
 

 

 هل تعلم عن تأسيس الدولة السعودية األولى لالذاعة المدرسية 

تقدم هذه الفقرة المعلومات اإلثرائية والثقافية لتزيد المعرفة عند الطالب، وليعلموا كم عانى األجداد من أجل تحرير 

الدولة السعودية، ومن المعلومات القيمة نورد اآلتي البالد و تأسيس : 

 هْل تَعلم أَن الدولة السعودية األولى تأسست على يد اإلمام محمد بن سعود. 

 هْل تَعلم أَن المملكة العربية السعودية يمتد تاريخ تأسيسها إلى ثالثة قرون. 

 هْل تْعلم أَن أول عاصمة للسعودية كانت مدينة الدرعية. 

  َم أَن أول قانون في الدولة السعودية كان الشريعة اإلسالميةهْل تعل . 

 هل تعلم عن الوطن

تعطي هذه الفقرة المعلومات الوفيرة عن المملكة العربية السعودية، حيث تلقيها على شكل هل تعلم لتجذَب انتباه 

 :الطالب، ومنها نقدم اآلتي

  واالحتالل العثمانيَهل تعْلم أَن آل سعود حافظوا على البالد من الضياع . 

 َهل تَعلم أّن مؤسس الدولة السعودية الثانية هو األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود. 

 هْل تْعلم أّن األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود هو أول من اتخذ من الرياض عاصمة للمملكة. 

 َهل تعلَم أّن االحتالل العثماني هو من دمر الدولة السعودية األولى. 

 اسئلة هل تعلم عن الوطن السعودي جديدة :شاهد أيًضا

 هل تعلم عن يوم تأسيس المملكة العربية السعودية

يتم طرح المعلومات الغنية واْلوفيرة عن المملكة العربية السعودية، حيث يحفل   في هذه الفقرة المحببة للطالب

 :تاريخها بالكثير من األخبار التي تدل على عظمة الدولة وهيبتها، ومن ذلك نورد اآلتي

 َهل تعلَم أن؟ البالد السعودية سميت بالسعودية نسبةً آلل سعود. 

 ن األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو ولي العهد للمملكة العربية السعوديةَهل تْعلم أ . 

  هْل تَعلم أن األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو صاحب الرؤية االقتصادية للمملكة العربية

ميالدي 2030السعودية بتاريخ  . 

  كبرى الدول المنتجة للنفط، وأنها تملك ثاني احتياطي للنفط في َهل تْعلم أَن المملكة العربية السعودية هي من

 .العالم

 هل تعلم عن معنى يوم التأسيس لالطفال

إن األطفال هم الجزء األساسي من مقومات الوطن وهم الثروة التي تهتم اإلذاعة المدرسية بتزويدهم بالمعلومات عن 

علومات التي يتم تقديمها لهم اآلتييوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، ومن الم : 

 هْل تْعلم أَّن األتراك هم من خربوا الدولة السعودية الثانية على يد الوالي التركي ابراهيم باشا. 

  هْل تْعلم أَّن الدولة السعودية الثالثة هي صاحبة النهوض واالزدهار في البالد على يد الملك عبد العزيز بن

 .عبد الرحمن آل سعود

  ْعلم أَّن الملك سلمان هو صاحب المرسوم الملكي بتسمية يوم الثاني والعشرين من فبراير / شباط هو ْهل ت

 .يوم تأسيس الدولة السعودية األولى
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  َهل تْعلم أن يوم التأسيس للدولة السعودية هو يوم عطلة رسمي بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين

 .الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 هل تعلم عن يوم التاسيس السعودي 2023 :شاهد أيًضا

التأسيسهل تعلم عن يوم   

إن يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية غني باألخبار والمعلومات عنه، حيث أن فقرة هل تعلم تعطي عنها فكرة 

ا المقدمة للطالب، ومنها نقدم ما يليجيدة، كما أنها من الفقرات التي تجذب االهتمام لوفرة معارفه : 

  السعودية الثانية على يد األمير تركي بن عبد الرحمن آل سعودَهل تعلَم أّن آل سعود هم من أسسوا الدولة . 

 َهل تعلَم أّن مؤسس الدولة السعودية الثالثة هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 

  َهل تعلَم أّن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو من حرر الرياض من آل الرشيد في العام

1902. 

  أَّن البالد السعودية كان يطلق عليها بالد نجد والحجازَهل تْعلم . 

 هل تعلم عن تأسيس المملكة

إن تأسيس المملكة العربية السعودية كان من التحديات التي واجهت آل سعود بسبب ما اصطدمت به من معارضة 

 :األتراك، وفقرة هل تعلم تقدم الكثير من المعلومات عن التأسيس، ومنها نقدم

  َم أَّن المملكة العربي السعودية جعلت للمرأة حقوقاً جديدة مثل قيادة السيارة وحق االنتخابْهل تعل . 

 هل تعلم أن المملكة العربية السعودية تقيم أضخم معارض للكتاب ودور النشر في الشرق األوسط. 

 لهل تعلم أن المملكة العربية السعودية تقدم اإلغاثة بشكل إنساني وهدف إنساني لكل الدو . 

  ًهل تعلم أن الملك سلمان يشرف بنفسه على رعاية الحرمين الشريفين وينفق عليهما بشكل سخي جدا. 

 هل تعلم أن الملك سلمان يتمتع بشخصية شجاعة وقوية وهو يتمتع بالحكمة والكرم الحاتمي الكبير. 

 هل تعلم عن يوم التأسيس لإلذاعة المدرسية :شاهد أيًضا
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