
 

  مقدمة اذاعة مدرسية عن العلم السعودي

صلى هللا عليه وسلم، السادة مدير المدرسة  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا

 :وأعضاء الهيئة التعليمية، عمتم صباحاً، أما بعد

إن العلم السعودي هو الرمز الوطني الذي يدل على أن المملكة العربية السعودية دولة إسالمية وترفع راية اإلسالم، فقد 

كما اختارت المملكة  -صلى هللا عليه وسلم -ي رفعت زمن النبي اختارت لعلمها اللون األخضر اتباعاً ِللون راية اإلسالم الت

كتابة شهادة )ال إله هللا محمد رسول هللا(، على العلم كونها رافعة راية اإلسالم والعروبة عبر الزمان، فأرض المملكة مهبط 

 .الوحي، ولذلك يحق لها تبنّي رفع راية اإلسالم

 إذاعة مدرسية عن العلم السعودي

م الوطني للمملكة العربية السعودية هو الرمز الذي يعبر عن دالالت كبيرة وعظيمة وهامة، وأولها االنتماء للدين إن العل

اإلسالمي الحنيف، وثانيها هي دولة عربية تحمل هموم العروبة والحفاظ على القومية العربية، وكذلك هذا العلم هو رمز لألنَفة 

لحرية وتوحيد أراضي البالد، ولذلك أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل والعزة واإلباء والشموخ والكرامة وا

 .مارس/ آذار من كل عام هو يوم للعلم الوطني السعودي 11سعود مرسوماً ملكياً بتسمية يوم 

  .أيها األحبة وفيما يلي نقدم فقرات برنامج إذاعتنا المدرسية عن العلم السعودي فيما يأتي

 ن الكريم إذاعة مدرسية عن العلم السعوديفقرة القرآ

نبدأ أولى فقرات برنامجنا الصباحي بفقرة القرآن الكريم الذي هبط على نبينا محمد، حيث نسمع وإياكم لتالوة عطرة من آيات 

 :الذكر الحكيم، يقّدمها الطالب المتميز بجمال تالوته"......"، فليتفضل مشكوراً 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  َْيُسوًرا )]و بَِّك تَْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْواًل مَّ ن رَّ ا تُْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبتِغَاَء َرْحَمٍة ّمِ ( َواَل تَْجعَْل يََدَك َمْغلُولَةً إِلَٰى ُعنُِقَك َواَل 28إِمَّ

ْحُسوًرا ) ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر ۚ إِنَّهُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخبِيًرا بَِصيًرا ( إِنَّ َربََّك يَْبُسُط 29تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوًما مَّ الّرِ

 .يًرا[. صدق هللا العظيم( َواَل تَْقتُلُوا أَْواَلدَكُْم َخْشيَةَ إِْماَلٍق ۖ نَّْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاكُْم ۚ إِنَّ قَتْلَُهْم َكاَن ِخْطئًا َكبِ 30)

  

 اعة مدرسية عن العلم السعوديفقرة الحديث الشريف اذ

نقدم في هذه الفقرة الحديث الشريف، فكما نعلم أن الحديث هو ما جاء عن النبي من كالم فيه الهداية بعد القرآن الكريم، ويقوم 

  :بقراءة هذه الفقرة الطالب"....." المتميز بصوته الجميل فليتفضل

  يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض : )إن هللا ال -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا 

العلماء، حتى إذا لم يبِق عالًما اتخذ الناس رؤساء جهااًل، فسئلُوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا(. صدق رسول هللا 

 .صلى هللا عليه وسلم

  

 كلمة الصباح إذاعة مدرسية عن العلم السعودي

صباحكم في هذا اليوم الممتع الجميل بإْشراقته، يسرنا أن نحدثكم اليوم عن العلم الوطني للمملكة العربية أحبتنا الكرام طاب 

السعودية، فهذا العلم هو الراية التي تعلو مرفرفةً خفّاقةً في سماء المملكة فتزهو بشموخها عاليةً فوق كل بيارق وألوية األمم، 

آذار، وإننا لنحتِفل بهذا الزهو العظيم له ألنه الدليل على شرف وكرامة الوطن مارس/ 11يحل يوم علمنا الوطني بتاريخ 

وحريته التي ما جاءت إال ببذل التضحيات الجسيمة التي قدمها األجداد من دماٍء وأرواحٍ حتى نلنا حريتنا واستعدنا بها كرامتنا، 

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته فلنحتفل بشدة محافظين على علمنا ووحدتنا الوطنية و لتعم األفراح،

  فقرة هل تعلم إذاعة مدرسية عن العلم السعودي



 

يسعدنا اآلن تقديم فقرة هل تعلم التي تنتظرونها، من أجل اإلطالع على معلومات ومعارف جديدة ومتنوعة، ويقرأها على 

 .مسامعكم الطالب"....."، فليتفضل

 كل عام  كة العربية السعودية يحل بتاريخ الحادي عشر من مارس/ آذار منهل تعلم أن يوم العلم الوطني في الممل. 

  هل تعلم أن العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو من أصدر المرسوم

 .مارس يوم للعلم الوطني السعودي 11الملكي بتحديد تاريخ 

 ميالدي 1973مارس عام  15يوم   السعودي بهذه الحلة كان بتاريخ هل تعلم أن أول ظهور للعلم الوطني. 

  هل تعلم أن من قام بتصميم العلم السعودي بهذه الحلةّ والهيئة هو حافظ وهبة الذي كان يشغل منصب السفير المملكة

 .العربية السعودية

 سالم في العالمهل تعلم أن العلم الوطني السعودي هو ذو داللة وطابِع ديني يدل على راية اإل. 

 فقرة شعر اذاعة مدرسية عن العلم السعودي

واآلن يسعدنا أن نقدم فقرة الشعر عن العلم الوطني السعودي، هذه الفقرة التي تحبونها و تستمتعون باإلنصات لها، ويقدمها 

 ً   .الطالب"....."، فليتفضل مشكورا

 أيا وطني تفدي ترابَك أنفس  

  

 وخطبهِ  تجوُد بال خوِف المماتِ  

  

 جمال  بِه في السَّهِل أو بجبالهِ 

  

 وسحر  لرْمٍل المعٍ فوَق ُكثبهِ 

  

دهُ عبدالعزيِز بُِجهِدهِ   ووحَّ

  

 وُجنٍد لهُ شقُّوا الطريَق لدربهِ 

  

 ِ  شمال  غدا جزًء لبعِض جنوبه

  

 وآلَف شرقاً قد تناءى وغربهِ 

  

 وأبناؤهُ ساروا بنهجِ أبيِهمُ 

  

 تهاوْت لحربهِ فصانوه من أيٍد  



 

  

 ً  وصْرناَ نفوُق الغيَر فيه تقدما

  

 وجْزنا بِه الجوزاَء في ظّلِ ركبهِ 

  

 خاتمة اذاعة مدرسية عن العلم السعودي

أحبتنا وننهي اآلن برنامج إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، والتي تحدثنا فيها عن العلم الوطني السعودي، حيث أوردنا في فقراتها 

المتنوعة المعلومات الكثيرة عن هذا العلم الوطني، سواء في فقرة القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو هل تعلم والملمة 

 .كر حسن استماعكم و نودعكم على أمل اللقاء بكم صباح الغد، وإلى اللقاءو فقرة الشعر، نش  الصباحية

 


