
  مختصرة السعودي التأسيس يوم عن الصباح كلمه

ى تأسيس وهو ذكر ،فبراير من كل عام 22إن يوم التأسيس السعودي يأتي في يوم 

الذي قام بدور جبار من أجل  ،المملكة السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود

قام بتوحيد القبائل  أنهباإلضافة إلى  ،التخلص من األعداء المتربصين بالوطن

 .المملكة السعودية مؤسًساشبه الجزيرة العربية المنتشرة في أرض الحجاز و

لكة بسبب الجهود ابالوالء والفضل للعائلة المومن وقتها وكل مواطن سعودي يدين 

في سبيل تطوير وتحسين  ؛التي بذلها أفرادها على مدار العقود الماضية ،العظيمة

لتصبح واحدة من أعظم وأفضل الدول ومازال العمل الدؤوب متواصل  ،المملكة

 .دون انقطاع

وم الطالب ولالحتفال يق ،لسير على ُخطى األسالف في رفعة وعزة الوطنلذلك 

لمشاركتها في  مختصرة السعودي التأسيس يوم عن الصباح كلمهالبحث عن ب

 المدرسة ونعرضها تالًيا:

 والتي يجب أن  ،إن يوم التأسيس هو تأكيد على عظمة وبسالة األجداد

بكل ما يحافظ على التراث، والسعي نحرص على تخليدها من خالل القيام 

 المستمر لجعلهم فخورين بنا. 

  وهبها هللا بالعديد من العطايا والميزات التي تؤهلها السعودية أرض مقدسة

ولكن دون القيام بتأسيس المملكة لم تكن لتزدهر  ،لتكون أعظم بقاع األرض

لذا فإن يوم التأسيس  ،وتهدروكانت كل هذه العطايا ستضيع  ،بهذا الشكل

 عزيًزا على قلب كل سعودي.

 وما تبعه من  ،لملك عبد العزيز آل سعود لناإننا شاكرين لكل ما قام به ا

ونفيس في سبيل جعل السعودية تحتل المكانة العظيمة  ملوك بذلوا كل غال  

 لذا فكل سعودي يهتف من كل قلبه يعيش آل سعود. ،التي تحتلها اآلن

  وما فعله ألجل  ، كانت لديه رؤية بعيدة المدىهللاإن الملك عبد العزيز رحمه

حرمين إذ إنه حمى ال ،لوطن ال يمكن تقديره بكل كنوز الدنيارفعة شأن هذا ا

 الشريفين من تدنيس المعتدين وخلصنا من الغازين الطامعين. 

 عبارات عن يوم التأسيس

تصلح ألن  مختصرة السعودي التأسيس يوم عن الصباح كلمهيسعى الطالب إليجاد 

إلظهار مدى تعلقهم بالوطن  ؛يقوموا بنشرها على مواقع التواصل االجتماعي

ير خارطة التاريخ يئهم بأهمية هذا اليوم وتأثيره في تغولتوعية زمال ،وفخرهم به

وفيما يلي نعرض بعًضا من العبارات عن يوم  ،بشبه الجزيرة العربية وما حولها

 التأسيس:



  اليوم ُخصص من أجل القيام باالحتفال بما قام به األجداد ولكي ننتبه إلى

 ستمرار بالعمل الجاد لرفعة الوطن ونصرته.في اال دورنا

  االحتفال بيوم التأسيس هو بمثابة إقرار بدورنا في القيام بكل ما في

   استطاعتنا لتحسين وتطوير المملكة تكريًما لما قام به األجداد. 

  ألجداد لتحقيق المجد الذي اكل صخرة في السعودية شاهدة على ما بذله

نقشت دمائهم على الحجر كم التضحيات التي قاموا بها نزهو به اآلن فقد 

 ألجل أن نعيش بسالم.

  النعيم الذي نترعرع به ما هو إال دليل على إخالص وتفاني األجداد في

 الحفاظ على أرض الوطن وحمايتها من المتربصين بها.

 دعونا نستغل هذا اليوم المميز لنقوم باالعتراف بحبنا لهذه األرض الطاهرة، 

 ونعد أنفسنا بأن نسعى جاهدين لتطويرها وتحسينها.

 لتضحية لونشهد هللا على أننا مستعدين  ،حب الوطن ليس بقول بل باألفعال

 وطننا الحبيب.بأرواحنا في سبيلك يا 

  نحب أن نحتفل ببقاء هذا الوطن شامًخا أبًيا أمام كل في يوم التأسيس

 التحديات والمصاعب التي واجهته.

 د على هذه الذكرى التي تترك أثًرا ال يمحى في نفوسنا وتؤكد مر عام جدي

 وأن هللا يؤيدنا بنصره وجنوده في السماوات واألرض. ،على أننا قوم حق

 رينا في وأال يُ عل القادم من أيامنا أجمل؛ نسأل هللا في يوم التأسيس أن يج

 المملكة أي بأس أو فاجعة تؤذينا.

 وهبته لنا من نعم ونسألك يا كريم أن تديمها  يا هللا لك الشكر والحمد على ما

 علينا.

 شعر عن يوم التأسيس

 ،من الشعر للتعبير عما يختلج قلب اإلنسان من مشاعر تجاه الوطن أفضلال يوجد 

 التأسيس يوم عن الصباح كلمهبداًل من  ،لذا فإن العديد من الشباب يستخدمون الشعر

األشعار الجميلة عن هذا اليوم وفيما يلي نعرض بعض  ،مختصرة السعودي

 المفصلي في تاريخنا:

ربه   ماح   الكون   نواحي وطاف   ** جميعها البالد   عم   ومعروفُه  لك 

 وخطبه   الممات   خوف   بال تجودُ  ** أنفس   تراب ك نفدي وطني يا

هل   في به   جمال    ُكثبه   فوق   المع   لرْمل   وسحر   ** بجباله   أو الس 

كما أن البعض يحب إلقاء األبيات الشعرية البسيطة التي تترب من العامية ليفهمها 

 الجميع مثل:  



 جيد تجاوزت كل حدوديرفع رأسك أنت سعودي ** ا

 وأنت صرت حارس بيت هللا**  الفارس وأجدادك فرسان

 يخشى هيبتك الظالمةعلمك غانم وجارك سالم ** 

 


