
 

 مقدمة إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولى

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، كل التحية للحضور 

 :الكريم، أما بعد

اإلذاعة المدرسية  إن برنامج   

لهذا اليوم يتناول الحديث عن يوم التأسيس للدولة السعودية األولى، حيث أنها قامت على يد اإلمام محمد بن سعود 

بمساعدة العائلة وثلّة من القبائل الصديقة آلل سعود، فقام باستقطاب العلماء إلى العاصمة الدرعية، وقام برفع راية 

مل على نشر العدالة والمساواة بين الجميعاإلسالم كشريعة للحكم، وع .  

 إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولى

عندما رفع اإلمام محمد بن سعود راية الدولة باسم الشريعة اإلسالمية، عرفت البالد التي تحت قبضة حكمه العدالة 

ظه للكتاب الحكيم واّطالعه الواسع والمساواة والحرية وكذلك االستقرار على كل األصعدة والمستويات، ونظراً لحف

على الشريعة اإلسالمية، عمل على حفظ هيبة الدولة، وراح يطالب األتراك بالخروج من البالد، لكن المستعمر لم 

 .يرق له ذلك، فقام بعدة حمالت على الدرعية حتى تمكن من تدميرها وإنهاء الدولة السعودية األولى

ا اإلذاعي سنتناول العديد من المعلومات الهامةوفي فقراتنا القادمة من برنامجن . 

 كلمه عن يوم التاسيس لالطفال :شاهد أيًضا

 فقرة القرآن الكريم إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولى

أيها الحضور الكرام، خير بداية نستهلها باالستماع إلى اآليات من الذكر الحكيم، وهي التي تنعش القلوب وتفرح 

 .الصدور بكالم الحق "عّز وجّل"، ويتلو علينا ما تيسر منها الطالب المتميز"....."، فليتفضل

 {   قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى ۖ َوَعِهدْنَا إِلَى  إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َوإِذْ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً لِّلنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمن مَّ

كَّعِ السُُّجوِد )*( َوإِذْ قَاَل إِبْ  ائِِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ
َرا بَْيتَِي ِللطَّ ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن َطّهِ َراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َه 

هُ  ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۖ قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِلياًل ثُمَّ أَْضَطرُّ إِلَى  َعذَاِب النَّاِر ۖ َوبِئَْس الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم بِاَّللَّ

 .صدق هللا العظيم [1].{اْلَمِصيرُ 

 فقرة الحديث الشريف إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولى

صلى هللا عليه وسلم-أحبتنا الكرام نقدم اآلن فقرة الحديث الشريف، حيث أن النبي  - 

الفقرة الطالب"....."، تحدث مبيناً مكانة الوطن والحفاظ عليه، من خالل تعلقه بمكة التي تم إبعاده عنها، ويقدم هذه 

 .فليتفضل

(  ِ ُ عليِه وسلََّم  -رأيُت رسوَل َّللاَّ ِ إلى  -صلَّى َّللاَّ ِ، وأحبُّ أرِض َّللاَّ ِ إنَِّك لخيُر أرِض َّللاَّ واقفاً على الحزَورةِ فقاَل: وَّللاَّ

ِ، ولوال أنِّي أُخِرجُت منِك ما خرجت  [2].(َّللاَّ

تعلم إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولىفقرة هل   
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واآلن نقوم بتقديم فقرة هل تعلم عن تأسيس الدولة السعودية األولى، تلك الدولة التي كانت الحجر األساس والنواة 

 .للمملكة العربية السعودية وقيام دولتها الثالثة، ويقرأ هذه الفقرة على مسامعكم الطالب المتميز"....."، فليتفضل

 هل تعلم أن مؤسس الدولة السعودية األولى هو اإلمام محمد بن سعود. 

 هل تعلم أن مدينة الدرعية هي التي كانت العاصمة للدولة السعودية األولى. 

  هل تعلم أن اإلمام محمد بن سعود اعتمد في مصدر الحكم والتشريع في الدولة السعودية األولى على

 .الشريعة اإلسالمية

 دولة السعودية األولى قامت منذ ثالثة قرونهل تعلم أن ال . 

  هل تعلم أن الدولة السعودية األولى التي عاصمتها الدرعية استقطبت كل العلماء المسلمين لتصبح المنارة

 .اإلسالمية

 فقرة سؤال وجواب إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولى

عودية األولى، ويقوم بقراءة هذه الفقرة الطالبان"....."، و أحبتنا نقدم اآلن فقرة سؤال وجواب عن تأسيس الدولة الس

بطرح السؤال واإلجابة عليه  ".... ."، فليتفضال . 

 كم مضى على تأسيس الدولة السعودية األولى بشكل دقيق؟ :السؤال 

 .مضى على تأسيس الدولة السعودية األولى مئتان وخمس وتسعون سنة :الجواب

 وما اسم عاصمتها؟  للدولة السعودية األولى؟من هو المؤسس  :السؤال  

 .المؤسس للدولة السعودية األولى هو اإلمام محمد بن سعود وجعل لها مدينة الدرعية كعاصمة :الجواب

 كيف كان شكل الحكم في الدولة السعودية األولى؟ :السؤال 

ق الشريعة اإلسالميةلقد كان الحكم في الدولة السعودية األولى على شكل حكم إسالمي وف :الجواب . 

 من قام بإنهاء قيامة الدولة السعودية األولى؟ :السؤال 

إن الذي قام بإنهاء الحكم في الدولة السعودية األولى هم األتراك باالشتراك مع بعض القبائل  :الجواب

 .المعادية لإلمام محمد بن سعود

 من قام ببناء الدولة السعودية الثانية؟ :السؤال 

ألمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود هو من أقام الدولة السعودية الثانيةإن ا :الجواب . 

 فقرة شعر إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولى

وحان اآلن موعدنا مع الشعر، هذه الفقرة المنشطة للذهن والمبهجة للقلب، وهي كذلك ترسل الروح المعنوية في 

السعودية األولى، ويلقي هذه الفقرة على مسامعنا الطالب المتميز باإللقاء النفوس من باب الفخر بيوم التأسيس للدولة 

 .الشعري"...."، فليتفضل مع الشكر الجزيل له

أُِحبُّ َحاِضَرَها أَْشتَاُق َماِضْيَها                  أُِحبُّ َمْملََكتِي ُحبًّا باَِل َعدَد    

َوأَْعشَُق اْلَجبََل اْلعَاِلي َوَواِديََها            أُِحبُّ َصْحَراَءَها أََهَوى َشَواِطئََها   

ْوحِ نَْحِميَها َونَْفِديَها            ِمْن أََجِلَها نَْبذُُل اْلغَاِلي َونُْرِخُصهُ  نُُجودُ بِالرُّ  

أََقاِصْيَهافَأَْشَرقَْت بِاْلُهدَى َحتَّى                 النََّوُر ِمْن أَْرِضَها َعمَّ اْلدَُّنا أَلَقًا  

قُلُوبُُهْم َشْوقَُها َجمٌّ ِلتَأْتِْيَها              واْلُمْسِلُموَن يَُصلُّوا نَْحَو كَْعبَتَِها  

ْيَها      َواْلعُْرُب ِمْن َحْولَها َهاهُْم قَدْ اْجتََمعُوا  َوَوُحدُوا الصَّفَّ َمْرُصوًصا يُقَّوِ  



 

َوبَْعدَ تَْوِحيِدَها َما كَلَّ يَْبنِْيَها            َسعَى َعْبدُ العَِزْيِز ِلتَْوِحْيِد اْلباَِلِد   

 جاهزة للطباعة pdf مسرحيه عن يوم التاسيس :شاهد أيًضا

 خاتمة إذاعة عن تأسيس الدولة السعودية األولى

أيها الحضور الكريم وصلنا إلى نهاية برنامج إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، حيث تحدثنا فيها عن يوم التأسيس للدولة 

قرة سؤال السعودية األولى، وقد أوردنا فيها الفقرات المتنوعة من القرآن الكريم، والحديث الشريف، وهل تعلم، وف

وجواب، وكذلك فقرة شعر عن يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، وفي الختام ال يسعنا إال الدعاء للمملكة وأن 

   .نترككم بأمان هللا وحفظه على أمل اللقاء بكم في صباح الغد ببَرنامجنا اإلذاعي الصباحي، وإلى اللقاء بإذن هللا
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