
 جديدة 92كلمة عن اليوم الوطني السعودي 

إن اليوم الوطنّي هو اليوم الّذي تّوجت به الّجهود الّتي قّدمها الملك سلمان بْن عبد العزيز بن عبد الّرحمن بْن فيصل آل 

فيه تحرير سعوْد، وتكلّل نضاله الّذي بقي مستمّراً فترة ثالثين سنة بشكٍل متواصل حيث كان ذلك في الوقت الذي استطاع 

الّرياض وجعلها تابعة لحكمه كما كان يريد االستمرار في تحرير باقي األراضي وتوحيدها معاً بقي على هذا المنوال حتّى 

قام بإصدار قراٍر يتضّمن توحيد البلد الّسعودي وأطلق على ذلك اليوم باليوم الوطني للملكة العربية السعودية وبه تحتفل 

رحاً بنصرهم وفخراً بحاكمهم العظيم، كان قد مّر على قرار الملك ما يقارب االثنان وتسعون عاماً البالد وشعبها كل عام ف

 .نظراً لذلك يقوم أبناء الوطن السعودي بكتابة أرقة الكلمات عن يومهم هذا

  كلمة مميزة عن اليوم الوطني السعودي

دية يكون في تاريخ الثّالث والعشرين من شهر سبتمبْر في كل يمثل هذا اليوم يوماً خاصاً بالنّسبة للمملكة العربيّة الّسعو

سنة تمّر، كان الحدث الّذي خلّد هذا اليوم هو قيام الملك سلمان بن عبد العزيز مؤّسس الّدولة الّسعوديّة الثّالثة بإصدار قرار 

ع المناطق وجعلها تحت حكمه، كما تغيير اسم مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تّم استعادة جمي

جعل جميع القبائل والّشعوب الّسعودية تتبع عالمة التّوحيد في الّدين اإلسالمي، بعد تلك القرارات شهدت البالد نهضة 

  .التطّور واالزدهار التي تؤمن الحياة الكريمة ألبنائها اتّفاقاً مع الّشريعة اإلسالميّة

  كلمة عن اليوم الوطني السعودي

هذه المناسبة الوطنية تزيد الشعب تمسكاً بوطنهم الّشامخ يجدّد لهم الّروح الوطنية حيث مثّل هذا اليوم ذكرى تاريخيّة تعلو 

فيها المعالم الوطنية فيها كلّما دخلت البالد على إنجازات جديدة، حيث يتّم في هذا اليوم من كل سنة ظهور مشاعر الوالء 

على مراحل متطورة من اإلعمار والبناء، وقام أبناء الوطن السعودي بتقديم الكثير من التّضحيات  والثقّة للبلد الذي يُقِدم

الكبيرة للوصول إلى هذا اليوم العظيم وخالل األيام التي تلي هذا اليوم يكون الشعب مليء بالهمم والعمل الجاد من أجل 

 .تقديم األفضل للبلد السعودي

 باالنجليزي 92ي كلمة عن اليوم الوطني السعود

تقّدم في االحتفاالت المقامة في المملكة العربيّة السعودية الكلمات للوطن ومظاهر العرس الوطنّي المقامة فيه، وفيما يأتي 

 :نرفق مقّدمة عن هذا الموضوع باللغة اإلنجليزيّة مع التّرجمة

The Kingdom of Saudi Arabia raised its flag on the twenty-third day of September of the year 

one thousand nine hundred and thirty-two, as a united and independent, and this is thanks 

to the sacrifices and pure blood offered by the Saudi heroes that irrigated its lands and won 

the cup of its unity. The unit is led by King Abdulaziz Al Saud, may he rest in peace, and since 

that day, Saudi citizens have been celebrating this national day as their victory day and the 

return of their security. 

  

 كلمة عن اليوم الوطني السعودي مترجمة

ي اليوم الثّالث والعشرين من شهر أيلول سنة ألٍف وتسعمائة واثنين وثالثين لقد رفعت المملكة العربيّة الّسعوديّة رايتها ف

على أنّها متوّحدة مستقلّة، وهذا بفضل ما قّدمه األبطال الّسعوديّين من تضحيات ودماء طاهرة روت أراضيها وفازت 

الوحدة بقيادة الملك عبدالعزيز آِل  بكأس وحدتها، فقد ناضلوا وصمدوا ضدّ فتنة العدّو الغاشم حتّى أسقطوا سيطرته ونالوا

ُسعوٍد فليرقد بسالم، ومنذ ذلك اليوم والمواطنون السعوديون يحتفلون بهذا اليوم الوطنّي على أنّه عيد نصرهم وعودة 

 .أمانهم، فكّل مواطن شريف يعتّز ويفخر بانتمائه لوطنه وهكذا أبناء السّعوديّة شريفين مخلصين لوطنهم

  وطني السعودي مع الصوركلمة عن اليوم ال

العبارات والكلمات المصّورة أحد وسائل التعبير المميّزة، ويفّضل الكثير من النّاس الحصول عليها بصيغة صور، وقد 

 :وفّرنا بعض الكلمات الّسابقة بصيغة صور، وفيما يأتي نرفقها
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