
 

 

 مقدمة إذاعة عن تأسيس المملكة العربية السعودية

 :بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، أما بعد

السيد مدير المدرسة المحترم، السادة أعضاء الهيئة التعليمية، الطالب الغوالي، عمتم صباحاً بكل خير، نتناول في هذا 

اليوم من برنامجنا اإلذاعي االحتفال بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، هذا اليوم الذي يأتي بتاريخ الثاني 

، وهذا اليوم هو الرمز لقيام الدولة السعودية األولى منذ ثالثة قرون، حيث والعشرين من شهر فبراير/ شباط كل عام

قام اإلمام محمد بن سعود بتأسيس الدولة بالتشارك مع األهل واألصدقاء وجعل عاصمتها مدينة الدرعية، ثم جاء 

العزيز بن عبد الرحمن  األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود وأسس الدولة السعودية الثانية، إلى أن جاء الملك عبد

 .آل سعود وأسس الدولة السعودية الثالثة والتي نحتفل بذكراها السنوية اليوم

 مقدمة إذاعة عن يوم التأسيس السعودي :شاهد أيًضا

 إذاعة عن تأسيس المملكة العربية السعودية

لقد أسس اإلمام محمد بن سعود الدولة السعودية األولى ولكن قام بتخريبها األتراك المحتلين، ولكن بعد ذلك عاد 

ن آل سعود و استمرت بضعة سنوات، ولكن الوالي إبراهيم وأسس الدولة السعودية الثانية األمير تركي بن عبد الرحم

باشا خربها بالتعاون مع آل الرشيد، لكن آل سعود كافحوا الستعادة الحكم والقضاء على األتراك وآل الرشيد، فقام 

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بذلك من خالل تحرير الرياض من آل الرشيد فأسس الدولة السعودية 

، وقامت النهضة بالتطوير والعمران حتى جاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 1927لثالثة في العام ا

فبراير وإعالنه يوماً وطنياً،  22العزيز آل سعود الذي أصدر مرسوماً ملكياً بتثبيت يوم التأسيس للمملكة بتاريخ 

 .وإعالناً بالحفاظ على مسيرة االزدهار للبالد

ا يلي نقدم فقرات برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم عن يوم التأسيسوفيم . 

 فقرة القرآن الكريم إذاعة عن تأسيس المملكة العربية السعودية

الحضور الكريم في مدرستنا الجميلة، خير بداية لالحتفال بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، هو  أعزائي

االستماع آليات من الذكر الحكيم، فكالم الحق يثلج الصدور ويريح النفوس، ويقرأ هذه الفقرة الطالب"....."، فليتفضل 

 .مشكوراً 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

{ قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى ۖ َوَعِهدْنَا إِلَٰى إِْبَراِهيَم وَ َوإِذْ َجعَْلنَا  َرا بَْيتَِي اْلبَْيَت َمثَابَةً ل ِلنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا ِمن مَّ إِْسَماِعيَل أَن َطه ِ

ِ اْجعَ  كَّعِ السُُّجوِد )*( َوإِذْ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب  اِئِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ
ذَا بَلَدًا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِللطَّ ْل َهٰ

هُ إِلَٰى َعذَاِب النَّاِر ۖ َوبِئَْس اْلَمِصيرُ  ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ۖ قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمت ِعُهُ قَِلياًل ثُمَّ أَْضَطرُّ  .صدق هللا العظيم [1].{ِمْنُهم بِاَّللَّ

 فقرة الحديث الشريف إذاعة عن تأسيس المملكة العربية السعودية

أيها الغوالي، إن الحديث الشريف هو من السنة النبوية الشريفة، حيث تحدث الرسول عن الوطن به، ومن الحديث عن 

 .النبي يقرأه على مسامعنا الطالب"....." فليتفضل

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

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

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3/


 

 

 فقرة هل تعلم إذاعة عن تأسيس المملكة العربية السعودية

د بَمعارفها المتنوعة، ويقوم بقراءة هذه الفقرة المتنوعة  أحبتي واآلن نقدم فقرة هل تعلم التي تحبونها و تنتظرون التزو 

 .المعلومات على مسامعكم الطالب"....."، فليتفضل

  عاماً هو اإلمام محمد بن سعود وجعل عاصمتها  295هل تعلم أن مؤسس الدولة السعودية األولى منذ

 .الدرعية

  هل تعلم أن مؤسس الدولة السعودية الثانية هو األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود وأنه أول من جعل

 .الرياض عاصمةً للمملكة

  هل تعلم أن مؤسس الدولة السعودية الثالثة هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأنه هو من ثب ت

 .الرياض عاصمة للمملكة

 لمان بن عبد العزيز آل سعود هو صاحب المرسوم الذي حدد يوم الثاني والعشرين من هل تعلم أن الملك س

 .شهر فبراير/شباط على أنه يوم تأسيس الدولة السعودية األولى

 هل تعلم أن يوم التأسيس لهذا العام يصادف يوم األربعاء، كما أنه يوم عطلة رسمية للبالد. 

بية السعوديةفقرة أقوال إذاعة عن تأسيس المملكة العر  

واآلن نقدم في برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم فقرة منوعة من األقوال بمناسبة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، 

 .ويقدم هذه الفقرة الكالب"....."، فليتفضل

 إن الوطن هو الحصن المنيع ومنبع الكرامة، فلنحافظ عليه. 

 لى حريتنا و استقاللنا وتطورنا بشكل دائمال تحلو الحياة بدون حرية، فلنحافظ ع . 

 ليست الحياة إال سالمة الوطن وسالمة الشعب والعمل على حمايتهما. 

 القائد الناجح هو من يعمل على العمل ألجل مصالح الوطن الكبرى. 

 ة  .ال يمكننا أن نتطور ما لم ندرك أن التطور حاجة وطنية ملح 

العربية السعوديةفقرة شعر إذاعة عن تأسيس المملكة   

واآلن نقدم فقرة الشعر الذي يحكي لنا عن االنتماء للوطن الحبيب، هذا الشعر الذي يبهج القلوب ويطرب األنفس، 

 .ويقدم هذه الفقرة الطالب المتميز"....."، فليتفضل

كالش هــد ينضـح في فمي                وطـــني وذكرك ساْئـغ  

كالش مـــــس فوق األنجم                وطني وقــَدرك شامخ  

من العِريــــــــــن وضيغم              أنت العرين لكل ليـث   

ومحــــــت دياج ـــــــر مظلم              َسعـدت بعَهد مشـرق   

وتلـْـــــك دار األرقـــــــــــم          هــــــذا هو البيــت الحرام  

للمفاخر تنتَــمي                  هذي معالمنا هي  

وزهــــــت بقدر المْســــــلم        شرفــــَـت بديـــْـــن محمد  

 جاهزة للطباعة pdf مسرحيه عن يوم التاسيس :شاهد أيًضا

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


 

 

 خاتمة إذاعة عن تأسيس المملكة العربية السعودية

أيها األحبة ونصل اآلن إلى ختام برنامجنا اإلذاعي الذي قمنا بتقديمه حول موضوع وهو يوم التأسيس في المملكة 

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد العربية السعودية، حيث قدمنا فقرة القرآن الكريم والحديث الشريف وهل تعلم وأقوال، 

 .وفقنا ببرنامجنا، على المحبة نودعكم على أمل اللقاء بكم صباح الغد ببرنامجنا وإلى اللقاء
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