
 

 هل تعلم عن يوم التأسيس لإلذاعة المدرسية

المعلومات والمهارات والخبرات منها، ولذلك تُعنى بها  هذه الفقرة المحببة للطالب ينتظرونها ليتزّودوا بالمعارف و يكتسبوا

 :اإلذاعة المدرسية في برنامجها اإلذاعي، ومن المعلومات القيمة نورد ما يلي

 هْل تَعلم أن يوم التأسيس يصادف الثاني والعشرين من شهر فبراير/ شباط كل عام. 

 اريخ هو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودهل َتعلم أن صاحب األمر والمرسوم بتحديد هذا اليوم بهذا الت . 

 هْل تَعلم أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو صاحب مسيرة النهوض الجديدة في المملكة العربية السعودية. 

 هْل تْعلم أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو االبن السادس عشر للملك عبد العزيز آل سعود. 

 ما هو يوم التأسيس السعودي ولماذا يوم التاسيس مهم :شاهد أيًضا

السعوديةهل تعلم عن يوم التأسيس في المملكة العربية   

أعزائي الحضور ونصل في برنامجنا اإلذاعي لهذا اليوم إلى فقرة هل تعلم، هذه الفقرة الجميلة والمتنوعة المعلومات، كما أنها 

فضل مشكورا  محببة لكم، ويقدمها لكم الطالب المتميز بحسن التقديم"......"، فليت . 

 لعثمانية وخاضت معها معارك ضارية، حتى نالت استقاللها هل َتعلم بأن المملكة العربية السعودية حاربت السلطنة ا

 .بقوة السالح

 وتثبيت دعائم الحكم فيها  هْل تْعلم أن اإلمام محمد آل سعود هو من قام بتأسيس الدولة السعودية األولى . 

 هْل تْعلم أن يوم التأسيس هو يوم عطلة رسمية بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 

 ْل تْعلم أن اإلمام محمد آل سعود قد جعل من الدرعية عاصمة للمملكة في مرحلة التأسيس األولىه . 

 فقرة هل تعلم عن يوم التأسيس

أيها الحضور الكريم، واآلن حان دور فقرة هل تعلم التي تنتظرونها، فهي تتحدث اليوم عن يوم التأسيس الذي حل موعده في 

ر الجاري، ويقوم بتقديمها الطالب"....."، فليتفضل مع الشكر والتقديرالثاني والعشرين من شهر فبراي . 

 هْل تْعلم أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام ملكي يتم توريث الحكم فيه إلى ولي العهد. 

 هْل تْعلم أن الشعار الموجود على العلم السعودي هو ال إله إال هللا محمد رسول هللا. 

  تْعلم أن المملكة العربية السعودية هي خامس منتج للنفط حول العالم، وفيها ثاني احتياطي نفطي عالميهْل . 

  هْل تْعلم أن األمير محمد بن سلمان آل سعود هو ولي العهد السعودي بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل

 .سعود

 معلومة عن يوم التأسيس السعودي 15 :شاهد أيًضا

 فقرة هل تعلم عن يوم التأسيس السعودي

يم فقرة هل تعلم، حيث نقدم في هذه الفقرة المعلومات المتنوعة عن يوم التأسيس في المملكة أحبتنا الغوالي الكرام حان اآلن تقد

 .العربية السعودية، ويقرأها على مسامعكم الطالب المتميز"....."، فليتفضل مشكورا  

 23  بتاريخ يختلف عن اليوم الوطني الّسعودي الذي يقع  هْل تْعلم أن يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية 

 .سبتمبر من كل عام

  للمملكة بدعم وتشجيع من والده الملك سلمان بن عبد  2030هل َتعلم بأن األمير محمد بن سلمان هو صاحب رؤية

 .العزيز آل سعود

https://mqalaty.net/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/
https://mqalaty.net/15-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/


 

  هْل تَعلم أن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية وهي من األعضاء المؤسسين لمجلس

ن الخليجيالتعاو .  

 هْل تعلَم أن المملكة العربية السعودية تقوم بطبع عملتها داخل البالد، واسم عملتها اللاير السعودي. 

 فقرة هل تعلم إذاعة مدرسية

وصلنا اآلن إلى فقرة هل تعلم، حيث يتم الحديث فيها عن يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، هذا اليوم الرفيع المستوى 

الطالب"...."، فليتفضل مشكورا    يمثل الحقبة الجديدة في تاريخ السعودية، ويقرأ هذه الفقرة ألنه .  

  هْل تْعلم أن المملكة العربية السعودية تتكون من ثالث عشرة منطقة إدارية وكل منطقة تقسم لعدة محافظات تتبع لها

 .إداريا

  السعودية منذ مائتين وخمس وتسعين سنةهْل تْعلم بأن آل سعود يحكمون المملكة العربية . 

 هْل تْعلم أن المملكة العربية السعودية هي صمام األمان وعامل االستقرار للخليج العربي بكل دولة. 

  هْل تْعلم أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو من سن قانون االحتفال بيوم التأسيس، وهو من وضع نظام

 .العطلة فيه

عن التاريخ السعودي القديمفقرة هل تعلم   

واآلن نقوم بتقديم فقرة هل تعلم عن يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، فهذا اليوم هو يوم وطني رفيع المستوى ويحتفل 

  .به الشعب في تلك البالد، ويقدم هذه الفقرة الطالب"....."، فليتفضل

 لغ طائلة إلنشاء مشاريع اقتصادية عمالقة على مستوى الشرق هْل تَعلم أن المملكة العربية السعودية رصدت مبا

 .األوسط

 هْل تْعلم أن السعودية تقيم أكبر المعارض الثقافية للكتب في البالد وهي األكبر على مستوى اإلقليم. 

 هْل تْعلم أن المملكة العربية السعودية تملك أقوى جيش في حوض البحر األبيض المتوسط.  

  المملكة العربية السعودية تقع على امتداد جغرافي متنوع التضاريس، فهي على المحيط الهادي وفيها هْل تْعلم أن

 .صحراء الربع الخالي

  

 


