
 

 

 مقدمة اذاعة عن يوم التأسيس

صلى هللا عليه وسلم، السيد المدير،  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا

والسادة المعلمين، نتناول في هذا الصباح الجميل يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، حيث أصدر الملك سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود المرسوم الملكي الذي يقضي باتخاذ الثاني والعشرين من شهر فبراير يوماً لتأسيس المملكة 

السعودية األولى، وبداية قيام حكم آل سعود وبداية نهوض الدولة المتطورة والمتحررة من كل أشكال العربية 

 .االستعمار، والمتحررة برفع علمها عالياً في سماء الوطن

 اذاعة عن يوم التأسيس

لتي حرصت كل إن يوم التأسيس هو اليوم األغر والمشرق وبداية التأريخ للدولة السعودية الجديدة، هذه الدولة ا

الحرص على توحيد كل أراضي البالد تحت راية العلم الوطني، وَوحدت القبائل المنقسمة تحت حكم واحد أيضاً، كما 

جعلت ثروات البالد بخدمة رفاهية العيش للشعب، وانطلق الركب باتجاه مجتمع متطور، وكذلك يحظى بخدمات تحفظ 

من عجلة اإلنتاج يعود ريعه لدعم االقتصاد الوطني، وكذلك دعم  كرامة وحاجات الشعب، واعتمدت على أن الفائض

كل قطاعات التعليم والصحة، وإقامة المشاريع العمالقة التي جعلت من المملكة من أهم الدول المنتجة والفاعلة في 

  .االقتصاد العالمي

اسبة يوم التأسيسوفيما يلي نورد فقرات اإلذاعة المدرسية تباعاً بحسب تسلسلها في برنامجنا بمن .  

 اذاعة مدرسية عن تاسيس الدولة السعودية االولى :شاهد أيًضا

 فقرة القرآن الكريم اذاعة عن يوم التأسيس

أيها اإلخوة نبدأ برنامجنا الصباحي بمناسبة يوم التأسيس باالستماع لخير الكالم، أال وهو االستماع آليات من الذكر 

بها الطمأنينة والتفاؤل، ويتلو علينا ما تيسر من القرآن الكريم الحكيم، حيث أنه بذكر هللا تبتهج وتستقر النفوس وتحل 

 .الطالب"....."، فليتفضل مشكوراً 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

{ ْر بَْيتَِي ِللطَّائِِفيَن َواْلَقائِ  ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلبَْيِت أَن الَّ تُْشِرْك بِي َشْيئًا َوَطه ِ أْنَا إِلِ ن فِي ِميَن َوالر  َوإِذْ بَوَّ كَّعِ الس ُجوِد * َوأَذ ِ

ٍ َعِميٍق * ل ِيَْشَهدُوا َمنَافَِع لَهُ  ِ يَأْتُوَك ِرَجااًل َوَعلَٰى كُل ِ َضاِمٍر يَأِْتيَن ِمن كُل ِ فَج  ِ فِي أَيَّاٍم النَّاِس ِباْلَحج  ْم َويَذْكُُروا اْسَم َّللاَّ

 َ ن بَِهيَمِة اأْل ْعلُوَماٍت َعلَٰى َما َرَزقَُهم م ِ ْنعَاِم ۖ فَكُلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَِقيَر * ثُمَّ ْليَْقُضوا تَفَثَُهْم َوْليُوفُوا نُذُوَرهُْم مَّ

فُوا بِاْلبَْيِت اْلعَتِيقِ   .صدق هللا العظيم [1].{َوْليَطَّوَّ

 فقرة الحديث الشريف اذاعة عن يوم التأسيس

أكد في هديه  -صلى هللا عليه وسلم-فقرة الحديث الشريف عن مناسبة يوم التأسيس، حيث أن النبي واآلن جاء دور 

العظيم على محبة الوطن وأهمية االنتماء له، ويقرأ علينا من الحديث الشريف حول ذلك الطالب"....."، فليتفضل مع 

 .الشكر

! ولوال روي عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا خاط  ب مكة قائالً: )ما أطيبِك من بلد وأحبَِّك إليَّ

أن قومي أخرجوني منِك ما سكنُت غيرِك( وفي رواية أخرى: )وهللا إني أعلم أنك خير أرض هللا وأحبها إلى هللا، 

 [2].-ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجُت(. صدق رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم

 كلمة صباحية إِلذاعة عن يوم التأسيس
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أيها اإلخوة والغوالي على القلب، إن من دواعي السرور في قلوبنا، أن نخصص برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم الحديث 

من جمادى  30عن يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية الذي ابتدأ بحسب التقويم الهجري اإلسالمي، بتاريخ يوم 

، والذي ثب ته خادم الحرمين 1727، الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير/ شباط للعام الميالدي 1139عام اآلخر لل

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأيضاً جعله يوم عطلة رسمية للبالد، إن هذا اليوم هو الشاهد على 

إلى مصاف الدول العظمى والمتقدمة، وهذا اليوم يشهد على  قيام المملكة العظيمة التي نهضت بالبالد وجعلتها تصل

الصعوبات والتضحيات التي تم تجاوزها بهمة حكام البالد من آل سعود، هذه العائلة التي عملت مع الشعب على 

  .االزدهار والتطوير إلى ما وصلت إليه البالد اليوم

 هل تعلم اذاعة عن يوم التأسيس

السعودية هي الوطن الذي يعيش في القلب، وبه تزهو النفوس وتفتخر، ولذلك نقدم اآلن فقرة هل إن المملكة العربية 

 .تعلم عن يوم التأسيس، ويقرأ هذه الفقرة الطالب المتميز"....."، فليتفضل مع الشكر

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

  السعودية الثانية هو األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعودهل تعلم بأن  مؤسس الدولة . 

 هل تعلم أن مؤسس الدولة السعودية الثالثة هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 

 هل تعلم أن عاصمة الدولة السعودية األولى هي مدينة الدرعية. 

 اض عاصمة للَمملكة العربية السعودية هل تعلم بأن األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود هو من جعل الري

 .الثانية

 فقرة الشعر اذاعة عن يوم التأسيس

واآلن نقوم بتقديم فقرة الشعر بمناسبة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، فالش عراء تحدثوا بلسان الشعب 

ذه القصيدة الطالب"....."، فليتكرم مع المبتهج بيوم دولته الناصع في تاريخها األغر، ويلقي علينا من شعرهم الجميل ه

  .الشكر

 روحي وما ملكت يداي فداه *** وطني الحبيب ، وهل أحب سواه

 وطني الذي قد عشت تحت سمائه *** وهو الذي قد عشت فوق رباه

 منذ الـطـفـولـة قد عشقت ربوعه *** إني أحــب ســــهولـه ورباه

إشعاع أضاء ســــــناه وطني الحبيب و أنت مـوئل عــزة *** ومنار  

 في كل لمحة بارق أدعــــــو لــه *** في ظــــل حام عـَطـرت ذكـراه

 فِي موطني بزغت نجوم نبيه *** والمخلصون استشهدوا في ِحماه

 مقدمة إذاعة عن يوم التأسيس السعودي :شاهد أيًضا

 خاتمة اذاعة عن يوم التأسيس

ونصل إلى نهاية برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم، الذي احتفلنا فيه بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، هذا اليوم الذي 

االنطالقة للدولة الحديثة بكافة مواصفات الحداثة من خدمات وإنتاج وتعليم وصحة وكل متطلبات العيش الكريم، كان 

وآل سعود لم يتوانوا يوماً عن كل ما هو خير للبالد والعباد، وما زالوا يسعون على كل األصعدة في هذا السبيل، 

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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