
 

 مع أجوبتها   92أسئلة ثقافية عامة عن السعودية  

تُعتبر المملكة العربيّة من البالد الّطيبة التي تشمل على تاريخ طويل من القصص والحكايات الِمفصليّة، وفي ذلك نسرد  

 األسئلة اآلتية:

 ما هوم نظام المنصوص عليه قانونيًا في المملكة العربيّة السعوديّة؟ السؤال: •

 ظام حكم ملكي وراثي عائلي.ن اإلجابة: •

 ما هو الّشعار الذي تّم اعتماده للمملكة العربيّة السعوديّة ولماذا يرمز؟ السؤال: •

 إّن شعار الدّولة الّسعوديّة هو الّسيفين الُمتقاطعين، وخلفهما نخلة. اإلجابة: •

 محمد بن سعود؟ من هم الملوك الذين حكموا الدّولة الّسعودية األولى التي أسسها الملك  السؤال: •

اإلجابة: اإلمام محمد بن سعود، اإلمام عبد العزيز بن محمد.، اإلمام سعود بن عبد العزيز.، اإلمام عبد هللا بن  •

 سعود.

  92أسئلة عن المملكة العربيّة السعوديّة لمسابقات اليوم الوطني  

ة السعوديّة التي تجمع جميع أبنائها على راية التّوحيد،  تنبع أهميّة اليوم الوطني من كونه اليوم الذي ولدت به الهويّة الوطنيّ 

 فيتم إحياء المناسبات التي تُرّسخ تلك الرسالة، وفي ذلك نطرح األسئلة اآلتي:

 ما هو الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس الّسعودي؟السؤال:  •

إّن يوم التأسيس هو اليوم الذي تّم إنشاء أول دولة سعوديّة في المنطقة قبل ما يقارب ثالثة قرون، واليوم الوطني  •

 هو اليوم الذي تّم إنشاء الدّولة السعوديّة الثالثة.

 من هو الملك األّول الذي استلم زمام الحكم من أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود؟السؤال:  •

 رحمه هللا تعالى-الملك سعود بن عبد العزيز  •

 من هو الملك الذي يُلقّب بأبو الحزم والعزم؟ السؤال:  •

 -حفظه هللا تعالى-الملك الّسعودي سلمان بن عبد العزيز  •

 مع أجوبتها   92أسئلة عن ملوك السعودية في اليوم الوطني 

لوك الّشجعان، وفي ذلك ال بدّ من الوقوف مع باقة من األسئلة تحظى المملكة العربيّة الّسعودية بتاريخ طويل وعامر بالم

 المهّمة، وهي:

 من هو الملك الّسعودي األول الذي قام على تأسيس الدّولة السعوديّة األولى؟ السؤال:  •

 . -رحمه هللا تعالى-هو الملك محمد بن سعود  اإلجابة: •

 من هو الذي قام على تأسيس الدّولة السعوديّة الثالثة، وفي أي عام؟  السؤال: •

 ميالدي. 1923في العام  -رحمه هللا تعالى -الملك عبد العزيز بن عبد الّرحمن آل سعود  اإلجابة: •

 من هو الملك الّسعودي الذي قطع النّفط عن العالم بسبب األحداث الفلسطينيّة؟ السؤال: •

 . -رحمه هللا تعالى-ك فيصل بن عبد العزيز المل اإلجابة: •

 السؤال: من هو الملك الذي قادَ عمليّة عاصفة الحزم لحفظ أمن وسالمة الدّولة السعوديّة؟  •

 الملك سلمان بن عبد العزيز. اإلجابة: •

  92سؤال وجواب لإلذاعة المدرسية عن اليوم الوطني السعودي 

يقوم الّطالب بالتّفاعل مع أسئلتها بكثير من االهتمام والمحبّة، وفي ذلك نسرد لكم  وهي إحدى الفَقرات الُمميّزة التي يجري 

 أفضل أسئلة لإلذاعة المدرسيّة في اآلتي:

 ما هو االسم الذي كان معمواًل به في أراضي المملكة العربيّة السعوديّة قبل اعتماد االسم الحالي؟  السؤال: •

 ت البالد متفّرقة وتُعرف باسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها. كان اإلجابة: •

 ؟-رحمه هللا تعالى-في أي عام توفّي الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الّرحمن آل سعود  السؤال: •



 . -طيّب هللا ثراه-للهجرة،  1373كانت وفاة الملك المؤسس مع تاريخ العام  اإلجابة: •

 ما هي الميّزة التي يتميّز بها علم المملكة العربيّة السعوديّة دونًا عن بقيّة أعالم دول العالم؟ السؤال: •

 .. إّن علم الّسعوديّة ال يتم تنكيسه أبدًا ألنّه يحتوي على راية التوحيد اإلسالميّة. اإلجابة: •


