
  52العيد الوطني العماني 

في هذا اليوم، يحتفل العمانيون برفع العلم الوطني، وتزيين منازلهم وأعمالهم، وحضور المناسبات 

واالستعراضات الخاصة. العطلة هي أيًضا وقت للتجمعات العائلية والنزهات. ويحتفل العيد الوطني في عمان 

والده سعيد بن تيمور. العيد الوطني هو أيًضا احتفال باستقالل البالد عن باليوم الذي تولى فيه السلطان السلطة من 

 18م. اليوم الوطني هو يوم عطلة رسمية في عمان. يتم االحتفال به في 1971اإلمبراطورية البريطانية في عام 

 .نوفمبر من كل عام

 شعر عن العيد الوطني العماني قصير

الوطني لسلطنة عمان، تعددت القصائد عن حب الوطن األم، ومن بينها بمناسبة اقتراب موعد االحتفال بالعيد 

 :أجمل القصائد عن العيد الوطني العُماني كالتالي

 صافحُت سبعاً من جبال هللا في وطٍن ** يزهو بـه نجـم الثريا حين يأتلقُ 

 فأزهر الدّراق في كفي وعانقنـي ** على الطريق المحتفي بي الظُل والحبُّق

 بيوت األهل يسبقها ** ذاك البياض المصطفى ازدانت به الطرق ورافقتني

 أتيُت يا عمان، واألشواُق راحلتي ** أطوي إليِك الدرَب واألحالُم تستبق

 قد حملتني لِك الشطآَن زرقتُها ** واللُج يُهديِك ثماراً شفّها الشفـقُ 

 قصيدة قصيرة عن اليوم الوطني للطفل العماني

يوم الوطني فيرغب الكثير من االهل بجعل أطفالهم يشاركون باالحتفال باليوم الوطني نظراً ألهمية هذا ال

العُماني، كما يحتفل األطفال باليوم الوطني لسلطنة عمان، للتعبير عن حبهم للوطن من خالل إلقاء الشعر 

 :والقصائد القصيرة المميزة، ومن اجمل هذه القصائد ما يلي

 يا بالدي…. يا بالدي 

 يبه في فؤادييا حب

 بّشِري بالخير نادي

 يا بالدي…. عاد عيدك 

 جاد يومك باألمجاد

 يااااااا حبيبتنا وانعاد

 إيه ونغني ونادي

 عاش سلطان لبالدي

 إحنا بنغني لبالدي

 يا بالدي… عااااد عيدك 

 يا بالدي… عااااد عيدك 

 قصير 52قصائد عن العيد الوطني العماني 

لطنة عُمان، ولَعل أجمل الِقصائد القصيرة من اجل االحتفال بالذكرى االثنين لقد تعددت القصائد عن ُحب س

وخمسين لليوم الوطني، سوف نقوم بذكرها خالل السطور القادمة من اجل استخدامها في هذا اليوم المميز 

 .والتعبير عن الُخب للبالد

 يا من يعايدنا بصورة دارنا **** وببحرها وبشامـخ األطواد

 ي العاشقين بصورة **** أنكأت جرحا ما شفي بضماديا من يهن

 ارفق بقوم أبعدوا عن أرضهم **** والشوق في الدرب الطويل كزاد

 العيد عندهم لقاء زانه **** سير البالد بركب أهــل الضاد

 تحمي العروبة في الخليج كشأنها **** في عهد من سبقوا من األجداد



 عمان طليعة الروادالعيد عندهم عمان بعزة **** وبنوا 

 إذ ذاك تحلو يا صديق بطاقة **** ونرى جــــميعا فــرحة األعياد

 قصائد عمانية قصيرة بمناسبة اليوم الوطني

بعد ان قُمنا خالل الفقرات السابقة بعرض مجموعة من اجمل القصائد القصيرة من اجل العيد الوطني، حيث هُناك 

في وطن عمان، وال يزال أهل عمان يرددون هذه القصائد في أفواههم العديد من القصائد الشعرية المتداولة 

 .وينشون بانتمائهم إلى عمان

 يا عمان العز جينا نرسم األمجاد ** نمشي على أرضك ونرسم عليها الود

 يا عمان حنا سباع األرض واألسياد ** نشعر بروح الوطن من مفردات وضد

 ** نبع الحياة والمحبة من كفوف وخدأرض الكرام أرض الورع أهلها فيض الوداد 

 عنوانها علم وعمل جد صبر واجتهاد ** شعارها الحق ألهل الحق ما يرتد

 جبال شامخة، أرض نخليها اوتاد ** أوادمها من الصبح تشتغل وتكد

 امن الحنان في حضنها ذاب الجماد ** العطا والتواصل واألمل ما بين جزر ومد

 ديان الجمال على سهولها تمتدسيوف مغمدة الها عماد ** وو

  قصيدة عن عمان والسلطان هيثم

السلطان هيثم هو السلطان الحالي لسلطنة عمان، وقد غنى له الشعراء العمانيون بأجمل القصائد، فهو قدم الكثير 

في  للبالد من تطور وانجازات ويحبه شعبه كثيراً لذلك يرغب الكثير بالتغني لهو في الذكرى االثنين وخامسون

 :العيد الوطني، ومن اجمل القصائد له هي كالتالي

 النصُر يقدُم خطَوهُ ومساَرهُ ** والمجدُ يحيا في مدارجِ سلِّمه

 وإذا يجودُ فكلُّ بحٍر دونه ** صغُرْت محيطاُت الندى لعَرمَرِمه

 حتى الخناجُر فاخرت بنصالها ** عزاً وكان العزُّ بعَض تيِممه

 هابةً ** فكأنّها ُخلقت له في مِحَزِمهْ ثبتت بمحزمِه الشريِف مُ 

 هذي عماُن قد استقام لواُؤها ** فوَق المجّرةِ واستهّل لمقِدِمه

 قل للسنيِن القادماِت تهاطلي ** مطراً.. فقد جادَ الزماُن بهيثِمه

 قصيدة عن اليوم الوطني لسلطنة عمان مكتوبة

ن األم، وغنوا أجمل األشعار والقصائد في ذكرى يوم يفخر أبناء سلطنة عمان، بوطنهم األم، بانتمائهم للوط

 :الوطني في االثنان وخمسون من اليوم الوطني لسلطنة عمان، ومنها ما يلي

دَ التاريُخ حرفا في الزمان **** من حروف العشق حبي والحنان  مجَّ

 وشدا العصفور لحنا في الورى **** يأسر اللبَّ زمانا والجــــنان

 ألـــــــٌف **** ثم نوٌن فغدت أمـــــــي عمــــان هاتفا ميما تلتها

 هات يا تاريخ حِدُّث قصــــــة ً **** عن رجاٍل سادة ٍ ساسوا مجـــان

 سادتي آل سعـــــــــيٍد جددوا **** حكم عدٍل وشريف للزمــــان

 انقذونا من زمان ٍ حالـــــــٍك **** علمونا الود حقا واألمــــــان

 مــــينا يا أخي **** أو يسارا تر شعبا كالـــــبنانأدر الطرف ي

 هكذا الشأن بأرضي يا فتى **** ال ترى إال بالدا كالجـــــــنان

 زر ظفارا إن فـــيها شاهدا **** لمقالي حفه حسن البــــــيان

 وسل الزوار ماذا شاهدوا **** هل خريف الحسن أم وجه الحسان

 **** فغدت نورا لمن زار الـــــمكانقد حباها هللا حسنا فائـــقا 
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