
 

 

 

  باالنجليزي العماني الوطني العيد عن تعبير

 

The National Day is of great importance in the history of the Sultanate of 

Oman, as this occasion is accompanied by the most beautiful 

manifestations of celebrations, so that expressive topics are one of the 

school activities that the school deals with to celebrate the anniversary 

of the National Day and the participation of students in it. 

 

  العماني الوطني العيد عن تعبير ترجمة

 

 مظاهر بأجمل المناسبة هذه تترافق حيث العمانية، السلطنة تاريخ في ُكبرى أهمية الوطني للعيد

 المدرسة تتناولها التي المدرسية األنشطة من واحدة التعبيرية المواضيع لتكون االحتفاالت،

 عن شامال موضوعا يلي فيما ونعرض فيه، الطلبة ومشاركة الوطني اليوم بذكرى لالحتفاء

 :التالي وفق العماني، الوطني العيد مناسبة

 

  باالنجليزي العماني الوطني العيد عن تعبير مقدمة

 

The homeland was never the product of the moment. Rather, it is the 

product of eras of conflicts, strife and wars witnessed by the civilized 

history of the homeland. That era of history, as is the case with the 

National Day, which we proudly welcome in its fifty-second year, which 

carries a beautiful historical background. 

 

  العماني الوطني العيد عن تعبير مقدمة ترجمة

 

 التي والُحروب والفتن الصراعات من ُعصور   نتاجُ  هو بل اللحظة، وليد يوًما يكن لم الوطن إن  

 تاريخه يعج   الذي األوطان من واحًدا ُعمان وُتعد   للوطن، الحضاري التاريخ عليها يشهد

 لتكون وطننا، في اليوم نشهده الذي باالزدهار الحال بها انتهت عديدة بصراعات   الحضاري

 اليوم مع الحال هو كما التاريخ، من الزمنية الُحقبة تلك على شاهدة الوطنية والُمناسبات األعياد

 .جميلة تاريخيةً  خلفيةً  يحمل والذي والخمسون، الثاني بعامه   فخر   بكل   نستقبله الذي الوطني



 

 

 

  باالنجليزي العماني الوطني العيد عن تعبير موضوع

 

The Omani National Day is a day of joy and happiness for all parts of the 

Sultanate, the day that falls on the eighteenth of November of each 

Gregorian year, to celebrate its fifty-second year of achieving the 

Sultanate’s independence, and moving it towards the paths of success, 

progress and prosperity, as this occasion bears a historical background 

that dates back At the beginning of the sixteenth century, when the 

Portuguese landed on the land of the Sultanate, and imposed their 

control over the ports of Oman, but their control did not last long, 

thanks to the efforts of the heroes who worked hard to seek to expel the 

Portuguese from the lands of the Sultanate, achieve its freedom of 

independence and walk towards the paths of prosperity, to be done in 

the eighth The tenth of November of the year 1650 AD، Then, safety 

prevailed throughout the Sultanate, and to enjoy an advanced stage of 

prosperity, as Sultan Qaboos, may God have mercy on him, took it and 

landed the Sultanate on the paths of development, and led its wheel 

towards the paths of success, so that this day represents a great joy in 

the soul of every Omani that is consolidated generation after 

generation, and year after year. 

 

 العماني الوطني العيد عن تعبير موضوع ترجمة

 

 يوافق الذي اليوم وهو السلطنة، أرجاء لكافة وُسرور فرح   يومُ  الُعماني الوطني العيد ُيعتبر

 تحقيق على والخمسين الثاني بعامه به لتحتفل ميالدي، عام   كل من نوفمبر شهر من عشر الثامن

 الُمناسبة هذه تحمل حيث واالزدهار، والتقدم النجاح سكك نحو بها والمضي السلطنة، استقاللية

ت حيث عشر، السادس القرن ألوائل تعود تاريخيةً  خلفيةً   السلطنة، أرض البرتغاليين أقدام حط 

 األبطال ُجهود بفضل وذلك طوياًل  تدم لم سيطرتهم ولكن عمان، موانئ على سيطرتها وفرضت

 حريتها وتحقيق السلطنة، أراضي من البرتغاليين طرد في للسعي جاهدين عملوا الذين

 العام من نوفمبر من عشر الثامن في ذلك ليتم االزدهار، دروب نحو والسير باالستقالل

 .1650 الميالدي

 



 

 

 السلطان بها أخذ حيث االزدهار، من ُمتقدمة بمرحلة   ولتنعم األمان، السلطنة أرجاء بعدها لتعم  

كك على السلطنة وحط   هللا رحمه قابوس  هذا ليمث ل النجاح، دروب نحو عجلتها وقاد التطور، س 

 .عام بعد   وعاًما جيل، بعد جياًل  تترسخ   ُعماني كل   نفس في كبيرةً  فرحةً  اليوم

 

  باالنجليزي العماني الوطني العيد عن تعبير خاتمة

 

At the conclusion of our topic, the National Day is a national occasion 

celebrated in all parts of the Sultanate by individuals, groups and 

institutions, confirming belonging to the spirit of the Sultanate, and 

expressing feelings of pride and pride in a history that bears the 

civilization and heritage of the country. and for the territory of the 

Sultanate of Oman. 

 

 العماني الوطني العيد عن تعبير خاتمة ترجمة

 

 السلطنة أرجاء كافة في بها االحتفال يتم وطنية مناسبة الوطني اليوم إن موضوعنا، ختام وفي

 مشاعر عن وتعبيرا السلطنة، لروح االنتماء على تأكيدا وذلك ومؤسسات وجماعات أفراد من

 مشاعر معه تتجدد الذي الرسمي العيد فهو البلد، وعراقة حضارة يحمل بتاريخ واالعتزاز الفخر

 .العمانية السلطنة وألراضي للوطن، الحب وكمية والوالء االنتماء

 

  قصير باالنجليزي 52 العماني الوطني العيد عن تعبير

 

The National Day is a historical occasion present in the heart of every 

Omani, and its greatness increases as its memory passes year after year. 

It is the occasion that contributed to the country’s elevation and its 

transition from chaos to a state of stability and peace. With its people 

and its noble leaders who worked hard to raise its status and achieve its 

freedom and independence from the hands of tyrants and the 

Portuguese, the Omanis did not hesitate to make many sacrifices for the 

present day when we and our future generations celebrate the courage 

and many sacrifices of our ancestors in order to achieve the Sultanate 

with its civilization, prosperity, extension of its influence and geography. 

On the eighteenth of November, the dream will be fulfilled، And the 



 

 

Sultanate’s flight with its free flag flutters high in the sky of the country, 

and on this day we raise our heads with great pride and pride, and that 

our authority will be among the most prominent civilly and culturally 

independent countries. 

 

 قصير 52 العماني الوطني العيد عن تعبير ترجمة

 

 مرت كلما عظمتها وتزداد عماني، كل قلب في حاضرة تاريخية مناسبة الوطني اليوم يعد

 إلى الفوضى من وانتقالها البالد ارتقاء في ساهمت التي المناسبة فهي عام، بعد عاما ذكراها

 الحضاري، المستقبل تضمن التي النجاح سكك نحو بها وحطت كما والسالم، االستقرار من حالة

 شأنها، من الرفعة على جاهدين عملوا الذين النبالء وبقادتها وبشعبها بالسلطنة يليق الذي

 تقديم من العمانيين يتهاون فلم والبرتغاليين، الطغاة أيدي من واستقاللها حريتها وتحقيق

 أجدادنا بشجاعة القادمة، وأجيالنا نحن فيه نحتفل الذي ضرالحا لليوم فداء الكثيرة التضحيات

 وجغرافيتها، نفوذها وامتداد وازدهارها بحضارتها السلطنة تحقيق سبيل في العديدة وتضحياتهم

 عالية ترفرف حرة برايتها السلطنة وتحليق الحلم، تحقيق نوفمبر شهر من عشر الثامن في ليتم

 تكون وأن األقدار شاءت بأن كبير وعز   بفخر رأسنا نرفع اليوم هذا في ونحن الوطن، سماء في

 .وثقافيا حضاريا المستقلة التي الدول أبرز ضمن سلطتنا

 

 


