
 

  يوم العلم السعودي

آذار، ويتم االحتفال بهذا اليوم الوطني للعلم، حيث يتم تبادل التهاني والمباركات بهذه  11يصادف يوم العلم السعودي بتاريخ 

المناسبة بين أفراد المجتمع في المملكة، ومن المعلوم أن العلم السعودي يحمل الشهادة اإلسالمية وهي ال إله إال هللا محمد 

 .العلم ال ينكس ألي سبب كان، مهما كان عظيما  كما أن هذا   رسول هللا،

 قصيدة عن العلم السعودي

العلم الوطني في المملكة العربية السعودية هو الراية التي رفعها الشعب ليعلن أنها الرمز الذي يعبر عن حريتهم وانتمائهم 

 :إليها، وقد تغزل به الشعراء، ومن جميل ما نسجوا له من القصائد اآلتي

 .ا ملكت يداي فداه * وطني الحبيب ، وهل أحب سواهروحي وم

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

 .منذ الـطـفـولـة قد عشقت ربوعه * إني أحــب ســــهولـه ورباه

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

 .في ظــــل حام عـطرت ذكـراه في كل لمحة بارق أدعــــــو لــه *

 مع الصوجديدة ومميزة  2023اجمل عبارات يوم العلم السعودي : شاهد أيًضا

 اجمل شعر عن علم السعودية

وهنا نسرد واحدة من ، نظم الشعراء القصائد الجميلة في علم الوطن السعودي، وقد أجادوا في تلك القصائد التي تعكس قدسيته

  :تلك القصائد

 .مجدي لمجدك ينتمي وطني فديـتـك بالـــدم  

 .وطـــني وذكرك سائغ كالشهد ينضـح في فمي

 .كالشمس فوق األنجم وطني وقدرك شامخ

 .أنت العرين لكل ليـث من العرين وضيغم

 .سعدت بعهد مشـرق ومحــــــت دياجـــــــر مظلم

 .هــــــذا هو البيــت الحرام وتلك دار األرقـــــــــــم

 .هذي معالمنا هي للمفاخر تنتمـي

 .شرفت بدين محمد وزهــــــت بقدر المسلم

 لألطفالقصيدة عن العلم السعودي 

 :يحتفل األطفال ويتغنّون بالعلم السعودي، ولذلك تم نظم القصائد الوطنية التي توضح أهمية العلم لهم، ومنها هذه القصيدة

 .سيـــــــــــرة مارضينا غير ارضك نسكن ونعشق ثراها

 انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة من يلوم اللي يحبك ام وتغلي ضناها

 ك ال لمع في كل ديــــــرة وهللا انه تاج اكبر من على هامة سناهايالسعودي بس اسم

 شعب ودستور وأمه ترتوي من فيض خيره ال عدمنا من حكمنا وال نسينا من بناها

 من شمالك لي جنوبك كل شبر فيه غيــــــره حاسدك ربي يعينه مادرى انه ما نساها
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 قصائد عن علم السعودية

 :مملكة ما يليمن أجمل القصائد عن علم ال

 يا سائـال  عـــن موطني وبالدي

  

 ومفتشا  عـن مـوطـن األجداد

  

 وطنـي به البيت الحرام و طيبـة

  

 وبه رسـول الحـق خـيـر منـادي

  

 وطنـي به الشرع المطهر حاكم

  

 بالـحــق يـنـهـي ثـــورة األحـقـاد

  

 وطني عـزيـز فـيـه كـل مـحـبــة

  

 كـل سـوادتعلو وتـسـمـو فـوق 

  

 وطني يسير الخير في أرجـائـه

  

 ويـعــم رغــم براثن الحــسـاد

  

 قوم بغوا وتجبروا في أرضنـا

  

 يرموا بسهم الموت قلب بالدي

  

 لكنــها رغــم الـصـعـب هامة

  

 تعـلـو بدعـوة عــشــر العباد



 

  

 مستمسكين بدينهم وتـوجـهـوا

  

 واألمـــجـــادهلل ذي اإلكـــــــرام 

 ما هو يوم العلم السعودي وما هي مظاهر االحتفال به: شاهد أيًضا

  شعر عن العلم السعودي

 :ع الشعراء في شعرهم عندما نظموه فخرا  بالعلم السعودي، وجاْدت ألجله قرائحهم الشعرية، ومما أجادوا في نظمه نقدمبر

 أيا وطني تفدي ترابك أنفس تجوُد بال خوف الممات وخطبه

  

 .جمال به  في الشهل  أو بجباله  وسحر الرمل المع فوق كثبه

  

ه  وُجنٍد ل  .ه شقُوا الطريق لدربهووحدة عبد العزيز ب ُجهد 

  

 .شمال غدا جزء لبعض جنوبه وآلف شرقا  قد تناءى وغربه

  

 .وأبناؤه ساروا بنهج أبيهم فصانوه من أيد تهاوت لحربه

  

 .وصرنا نفوُق الغير فيه تقدما  وجزنا به الجوزاء في ظّل ركبه

  

 .به قبلة الدنيا بمكةَ بوركث وقد شع نور الحّق  من فوق تُربه  

  

يٍب نبيّ نا وآل كرام واستنارت بصحبه  .كذا َطْيبَةٌ طابْت ب ط 

  

 .وفيه رياض الُحسن  تبدوا بحسنها تطورها فاق الجميع بوثبه

 شعر عن العلم الوطني السعودي

 :فيما يلي أجمل أبيات الشعر عن العلم الوطني السعودي، وهي

 يا كنـــــــــــــــز أحفــــــــــــادي

  

 ـــــّل أمجــــــــــــادييا ظـــــــ
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 منك الشجاعة والكـــــــــــــــرم فيـــــــــــــــك المروءةُ والشَّممْ 

  

 تعلو بعاليك الهمــــــــــــــــــــــم لتظل مرفــــــــــــــــــوع العلم

  

 أهوى ثراك الطاهـــــــــــر الغالي أهوى سماك ومجدك العــالي

  

 ــــــــــــالمي وآمالي تحيا وتحلو في مغانيك الحياةْ يا فجر أحـــــ

  

 أهوى الذي يهواك يا وطني وأصدُّ من عاداك يا سكني

  

 ، يا عّزي النّامي  ، يا وحي إلهامي  يا مهد إسالمي

  

 يا موطن الفضل النّــــــــــــــــدي يا أصــــــــــــــــل كل السؤدد

  

 


