
 

 هل تعلم عن البيعة للملك سلمان

ونصل بكم اآلن إلى فقرة هل تعلم، والتي نعرض فيها معلومات عن البيـعة، ويقدم هذه الفقرة الطالب: "......" 

 .فليتفضل

  هل تـعلم بأن موعد تجديد البيـعة الثامنة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو في الثالث من شهر ربيع

 .الثاني لهذا العام

  1935َهل تعـلم بأن تاريخ والدة الملك سلمان كان في الحادي والثالثين من شهر ديسمبر/ أيلول من العام 

 .في مدينة الرياض

 ان هو من قام بإحداث نقلة نوعية للمملكة التجاه إعطاء المرأة حق االنتخاب َهل تـعلم بأن الَملك َسلم

 .والترشح له والسماح لها بالحصول على رخصة قيادة السيارة

 َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان ترتيبه االبن الخامس والعشرون ألبيه الملك عبد العزيز آل سعود. 

 هل تعلم عن المملكة العربية السعودية جديدة :شاهد أيًضا

يعة للملك سلمانهل تعلم عن تجديد الب  

أحبتنا الحضور واآلن حان دور تقديم فقرة هل تعلم في برنامجنا اإلذاعي لهذا الصباح، ويقوم بقراءتها الطالب: 

 ."....." فليتفضل

  َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان بن عبد العزيز آل سعود هو صاحب الرؤية االقتصادية للمملكة العربية السعودية

2030للعام  . 

 بأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قام بختم القرآن في مدرسة األمراء في مدينة الرياض  هل تعلم

 .على يد الشيخ عبدهللا الخياط خطيب المسجد الحرام

  َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان كان يحب التعلم وقد تلقى العلوم الحديثة المتنوعة والعلوم الدينية بشكل كامل منذ

 .صغره

  تـعلم بأن الَملك َسلمان نال جوائز كثيرة ومنها شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة اإلسالمية في المدينة َهل

 .المنورة

  :شاهد أيًضا

 هل تعلم عن تجديد البيعة لالطفال

آل سعود  أعزاءنا الحضور نقدم في هذه الفقرة معلومات غنية ومتنوعة عن البيـعة الثامنة للَملك َسلمان بن عبدالعزيز

 .ويقدمها الطالب:"......" فليتفضل

  َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان يرافق والده الملك عبد العزيز آل سعود في اللقاءات

  .الرسمية الدولية

 ستوياتَهل تـعلم بأن الَملك َسلمان كان حاكماً لمدينة الرياض لمدة خمسين عاماً وبذلك طورها إلى أرقى الم . 

  َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان يحمل اللقب صاحب "عاصفة الحزم" حيث يتمتع بالحزم فيما يخص ازدهار

 .المملكة العربية السعودية

 َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان بن عبد العزيز آل سعود هو من قام بإصدار أمر إنشاء مترو الرياض. 

 اسئلة هل تعلم عن الوطن السعودي جديدة :شاهد أيًضا

https://mqalaty.net/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://mqalaty.net/%d8%a7%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86/


 

 هل تعلم عن تجديد البيعة للمدرسة

بيعة الثامنة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل حضرات الحضور الكريم واآلن نقدم فقرة هل تعلم لإلذاعة المدرسية عن ال

 .سعود حفظه هللا، ويقوم بتقديمها الطالب:"... ." فليتفضل

  َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان بن عبدالعزيز آل سعود قام بتطوير الجيش السعودي وزاد من قدراته بإمداده

 .بالسالح المتطور والعتاد الحديث

  عبدالعزيز آل سعود هو المشرف األول على أكبر مناورة عسكرية في تاريخ َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان بن

 ."المملكة تحت اسم "سيف عبدهللا

  بحيث كان 2011هل تعلم بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تولى منصب وزير الدفاع في العام ،

 .المسؤول عن القوات الجوية والبحرية والبرية

 ن عبدالعزيز آل سعود له أيادي بيضاء في العمل الخيري وحفظ السالم حول هل تعلم بأن الملك سلمان ب

 .العالم

 هل تعلم عن الوطن العربي لالذاعة المدرسية :شاهد أيًضا

 هل تعلم عن البيعة لالذاعة المدرسية

وفي هذه الفقرة نقوم بتقديم هل تعلم ضمن برنامج اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم عن البيعة الثامنة للملك سلمان بن 

 .عبدالعزيز آل سعود، ويقدمها الطالب:"....." فليتفضل

  هل تعلم بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقي ولياً للعهد لمظة عامين ونصف، وقد قدم خالل والية

 .العهد اإلنجازات االقتصادية الكبيرة للمملكة

  َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان حصل على جائزة نجمة القدس من باب التقدير له على دعم القضية العربية

ومللشعب الفلسطيني المظل . 

  َهل تـعلم بأن الَملك َسلمان بن عبدالعزيز آل سعود قام بالزواج لست مرات، وكانت أولى زيجاته من سلطانة

 .بنت تركي السديري

 هل تعلم بأن األمم المتحدة قدمت للملك سلمان درعها لجهوده في الحد من الفقر حول العالم. 

 هل تعلم عن اليوم الوطني السعودي 92 :شاهد أيًضا

 هل تعلم عن البيعة والوالء اذاعة مدرسية

ومع فقرة هل تعلم لإلذاعة المدرسية بمناسبة االحتفاء بالبيعة الثامنة الكريمة للملك سلمان بن  وحان اآلن موعدنا معكم

 .عبدالعزيز آل سعود، ويقوم بتقديمها الطالب:"....." فليتفضل

  هل تعلم بأن الشعب في المملكة العربية السعودية على موعد مع البيعة الثامنة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل

تاريخ الثالث من ربيع الثانيسعود ب . 

  هل تعلم بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو من أمر بتعيين األمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في

2015العام الميالدي  . 

  ً  .هل تعلم بأن للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اثنا عشر ابنا

  عبدالعزيز آل سعود هو الوالء والطاعة من الشعبهل تعلم بأن شعار البيعة الثامنة للملك سلمان بن . 
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