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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك 

 بأملجالثانية المدرسة االبتدائية 
 

 
  بمناسبةإذاعة 

 (  مارس11 يوم العلم السعودي  )
  المجال وطني 

 1ســبــوع األ
 هـ1444-8-20 األحديوم 

 المعلمة : نورة مساعد المرواني  دإعدا

                     

   ( ت  -  ب –  الخامس )أتقديم طالبات الصف 

 

 
 

 

 
 



 
 المرسلين , أما بعد : الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و 

 مديرتي الفاضلة , معلماتي الغاليات , أخواتي الطالبات 
 
 

 مناسبة وطنية عظيمة  والتي نتحدث فيها عن  أحييكن في إذاعتنا لهذا اليوم
 بأمر ملكي   إقرارهاتم 

 أال وهي يوم العلم السعودي  
حم رمز التال،  هذا العلم يوضح مدى شموخ األرض المقدسة لما تضمه من بيت هللا والمسجد النبوي 

 والتألف والوحدة الوطنية .
 

  غال سالم الذكر الحكيم والطالبة :  آياتأ به إذاعتنا تالوة عطرة من وخير ما نبد
 

 
م منه حمد هللا سبحانه على نعمة األمن    ه     ل  ـ   ت ـ    س  ـ                                        العلم ذكرى مجيدة واعتزاز وفخر للوحدة ن   يوم
للمؤسس رحمه هللا والقيادة عبر عقود،    بالوالءمان والوحدة السعودية الشامخة ،، ونفخر واأل

ونلتف تحت رايته حول مليكنا وولي عهده أيدهما هللا وحكومتنا الرشيدة بوفاء لنحافظ على  
 ممتلكات هذا الكيان العظيم . 

 جود عبد الرحمن  الطالبة : و  حديث شريف 
 
 

                                  انطالق ا من قيمة العلم الوطني ..  
 

             مـ ، وراية    1٧2٧هـ الموافق  11٣٩تأسيسها في عام امتدادا لتاريخ الدولة السعودية منذ 
                                              مارس " من كل عام يوم ا خاص ا بالعلم بإسم ..   11                                  للعز شـــامخة الت نكس، بأمر ملكي " 

 
  طيف علي-عبد الرحمن رويدا  –خالد مالذ :  الطالبات  ويوم العلم السعودي مع 

 
 
 



 
خذ كل دولة من الدول في هذا العالم علما وشعارا خاصا بها، ولكل لون ورمز في العلم  تت

 ودي الت العلم السعسنتعرف على دالدالالت مهمة ومعلومات عديدة،  وهنا  
 تاال عبد العزيزالطالبة :  و

 

                                                                                     يتزي ن هذا العلم بعنوان اإلسالم، ومفتاح الجنة، ونبراس التوحيد، والعروة الوثقى، وشهادة  
 الحق:)ال إله إال هللا محمد رسول هللا( 

                                                   ة معنى ، لو وضعت في كفة، والسماوات السبع واألراضين                                    هذه الكلمة الرشيقة نطقا ، والثقيل
 السبع في كفة لرجحت بهن ال إله إال هللا 

 شادن طالل والطالبة : قصيدة شعرية 
 

 وال يقبل النزول إلى أنصاف السواري..                                           هذا اللواء العظيم، ال يمكن أن ي رى منك سا ،
ى سارية من الخشب، بل يمثل                                                       فـ الع ل م ليس مجرد لغة صامتة، أو قطعة من قماش في أعل 

                                      رمزا  عظيما  لألمة، والعقيدة، والوطن. 
 مالذ مسعد:  هل تعلم والطالبة 

 

 يوم يوحد القلوب على الوالء للوطن،                                               يوم ر فعت فيه راية التوحيد لتالمس عناء السماء،
 ة تاريخ العز واألمجاد، يوم انطالقة مسير 

 يوم تجتمع فيه اآلمال واألحالم. 
 

                                       دمت يا وطني عزيز ا شامخ ا في كل محفل..
 وفي نهاية المطاف نشكر لكن حسن استماعكن ..... 

 
 

 

 
 مي أحمد الفايدي مقدمة اإلذاعة : 

 بإشراف المعلمة : نورة مساعد المرواني



 

 ال سالم  غ
 

 قرآن كريم : 
 

                                                                        و ق ل  اع م ل وا ف س ي ر ى َّللا   ع م ل ك م  و ر س ول ه  و ال م ؤ م ن ون                      ق ال  ت ع ال ى : )
 

                                                                                                  و س ت ر د ون  إ ل ى ع ال م  ا ل غ ي ب  و الش ه اد ة  ف ي ن ب  ئك م  ب م ا ك ن ت م  ت ع م ل ون  (  
 
 

 جود عبد الرحمن 
 

                                                  ق ال  ر س ول  َّللا    ص ل  َّللا    ع ل ي ه  و س ل م  : 

                         ن  أ ه ل ك  أ خ ر ج ون ي                                                                                         " و َّللا    إ ن  ي أ ع ل م  أ ن ك  خ ي ر  أ ر ض  َّللا    و أ ح ب ه ا إ ل ى َّللا    ، و ل و ال  أ  
                         م ن ك  م ا خ ر ج ت  ( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مارس 11يوم العلم                         
 

م، هو اليوم الذي أقر فيه  1٩٣٧مارس   11يوم وأرض وقيادة بين شعب   وانتماء                    عل م  يروي قصة إخالص 
يرفرف بدالالته العظيمة التي تشير إلى  اليومعبدالعزيز ـ طيب هللا ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه الملك 

 .والعدل والقوة والنماء والرخاء التوحيد 

ت مراحل في الشكل والتصميم، وكانت البداية بتصميم أخضر وهالل أبيض وسطه،  بس  مر  العلم السعودي
حتى   1٧50رفرف العلم السعودي منذ الدولة السعودية األولى، وكانت تسمى فيه إمارة الدرعية ما بين 

 م. 1818

 

س الملك عبد العزيز العلم ومع بداية رحلة الملك الموحد لنجد، والسيطرة عليها، اعتمد الملك المؤس
السعودي حيث أزال الهالل، وتغييره بكلمة "ال إله إال هللا" على علم أخضر كامل وكتابة الشهادة بالخط  

 األبيض مع وجود مساحة بيضاء على يسار العلم. 

 1) الطالبة (مالذ خالد    .1٩21حتى  1٩02                                                وهو ما ي عرف بعلم إمارة نجد منذ دخول الرياض عام 

 

 

 1٩21                                                        وضم العديد من المقاطعات وأصبحت ت عرف بمملكة نجد منذ عام وخالل رحلة الملك عبد العزيز 
 م 1٩26حتى 

تم تغيير العلم، وأصبحت كلمة "ال إله إال هللا" كبيرة على المساحة الخضراء، وأصبح الجزء األبيض 
 الطولي يمين العلم، كما أضيف السيف األبيض أسفل كلمة التوحيد. 

 

أما المرحلة الرابعة للعلم السعودي، فتم فيها إزالة السيف، وأصبحت الراية الخضراء، محاطة بلون أبيض  
م تحت اسم  1٩٣2حتى  1٩26فعت هذه الراية منذ عام تتوسطها كلمة التوحيد باللون األبيض، حيث ر

 .مملكة نجد والحجاز 
 2رويدا عبد الرحمن) الطالبة (

 

 

 

 



 

لتبدأ المرحلة الخامسة والمهمة في تاريخ العلم السعودي منذ إعالن تأسيس المملكة العربية  
م، حيث أصبح العلم أخضر بالكامل كتبت عليه كلمة التوحيد بشكل كامل 1٩٣2السعودية في عام  

 ة التوحيد السيف األبيض حيث يكون السيف نهايته مع بداية كلمة التوحيدباللون األبيض أسفل كلم

 على يد 1٩٧٣وكانت المرحلة السادسة واألخيرة للعلم السعودي في عهد الملك فيصل عام 

حافظ وهبة الذي صممه من قبل وأدخل عليه بعض التعديالت البسيطة على العلم السعودي في  
اية السيف األبيض، وأصبح المقبض أسفل بداية                                               مقاسات العلم وكلمة التوحيد كما غي ر بداية ونه

                                                                                            كلمة التوحيد، وينتهي بنهايتها نحو السارية كناية عن انتهاء القتال وأصبح رمز ا للقوة والمنعة.

 

وصمم العلم مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله أرضيته خضراء تتوسطه عبارة "ال إله إال  
  .هللا محمد رسول هللا" بخط الثلث، وتحتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم

 ٣طيف علي) الطالبة (

 

 تاال عبد العزيز

 ي دالالت مهمة في العلم السعود

 وهو علم لونه أخضر مستطيل اللون، وفي وسطه كلمة التوحيد   دالالت مهمة في العلم السعودي

  السالملم السعودي إلى في الع واللون األبيض يشير اللون األخضر  ،  )ال إله إال هللا محمد رسول هللا(
 . ، وهو يدل على التعمير والبناء واإلنشاءوالنقاء 

 كلمات التوحيد تكتب باألحرف العربية، وذلك ألنها تدل على الدين اإلسالمي • 

في • يوجد في العلم السعودي شعار السيف، والذي يدل على الشدة والصرامة في تطبيق العدل 
 . األصيل والعريق  سعوديال من التراث وهو  المملكة العربية السعودية

 احترام العلم هو مظهر من مظاهر حب الوطن ا أن      خير  أو

 

 

 

 



 

 لشادن طال  الطالبة

 

                                       دار الـسـعـود الـلـي عـزيز  ثـراهـا                         للـعـز يـادار الـفـخـر دار األبـطـال 

 الـفـضــل هللا ثـم لـلـي بـنـاهـــا                             فـضـال أ       حد  له أ                  محد  يساومـنـا وال 

 ويحفظ والة أمرنا ويطول بأعمارهم                                     هللا يحفظ بالدنا ويعزها  

 

 مالذ مسعدالطالبة 

 

 هل تعلم 

 . رق واللواء الراية والبي أسماء ٣لم السعودي للع -1

 

 . هللا ( إال إله ) ال  كلمة التوحيد  ألنه يحملسعودي ال ينكس العلم ال -2

 
 

م، هو اليوم الذي أقر 1٩٣٧مارس  11هـ الموافق 1٣55ذي الحجة  2٧إن يوم   -٣
العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدالالته   -طيب هللا ثراه  -عبد العزيز فيه الملك 

 العظيمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء. 
 

 


