
 تقرير عن اليوم الوطني السعودي في مدرسة

على ٌُعد الٌوم الوطنً للدول من أعظم األفراح الوطنٌة التً تمر على تعاقب أٌامها، حٌث ٌعبر عن ضرورة المحافظة 

االستقرار واألمن والسالم بٌن مختلف الجماعات من أبناء المجتمع المسلمون والمسٌحٌون واألعراق المختلفة، وللتعبٌر 

عن احترامهم لبعضهم البعض وحبهم الشدٌد لقٌادتهم الرائدة والمتمٌزة، وفٌما ٌأتً سندرج تقرٌر عن الٌوم الوطنً 

 :للمملكة العربٌة السعودٌة

 عن اليوم الوطنيمقدمة تقرير 

الوطنٌة هً من أهم المشاعر لدى اإلنسان السوي، ألن ُحب الوطن هو الحب الفطري الذي ٌنمو فً قلب أبنائه منذ نعومة 

ٌُعطً اإلنسان هوٌته،   أظافرهم، وٌترعرع فً بستان قلبه طوال عمره، حٌث أن الوطن نعمة من نعم هللا على عباده، ف

مالذ من مخاطر الحٌاة، لذلك فإن الكثٌر من دول العالم تهتم بإحٌاء ذكرى األعٌاد الوطنٌة وٌمنحه األرض و األمان و ال

بها التً قد شهدت تضحٌات أبناء هذا الوطن، لكً ٌقدر كافة أبناء الوطن جهودهم وٌعزز روح العمل بإخالص وجد 

 .لرفعة و سمو الوطن

 نص التقرير عن اليوم الوطني

ي بذلوا بأنفسهم وأموالهم فً سبٌل الوطن، وتمجًٌدا لذكرى لم شمل المملكة العربٌة السعودٌة إحٌاًء لذكرى األبطال الذ

وتوحٌدها، حٌث أنها كانت بالسابق عدة ممالك متفرقة منها مملكة نجد والحجاز، إذ كانت مملكة نجد والحجاز تتكون من 

ٌّكة مزدوجة، وفً  بداٌة القرن العشرٌن أقّر المؤسس الملك عبد العزٌز آل العدٌد من القبائل والعشائر الكبٌرة وتحكم بمل

ا ٌأمر فٌه بعمل كل ما ٌلزم لتوحٌد معظم مناطق وسط الجزٌرة العربٌة، وإدراجها تحت مسمى  ًٌ سعود مرسوًما ملك

ا بالٌوم المملكة العربٌة السعودٌة حٌث خاض أجدادنا العدٌد من المعارك وقادونا نحو االنتصارات، لنحتفُل الٌوم جمٌعً 

 .أٌلول لكل عام  الوطنً السعودي والذي ٌصادف لٌكون فً الثالث والعشرٌن من شهر

فالوحدة الوطنٌة والدستور الُمبجل والبلد الموحد أمٌر ٌستحق اإلحتفال به، فالوطن هوا المأوى ألبنائه والمالذ لهم من 

د أقطار المملكة تحت راٌة اإلسالم، وتأسٌسها على ٌد مصاعب الحٌاة، فالٌوم الوطنً السعودّي هو الذكرى العظٌمة لتوحٌ

الملك األول والمؤسس األعظم الملك عبد العزٌز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه هللا، والذي أعلن قٌام المملكة فً عام 

ٌة هجري، لتصبح المملكة العرب ٖٔ٘ٔم، وقد اختٌر هذا الٌوم فً السابع عشر من شهر جمادى األولى فً عام 3ٖٕٔ

السعودٌة لما هً علٌه اآلن، وهذا لتقدٌر جهود الملك عبدالعزٌز فً تأسٌس المملكة، والحفاظ على التارٌخ، وإحٌاء 

 .التراث

عاًما ، وأن توحٌد البالد مرت  ٖٓوٌجب أن ال ننسى أن المسعى فً توحٌد أقطار الجزٌرة العربٌة أستمر لما ٌقارب 

م حٌنما استطاع الملك ابن سعود السٌطرة 3ٓٔٔالوطنٌة، ابتدأت فً عام  بالعدٌد من الثورات من خالل الحركات

م لفتح أبواب 3ٕ٘ٔ – 3ٕٗٔالعسكرٌة على مدٌنة الرٌاض، وقٌادة الحركة القومٌة العربٌة، واستمر الكفاح فً عامً 

ز مع المملكة العربٌة م فإن الملك عبد الغزٌز وّحد نجد والحجا3ٖٕٔالحجاز، والهٌمنة على بالد الٌمن، أما فً عام 

السعودٌة، وتبعت ذلك إنضمام منطقة عسٌر إلى المملكة بعد أقل من عام، وإنه لفخر لنا أن نحتفل بهذا الٌوم لنقدر الملك 

 .الجلٌل رحمه هللا ومّجد من كان معه من األبطال لمساندته وحماٌة الوطن

 خاتمة تقرير عن اليوم الوطني

البد لنا جمًٌعا أال ننسى حب الوطن واحترامه والعمل بإخالص من أجل شرفه، لذلك ٌجب اغتنام فرصة الٌوم 

من أجل َحْث أبناء وبنات المملكة السعودٌة على الوالء الّدائم وبذل العطاء الدائم والعمل مًعا ًٌدا بٌد وجنًبا إلى   الوطنً

مبتغى الجمٌع بالوطن الواحد واآلمن والوصول بالوطن إلى مراكز  جنب من أجل استمرار الوحدة الوطنٌة وتحقٌق

 .بٌن جمٌع دول العالم  متقدمة

  

 


