
 حوار عن اليوم الوطني

ب المتبعة في تعليم األطفال والطالب عن أهمية هذا اليوم، لذا نقدم لكم  يعتبر الحوار عن اليوم الوطني أحد أجمل وأهم األسالي

 :حواًرا بين معلم وتالميذه عن اليوم الوطني كما يلي

 .صباح الخير أيها الطالب، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني :المعلم •

 .وعليكم السالم أيها المعلم، وكل عام وأنت بخير :الطالب •

 من منكم يستطيع أن يقول ما هو اليوم الوطني؟ :المعلم •

 .اليوم الوطني هو اليوم الذي توحدت فيها البالد وأصبح اسمها المملكة العربية السعودية :أحمد •

 أحسنت يا أحمد، هل تعرفون إذًا من هو الذي وحدها؟  :المعلم •

 .عبدالعزيز آل سعودالملك  :خالد •

 .هذا صحيح، إذ أصدر مرسوًما ملكيًا يقضي بتوحيد البالد جميعها :المعلم •

 لكن ألم يكن اسمها السعودية سابقًا يا أستاذ؟ :سعد •

 ال، من منكم يعرف اسمها السابق؟ :المعلم •

 .عربية السعوديةإلى المملكة ال اسمها كان اسمها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها قبل أن يتم تحويل :أحمد •

 .أحسنت يا أحمد، لذا نحن نحتفل بهذا اليوم في كل عام فرًحا بوحدتنا التي هي مصدر قوتنا  :المعلم •

 92حوار بين شخصين عن اليوم الوطني 

من أفضل الطرق التي تعلمنا المزيد عن مناسبة اليوم الوطني السعودي هي الحوار الذي يدور بين شخصين، وهذا نموذًجا عنه 

 :ليًاتا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ماذا تفعل يا صديقي؟  :علي •

 .وعليكم السالم ورحمة هللا، أزين منزلي بأعالم السعودية، احتفااًل باليوم الوطني :حسام •

 نعم صحيح هو اليوم، كل عام وأنت بخير، ولكن ما هو سبب احتفالنا بهذا اليوم؟  :علي •

 .نت بخير يا صديقي. هذا يوم هام جدًا أال تعرف شيء عنهوأ :حسام •

 .أشعر باالحراج اآلن، أنا ال أعرف صدقًا :علي •

 .اليوم الوطني السعودي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر :حسام •

 أعرف هذا ولكن ما سبب االحتفال؟ :علي •

بعد أن كانت مقسمة، وذلك عندما أصدر الملك ميالدي توحدت هذه البالد  1932في ذات التاريخ من العام   :حسام •

 .عبدالعزيز مرسوًما ملكيًا يقضي بذلك

 ولماذا لم يصدر المرسوم قبل ذلك التاريخ؟  :علي •



عاًما، حتى استطاع أخيًرا   30ألن هذا جاء بعد كفاح مسلح ورؤية وطنية حقيقية استمر العمل عليها أكثر من  :حسام •

 .البالد الطيبة ويوحدها برفقة أجدادنا أن يجمع شمل هذه

 .هذه مناسبة عظيمة إذًا :علي •

نعم من حقك وحقنا جميعًا أن نشعر بالفخر والمجد بهذه المناسبة، التي جمعتنا كلنا على صعيد واحد، اآلن   :حسام •

 .تستطيع أن تقول لي كل عام وأنت بخير بشكل أفضل

 .نعم كل عام وأنت بخير والسعودية الحبيبة بألف خير :علي •

 

 حوار عن اهمية اليوم الوطني السعودي 

 :لحوار بشكل مميز بين األب وابنه عن اليوم الوطني السعودي ونذكر لكم نموذًجا من هذا الحوار كما يلييمكن أيًضا أن يتم ا

 كيف حالك يا أبي؟ :االبن •

 الحمدهلل يا بني، أنا بخير حال، كيف هي مدرستك؟ :األب •

 .مرستي جيدة جدًا، وغدًا هو يوم أجازة بسبب اليوم الوطني السعودي :االبن •

 .ام وأنت بخير والسعودية بخير، وهل تعرف ما هي هذه المناسبةنعم كل ع :األب •

 .نعم فقد تعلمنا عنها كل شيء، إنها تصادف اليوم الذي توحدت فيه البالد :االبن •

 هل تعرف أي سنة كان هذا؟  :األب •

 .ميالدي 1932نعم في عام  :االبن •

 .ما شاء هللا تبارك الرحمن، أحسنت يا بني :األب •

أبي، أنا أحب هذا اليوم الذي تجمعنا فيه وتوحدت البالد بالمرسوم الذي أصدره الملك عبدالعزيز آل  شكًرا يا  :االبن •

 .سعود رحمه هللا

رحمه هللا تعالى، نعم لقد كان صاحب رؤية وحرص على توحيد صفنا، وعلينا أن نكون على قدر هذه   :األب •

 .المسؤولية ويؤدي كل منا دوره تجاه هذه البالد المباركة

 .إن شاء هللا يا أبي :االبن •

 


