وسھولھ وبحره وبوادیھ، وسالم على من لبى نداءه

عندما صاح منادیھ، وسالم على من رواه بدمھ حتى نعیش برغد من بعده فیھ، وسالم على من الذ عنھ فحامى عنھ واحتمى فیھ،
وسالم علینا أذ ولدنا علیھ وسوف ندفن فیھ، السالم علیك یا وطني الغالي، والسالم على ترابك الطاھر، والسالم علیكم یا من تقدسون
ھذا التراب وتعرفون قصة كل ذرة فیھ، واللھم اجعل لھ البركة فینا والبركة لنا فیھ، وأعزه فینا وأعزنا فیھ، أخوتي وأحبتي، ھذا ھو
الَوطن الذي یستحق الحب الحقیقي والوفاء، ھذا ھو البیت الذي یسعنا كلنا، وھذا ھو الذي نناضل كلنا ألجلھ، فاللھم احمي وطننا وال

تفجعنا فیھ، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.
كلمة عن الوطن لإلذاعة المدرسیة مختصرة

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تبارك وتعالى رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الطاھر األمین، وأما بعد:
أیھا الحضور الكریم، أسعد هللا صباحكم بكل خیر، ھذا الخیر الذي نستقیھ من عملنا، فما جزاء اإلحسان عند هللا تعالى إال اإلحسان،
وما جزاء الخیر إال مثلھ، وإن خیر لنفسھ وللناس ھو الخیّیر ألمتھ، وخیر األمة من خیر وطنھا، ھذه الرقعة الجغرافیة التي تحتضن
كل ماضینا وحاضرنا كما تحتضر أجسادنا بعد الموت، فھي بیتنا في الدنیا، وبیوتنا ما قبل وصولنا لآلخرة، فكم من أناس رفضتھم

الدنیا ولم یجدوا من یقبلھم إال وطنھم، حیث ولدوا وتربوا ونشؤوا وترعرعوا وكبروا، فمن زرع هللا تعالى في قلبھ الخیر لوطنھ، لقي
الخیر في كل درب مشى فیھ، وأعز هللا تعالى أفضلھا عز، فالحمد � تعالى على ھذه النعمة، التي كلفنا بالحفاظ علیھا والوفاء لھا،

وحفظ هللا تعالى وطننا من كل شر ومن كید الحاسدین، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ، دمتم في حفظ هللا ورعایتھ.
كلمة عن الوطن لإلذاعة المدرسیة باالنجلیزي

Honorable Principal of the School, our distinguished teachers, my fellow classmates, may
God bless you with all the best, our meeting has always been here for the good of the nation
and the good of all of us. This is the house that we all have, and there is no place except for
those who are loyal to it, and those who work for it, and for it, it is the homeland, the
homeland of our fathers and grandfathers, this great house that accommodates our past, our
history and our memories, and accompanies us in our present, and brings with us our future,
this homeland that reflects our love The real one, which is not tainted by whimsy, for the love
of the homeland is a reflection of our self-love, and our loyalty to it is the fulfillment of
ourselves.



ترجمة كلمة عن الوطن لإلذاعة المدرسیة باالنجلیزي
السید مدیر المدرسة المحترم، السادة معلمینا ومعلماتنا األفاضل، زمالئي وزمیالتي على مقاعد الدراسة، أسعد هللا صباحكم بكل

خیر، لطالما كان اجتماعنا ھاھنا ألمر فیھ خیر األمة وخیرنا جمیعاً، فإنما نحن أخوة، وإن كنا نعیش في عدة أسر، إال أننا نسكن في
بیت واحد، ھذا البیت الذي یسعنا كلنا، ولیس فیھ مكان إال لألوفیاء إلیھ، والذین یعملون من أجلھ، ولصالحھ، إنھ الَوطن، َوطن آبائنا
وأجدادنا، ھذا البیت الكبیر الذي یتسع لماضینا وتاریخنا وذكریاتنا، ویواكبنا في حاضرنا، ویحضر معنا مستقبلنا، ھذا الَوطن الذي

یعكس حبنا الحقیقي الذي ال تشوبھ نزوة، فحب الَوطن ھو انعكاس حبنا لذاتنا، ووفائنا إلیھ وفاء لذاتنا، وإننا نسأل هللا تعالى أن یحمي
وطننا َویعزنا بھ، والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ.

pdfوجمیلةجدیدةالمدرسیةلإلذاعةالوطنعنكلمة
إن الكلمات الجمیلة في مثل ھذه المناسبات، تعد حافزاً لشباب األمة في المستقبل للحفاظ على سالمة الَوطن، ولذلك تعمد الَمدرسة من

خالل اإلِذاعة الَمدرسیة، إلى إشراك الطالب في إعداد الفقرات لھا، لیتعزز شعور االنتماء لدیھم أثناء ذلك، ونظراً ألھمیة ھذه
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منھا في ذلك.


