
 

 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن يوم العلم السعودي 

ّمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين، نُسلّط اليوم ضوء اذاعتنا الّصباحيّة  بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والّصالة على سيّد الخلق مح

على واحدة من الُمناسبات المميّزة التي تّم اعتمادها رسميًا في المملكة العربيّة الّسعوديّة، احتفاًًل بالعلم الوطني الذي  

المملكة، والتي قدّم فيها اًلجداد األوائل الكثير يختصر حكاية التأسيس والعُمران والبناء بكافّة المراحل الّصعبة التي عاشتها 

من التضحيات من أجل أن تبقى تلك الّراية مرفوعة في سماء البالد والعواصم، في إشارة إلى أهمية التمّسك بالوطن 

 هللا بها النّاس.  والتمّسك بالعلم الوطني الذي تلتقي فيه الُجموع والقلوب مهما اختلفت، تحت راية التوحيد اإلسالمية التي وّحد

 اذاعة مدرسية عن يوم العلم السعودي كاملة الفقرات 

تُعتبر اإلذاعة الّصباحيّة من المنابر المميّزة التي تُسلّط الضوء على فعالية يوم العلم السعودي من أوسع األبواب وفَق  

 مجموعة من الفقرات، والتي جاءت في اآلتي:

 درسيةفقرة القرآن الكريم لإلذاعة الم

إن خير ما نبدأ به فقرات اإلذاعة هو كالم هللا سبحانه وتعالى، فنستمع إلى آيات من الذكر الحكيم بصوت زميلنا الّطالب  

 :)اسم الّطالب( مع الكثير من الّشكر

يَّتَُهْم  إّن التوحيد هو فطرة اإلنسان الطبيعيّة التي فطر البشر عليها، لقوله تعالى: "َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن  بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُِرّ

ا َعْن َهذَا َغافِِليَن* أَْو تَقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آبَاُؤنَا  َوأَْشَهدَهُْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِهدْنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّ 

يَّةً ِمْن بَْعِدِهْم أَفَتُْهِلُكنَا بَِما فَعََل اْلُمْبِطلُوَن" ِمْن قَْبُل َوُكنَّ   ا ذُِرّ

  فقرة حديث نبوي عن يوم العلم

وقد أّكد رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم على تلك الغريزة التي تربط اإلنسان بوطنه في أحاديث عديدة، نستمع إليها بصوت  

 زميلتنا الخلوقة )اسم الطالبة(: 

ّن المملكة هي ديار الّرسول العظيمة الّشأن، فقد ثبت في قو رسول هللا الحديث اآلتي: "يا أيُّها النَّاُس أيُّ يَوٍم هذا؟، قالوا:  إ

ُكْم وأَْمَوالَُكْم  َماءَ يَْوٌم َحَراٌم، قاَل: فأيُّ بَلٍَد هذا؟، قالوا: بَلَدٌ َحَراٌم، قاَل: فأيُّ َشْهٍر هذا؟، قالوا: َشْهٌر َحَراٌم، قاَل: فإنَّ دِ 

فََع َرأَْسهُ فَقاَل: اللَُّهمَّ هْل  وأَْعَراَضُكْم علَْيُكم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَوِمُكْم هذا، في بَلَِدُكْم هذا، في َشْهِرُكْم هذا، فأَعادََها ِمَراًرا، ثُمَّ رَ 

ُ ع -بَلَّْغُت، اللَُّهمَّ هْل بَلَّْغُت  تِِه، فَْليُْبِلغِ الشَّاِهدُ الغَائَِب، ًل  ْنهَما:قاَل ابُن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ فََوالَِّذي نَْفِسي بيَِدِه، إنََّها لََوِصيَّتُهُ إلى أُمَّ

 تَْرِجعُوا بَْعِدي ُكفَّاًرا، يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعٍض" 

 فقرة كلمة الصباح عن يوم العلم 

 ننتقل بأسماعكم الّطيبة إلى فقرة الكلمة الصباحيّة التي تتناول تلك المناسبة الوطنيّة المميّزة، والتي أعدّها لنا الّزميل الّطالب

 )اسم الّطالب( مع الكثير من الّشكر:

د يوم الحادي عشر من  الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، لقد أصدر جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز قراره الملكي باعتما

آذار ليكون موعدًا رسميًا لمناسبة يوم العلم الّسعودي، تلك الّراية بنقوشها وتفاصيلها التي وضعت بصمتها في قلب جميع  

الُمحبيّن ألّمة اإلسالم، وللعرب على وجه العُموم، فقد رافقت تلك الّراية األجداد األوائل في رحلة التأسيس ومّرت بالعديد  

احل الّصعبة التي أثبت الّسعودي خاللها أنّه أهل لحمل تلك الّراية والّسمو بها في فضاء واسع من اإلنجازات لتكون  من المر

 المملكة اليوم حاضرة وبقّوة في جميع المجاًلت والمسارات، فكّل عام ووطنا وعلمنا الغالي بألف خير.

 فقرة هل تعلم عن يوم العلم 

ي يُشار من خاللها إلى تفاصيل ومعلومات ُمهّمة عن تلك الذّكرى، نستمع إليها بإعداد زميلتنا  وهي من الفقرات األنيقة الت

 )اسم الطالبة( مع جزيل الشكر: 

مناسبة يوم العلم قد جرى اعتمادها لالعتزاز باًلنتماء الوطني، والتمّسك بالعلم الذي يربط الحاضر   هل تعلم أنّ  •

 بالماضي.

 العربية الّسعديّة تقوم على شعار التوحيد اإلسالمي الذي تتميّز به عن جميع الدّول.  هل تعلم أّن راية المملكة •

 هل تعلم أّن العلم الّسعودي هو العلم الوحيد الذي ًل يُنكّس في أيّة حالة أو حادثة.  •



 

 

 لمّرة األوى. هل تعلم أّن الملك سلمان بن عبد العزيز هو الملك الذي قام على اعتماد مناسبة يوم العلم الّسعودي ل •

  فقرة سؤال وجواب عن يوم العلم السعودي

تُشير هذه الفقرة إلى تفاصيل ومعلومات عن يوم العلم، نستمع إليها مع جزيل الّشكر على ُحسن اإلعداد والتقديم، فليتفضل  

 زميلنا )اسم الطالب(:

 ما هو موعد يوم العلم الّسعودي الذي جرى اعتماده؟ سؤال: •

 تاريخ الحادي عشر من مارس لكّل عام ميالدي. يُوافق اإلجابة: •

 ما هو شعار علم المملكة العربيّة السعوديّة؟ سؤال: •

النخلة التي ترمز إلى الخير والنماء والعافية، والسيفين العربيين الذان يُشيران إلى المنعة والقّوة، وكلمة  اإلجابة: •

 التوحيد اإلسالميّة. 

 قرار مناسبة يوم العلم الّسعودي؟ من هو الملك الذي قام على إ سؤال: •

 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. اإلجابة: •

 لماذا تّم اعتماد مناسبة يوم العلم في السعودي؟  سؤال: •

من أجل تسليط الّضوء على قيم اًلنتماء الوطني واًلعتزاز باًلنتماء إلى الوطن الّسعودي ورايته  اإلجابة: •

 الخفّاقة. 

  لم السعوديفقرة شعر عن يوم الع 

وقد كان الّشعر حاضًرا في ميدان الفخر واًلعتزاز للتعبير عن فرحة المناسبة، فنستمع إلى أبيات شعر عن يوم العلم، من  

 إعداد زميلنا )اسم الطالب( مع الشكر:

 عِلّقوني على جدائل نخلْه واشنقوني …

 فلن أخون النخلة ! هذه األرض لي…

 وكنت قديماً أحلُب النوق راضياً ومولَّهْ 

 وطني ليس حزمه من حكايا 

 ليس ذكرى, وليس قصةً أو نشيداً ليس ضوءاً على سوالف فُلّْه 

 وطني غضبة الغريب على الحزن وطفٌل يريد عيداً وقبلْه 

 ورياح ضاقت بحجرة سجن وعجوز يبكي بنيه .. 

 رض جلد عظمي وحلقْه هذه األ

 خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم العلم السعودي 

عبّرت القلوب في مناسبة يوم العلم الّسعودي عن فرحة اًلنتماء إلى تلك الدّيار التي باركها هللا وجعلها البلد الحرام، وجعل  

ين على أمنها وسالمتها، فكانت لنا  فيها الخيرات الكثيرة التي تفيض على أهلها بالّرخاء، وجعل لها القادة الُحكماء الّساهر

مناسبة يوم العلم الّسعودي لنزيد من تلك المشاعر، ونؤّكد على أهميّة اًلنتماء الوطني وعلى رمزيّة العلم الوطني المغروسة 

 في ُعمق القلب السعودي النابض بالُحب والوًلء للوطن.


