
 سؤال وجواب عن اليوم الوطني

تقوم اإلذاعة المدرسية في فقرة سؤال وجواب بالتعريف باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهو يوم االحتفال 

، تم توحيد مملكتي نجد والحجاز 1932سبتمبر من العام  23احدة، حيث بتاريخ بتوحيد أراضي المملكة ضمن دولة و

لهما بمملكة واحدة وأطلق عليها اسم المملكة العربية السعودية، وأصدر العاهل السعودي المرحوم والمناطق التابعة 

الملك عبد العزيز آل سعود مرسوماً باعتبار تاريخ توحيد البالد هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية واتخاذ 

 .عاصمتها الرياض

 اسئلة عامة لالطفال واجوبتها مع خيارات :شاهد أيًضا

 استبيان عن اليوم الوطني

ها الكثير من يتساءل الكثيرون عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وعن سبب تسمية اليوم الوطني وغير

األسئلة بشكل عام وبتنوع عنها، ومن هذه األسئلة المطروحة على الشكل اآلتي، وبأسلوب السؤال والجواب بما يروي 

 :ظمأ المتسائلين

 ماهو اليوم الوطني السعودي؟ :السؤال 

العربية هو اليوم الذي توحدت فيه مملكتي نجد والحجاز بمملكة واحدة وأطلق عليها اسم المملكة  :الجواب

 .السعودية

 ما هو تاريخ اليوم الوطني السعودي؟ :السؤال 

سبتمبر من كل عام 23إن تاريخ اليوم الوطني السعودي هو  :الجواب . 

 متى كان أول يوم وطني للمملكة العربية السعودية؟ :السؤال 

1932الميالدي سبتمبر من العام  23كان أول يوم وطني للمملكة العربية السعودية في  :الجواب . 

 من الذي حدد تاريخ هذا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؟ :السؤال 

السعودية هو الملك الراحل عبد العزيز بن عبد   إن الذي حدد اليوم الوطني للمملكة العربية :الجواب

 .الرحمن آل سعود

 ً  اسئلة واجوبة فوازير رمضان لالطفال والكبار :شاهد أيضا

 أسئلة عن اليوم الوطني السعودي

األيام، ألن هذا اليوم مهم بالنسبة ألبناء المملكة التساؤل عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يكثر في هذه 

العربية السعودية، كي تزداد معلوماتهم عن بالدهم التي يحملونها ويمرحون بعيدها، ومن األسئلة المطروحة يمكن أن 

 :نصوغها فيما يلي مع وأجوبتها الدقيقة

 من هو الملك عبد العزيز آل سعود الذي وضع اليوم الوطني؟ :السؤال 

جوابال إن الملك عبد العزيز آل سعود هو الملك الذي حرر البالد السعودية من األتراك، وهو من قام  :

 .بتوحيدها

 كيف حرر الملك عبد العزيز آل سعود المملكة من األتراك؟ :السؤال 

حتى قدره هللا على تحريرها 1932وحتى العام  1902لقد اعتمد على الحرب والمعارك منذ العام  :الجواب . 

 في الحرب على األتراك؟  من أين انطلق الملك عبد العزيز آل سعود :السؤال  

من األراضي الكويتية ألجل أن يطرد األتراك من بالده،   لقد انطلق الملك عبد العزيز آل سعود :الجواب

 .ويحررها
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 من ساعد الملك عبد العزيز آل سعود في تحرير وتوحيد السعودية؟ :السؤال 

ده أهل الوطن المحبين للملك عبد العزيز آل سعود وللوطن السعودي على التحرير لقد ساع :الجواب

 .والتوحيد

 اسئلة مسابقات لالطفال مع خيارات واجوبتها :شاهد أيًضا

 أسئلة عن اليوم الوطني مع اجوبتها 

تتنوع األسئلة عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في هذه األيام الحافلة باألفراح باليوم الوطني، وفيما يأتي 

 .مجموعة من األسئلة الشائعة وأجوبتها

 للمملكة العربية السعودية لهذا العام؟ما هو الشعار لليوم الوطني  :السؤال  

 "الشعار لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لهذا العام هو " هي لنا الدار :الجواب

 ما هو لون العلم الوطني للمملكة العربية السعودية، وإلزام يرمز؟ :السؤال 

سعودية إلى الطموحهو اللون األخضر، وهو لون يرمز عند أبناء المملكة العربية ال :الجواب . 

 ما هو الشعار المنقوش على العلم الوطني للمملكة العربية السعودية؟ :السؤال 

إن الشعار المنقوش على العلم الوطني للمملكة العربية السعودية هو السيفان المتقاطعان، وخلفهما  :الجواب

 .نخلة

 دية قبل التوحيد؟ما اسم المملكتين اللتين كّونتا المملكة العربية السعو :السؤال  

 .إن اسم المملكتين اللتين توحدتا بمملكة السعودية هما مملكة نجد ومملكة الحجاز :الجواب

 اسئله سهله لالطفال واجوبتها مع خيارات :شاهد أيًضا

 أسئلة عن اليوم الوطني لالطفال

األطفال يتساءلون عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ولإلجابة عن تساؤالتهم نطرح طريقة السؤال 

 :والجواب، ألجل تثقيفهم، ونسوق ما يلي منها

 ما هو نظام الحكم في المملكة العربية السعودية؟ :السؤال 

 .إن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو النظام الملكي العائلي المتوارث بوالية العهد :الجواب

 من هو الملك الحالي للمملكة العربية السعودية؟ :السؤال 

 .هو الملك سلمان آل سعود ملك المملكة العربية السعودية :الجواب

 ية الحالي؟من هو ولي عهد المملكة العربية السعود :السؤال  

 .إن ولي العهد السعودي هو اليوم األمير محمد بن سلمان آل سعود :الجواب

 من وضع الرؤية لمستقبل المملكة العربية السعودية؟ :السؤال 

 .الذي وضع الرؤية لمستقبل المملكة العربية السعودية هو األمير محمد بن سلمان آل سعود :الجواب

 اسئله ثقافيه عامه متنوعه لالطفال والكبار واجوبتها :شاهد أيًضا

 مسابقات لليوم الوطني للكبار

كما يليتقام المسابقات من ضمن فعاليات االحتفاالت باليوم الوطني السعودي وتطرح األسئلة على المتسابقين  : 

 توحدت السعودية وصار لها يوم وطني، في أي عام كان ذلك؟ :السؤال 

ميالدي 1932  كان ذلك في العام :الجواب . 
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 ما اسم الملك الذي أسس الدولة السعودية األولى؟ :السؤال 

 .اسمه اإلمام محمد بن سعود :الجواب

 ية؟ما المصادر لتشريع القانون في المملكة العربية السعود :السؤال  

 .إن مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية هو القرآن الكريم والحديث الشريف :الجواب

  يتميز مناخ المملكة العربية السعودية؟السؤال: بم  

 .يتميز مناخ المملكة بأنه مناخ حار جداً وصحراوي :الجواب

 أسئلة لالطفال مضحكة ترفيهية ومحرجة مع اجابتهم :شاهد أيًضا

 أسئلة عن المملكة العربية السعودية

عندما جرى توحيد  1932لليوم الوطني للمملكة منذ العام  92هذا العام بالذكرى المملكة العربية السعودية تحتفل في 

 :البالد، وبهذه المناسبة يكثر التساؤل عن اليوم الوطني والتي يمكن عرضها كما يلي

 من هي مملكة غرب البالد السعودية قبل التوحيد؟ :السؤال 

 .هي مملكة نجد والمناطق التابعة لها :الجواب

 المملكة التي كانت تمثل شرقي البالد السعودية قبل التوحيد للبالد؟  ا اسمم :السؤال  

 .هي مملكة الحجاز والمناطق التابعة لها :الجواب

 لماذا ال يتم تنكيس علم المملكة العربية السعودية في المناسبات الحزينة؟ :السؤال 

ت الحزينة، ألنه يحمل شهادة التوحيد ال يتم تنكيس علم المملكة العربية السعودية في المناسبا :الجواب

 .اإلسالمية، وهي ال إله إال هللا، محمد رسول هللا

 في أي عام بالتاريخ الهجري تم توحيد أراضي المملكة العربية السعودية؟  :السؤال 

1351جمادى األول للعام  21تم توحيد أراضي المملكة العربية السعودية بالتاريخ الهجري في  :الجواب . 

 سؤال وجواب لالطفال منوعة للمسابقات 100 :شاهد أيًضا

 اسئلة ثقافية عن اليوم الوطني السعودي

وطني للمملكة العربية السعودية، من أجل زيادة المعلومات لدى المهتمين، ومن هذه تطرح األسئلة للتثقيف عن اليوم ال

 :األسئلة ما يلي

 ماهي حدود السعودية من الشمال؟ :السؤال 

 .يحدها من الشمال مملكة األردن :الجواب

 ما اسم البحر الذي تتواجد السعودية إلى جانبه؟ :السؤال 

 .هو البحر األحمر :الجواب

 أهم سلسلة جبلية في المملكة العربية السعودية؟ ما :السؤال  

 .هي سلسلة جبال السراة :الجواب

 كم نهر يمر في المملكة العربية السعودية؟ :السؤال 

 .ال يمر بها أي نهر من األنهار :الجواب

 سؤال وجواب صعب ومنوع للمسابقات مع خيارات 100 :شاهد أيًضا
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