
اسئلة ھل تعلم عن الوطن
جاھزة92الوطنيالیومعنكاملةاذاعةأيفيتضمینھایتمالتيالفقراتأھمأحدھوالمدرسیةلالذاعةالوطنعنتعلمھلاسئلة

للتحمیل، من حیث أن ھذه الفقرة تقدم العدید من المعلومات الھامة عن ھذا الیوم، سواء كان بالنسبة للمملكة أو أي أمة تفتخر
بتاریخھا المجید، وتعمل على تعلیم أبنائھا أھم المعلومات المتعلقة بأعیادھا الَوطنیة، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم العدید من المعلومات

.92السعوديالوطنيالیومعنتعلمھلفقرةضمن
ھل تعلم عن الیوم الوطني قصیره

إن الَیوم الَوطني لیس حدث مرتبط بأمة واحدة، وإنما ھو حدث یخص كل أمة لھا تاریخھا المجید الخاص بھا، وفیما یلي نقدم بعض
المعلومات العامة عن ھذا الَیوم الَوطني وفق اآلتي:

َھل َتعلم أن الَیوم الَوطني ھو من األیام التي یتم تخصیصھا للتعریف بمرحلة حاسمة رسمت الشكل الحدیث ألي أمة حول●
األرض.

َھل َتعلم أن الَیوم الَوطني قد یعبر أحیاناً لحقبة زمنیة، تم إیجازھا وتلخیصھا في یوم واحد یعبر عن ھذه الحقبة بأكملھا.●
َھل َتعلم أن الَیوم الَوطني ألي أمة یتم توثیقھ دولیاً، وتعترف بھ الدول حول العالم، وتقوم الدول األخرى بإرسال●

المباركات الرسمیة للدول التي تحتفل بیومھا الَوطني.
َھل َتعلم أن الَیوم الَوطني ھي تجسید واقعي لحس االنتماء ألي أمة، وأحد طرق غرس المعتقدات والقیم التي تؤمن بھا ھذه●

األمة في نفوس أبنائھا وجیلھا الصاعد.
اسئلة ھل تعلم عن الوطن

إن أسئلة َھل َتعلم عن الَوطن من األسئلة الھامة التي تتناولھا اإلذاعة المدرسیة، والمراد منھا تقدیم كم كبیر من المعلومات الھامة عن
الَوطن وتاریخھ في الُیوم الَوطني، والتي نقدم بعضھا وفق اآلتي:

َھل َتعلم أن تاریخ تأسیس المملكة العربیة السعودیة واألسرة الحاكمة یعود لثالثة قرون من الزمن.●
العامفيفعليبشكلتأسیسھاوتمم،1727العاممنذتأسیسھاعناإلعالنتماألولىالسعودیةالدولةأنَتعلمَھل●

م.1744
َھل َتعلم أن أول حاكم سعودي حكم الدولة السعودیة األولى ھو الملك سعود آل سعود الملقب بـ سعود األول، وھو مؤسس●

األسرة السعودیة الحاكمة
َھل َتعلم أن الدولة السعودیة األولى تأسست بفضل تالقي حكمة الملك سعود األول، مع الدعوة اإلصالحیة التي دعا لھا●

الشیخ محمد عبد الوھاب.
92الوطنيالیومعنتعلمھل

تحتفل المَملكة العربیة الّسعودیة بھذا الیوم في كل عام إحیاءاً لحدث تاریخي ھام، وفیما یلي سوف نتعرف على بعض المعلومات عن
ھذا الُیوم، وفق اآلتي:

منھ.92الذكرىھيھذهوأنالزمن،منعقودلتسعةتاریخھیعودالسعوديالَوطنيالَیومأنَتعلمَھل●
منعطفاتغیرالذيالتاریخيالحدثبھذاالمملكةاحتفالعلىعام92یمثل92السعوديالَوطنيالَیومأنَتعلمَھل●

حیاتھا وحیاة أبنائھا بشكل كلي.
َھل َتعلم أن الَیوم الَوطني أن أول مرة تم احتفال المملكة بھذه المناسبة بشكل رسمي، واعتباره یوم عطلة رسمیة، یعود●

م.2005للعام
َھل َتعلم أن الَیوم الَوطني ھل تعلم أن أول من أقر االجازة الرسمیة لھذا الیوم ھو الملك عبد هللا بن عبد العزیز رحمھ هللا●

تعالى.
ھل تعلم عن الیوم الوطني للمملكة العربیة السعودیة

ً ھناك العدید من المعلومات الھامة التي تتعلق بتاریخ ھذا الیوم وإصداره بشكل رسمي ودخولھ حیز التنفیذ، والتي سنتعرف علیھا معا
ضمن ھذه الفقرة وفق اآلتي:

َھل َتعلم أن الَیوم الَوطني أتى بموجب مرسوم ملكي من القائد الراحل عبد العزیز بن عبد الرحمن رحمھ هللا تعالى.●
َھل َتعلم أن المرسوم الملكي قضى بتبدیل اسم المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتھا، إلى اسم المملكة العربیة●

السعودیة.
17الموافقم،1932العاممنسبتمبر19بتاریخإصدارهتمالعزیز،عبدالملكأقرهالذيالملكيالمرسومأنَتعلمَھل●

ھجري.1351عاماآلخرجمادى
1351عاماآلخرجمادى21الموافقم،1932عامسبتمبر23تاریخمنابتداءاًالملكيالمرسومتنفیذتمأنھَتعلمَھل●

ھجري، وھذا ھو تاریخ الَیوم الَوطني الذي نحتفل بھ الیوم.
المدرسیةلالذاعة92الوطنيالیومعنتعلمھل

خلف ھذا الُیوم المجید الذي تستقبلھ المملكة العربیة السعودیة كل عام، یوجد تاریخ حافل باألحداث، التي سوف نستعرض بعض
أھمھا وفق اآلتي:



عقودثالثةمدىعلىلھالتأسیستمم،1932للعامتاریخھویعودالیوممملكتنابھتحتفلالذيالَوطنيالَیومأنَتعلمَھل●
م.1902العاممنذالزمنمن

وَثأرأجدادهإرثالعزیزعبدالملكبھاستردالذيالعامھوالوحدة،لِیومفیھالتأسیستمالذيم1902العامأنَتعلمَھل●
ألبیھ من خصومھ آل الرشید.

استردھاالتيالمدنأولىوھيالریاض،وعاصمتھاالثالثةالسعودیةالدولةقیامإعالنعامھوم1902العامأنَتعلمَھل●
الملك عبد العزیز.

ماكانأنھمنبالرغمحنكتھبفضلذلكوطبقرجالً،60فقطومعھالریاضمدینةاستردالعزیزعبدالملكأنَتعلمَھل●
زال في بدایة العقد الثالث من عمره.

92السعوديالوطنيالیومعنتعلمھل
ما زال ھناك العدید من المعلومات الھامة عن ھذا الُیوم المجید في حیاة المملكة، وفیما یلي نستمر في تقدیم بعض منھا وھي اآلتي:

العامفيوذلكالیوم،لھذا88الرقمحملتالتيالذكرىفيكانتالوطنيللیومالبصریةالھویةإقرارفیھاتممرةأولأنَتعلمَھل
م.2018

َھل َتعلم أن ھذه الھویة حملت الشعار الموجود في النشید السعودي الحالي، وكان بعنوان "للمجد والعلیاء".
وتم اعتماد الھویة في

َھل َتعلم أن الھویة تم اعتمادھا لتوحید شكل االحتفال بھذا الیوم، إذ أنھ تم اعتمادھا بشكل في الدوائر والمؤسسات الحكومیة منذ
إقرارھا.

عنوانھرائعوطنيشعارالھویةحملتالعام،لھذا92رقمالسنویةالذكرىوفيعام،كلتجدیدھایتمالبصریةالھویةأنَتعلمَھل
"ھي لنا دار"


