
 

 

 جديدة  1444لبيعه الثامنة لالذاعة المدرسية هل تعلم عن ا

تُعتبر إحدى أبرز الفقرات في اإلذاعة المدرسيّة، حيث تحمل الكثير من المعلومات الُمهّمة للطالب والُمعلّمين عن ذكرى 

 البيعة، وجاءت أبرز المعلومات عنها في اآلتي:

هل تعلم عزيز الطالب أّن الملك سلمان بن عبد العزيز قد عمل في منصب أمير منطقة الّرياض قبل أن يتولّى  •

 عرش المملكة العربيّة السعوديّة لمدّة زادت عن خمسين عام. 

بد للملك المؤسس عبد العزيز بن ع  هل تعلم عزيزي أّن الملك سلمان بن عبد العزيز هو االبن الخامس والعشرين •

 الّرحمن آل سعود، الذي قام على تأسيس المملكة والدّولة السعوديّة. 

هل تعلم صديقي أّن الملك سلمان بن عبد العزيز استلم مقاليد الحكم بعد وفاة شقيقه الملك عبد هللا بن عبد العزيز  •

 للميالد. 2015في 

الكريم في أثناء مرحلة الّطفولة، مع عمر العشرة   هل تعلم أّن الملك سلمان بن عبد العزيز قد قام على حفظ القرآن •

 - رحمه هللا تعالى-سنوات، أثناء تعلمه للعلوم الّشرعيّة في كنف أبيه المؤسس 

  1444فقرة هل تعلم عن البيعه الثامنة لالذاعة المدرسية 

ل بكم اآلن إلى فقرة هل تعلم التي نتعلم منها الكثير من المعلومات المميّزة عن حياة الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة  ننتق

 البيعة الثّامنة التي تُرخي بظاللها علينا جميعًا، وفي ذلك نستمع إلى اآلتي:

للهجرة هي البيعة الثّامنة في سنوات   1444هل تعلم صديقي العزيز أّن البيعة الجارية للملك سلمان في العام  •

 ُحكمه العامرة باإلنجازات. 

هل تعلم أّن الملك سلمان بن عبد العزيز قد تّم تسميته بملك الحسم والعزم، نسبةً لعملية عاصفة الحزم التي قادها   •

 في اليمن، من أجل حماية امن المملكة، والدّفاع عن الّشرعيّة في اليمن.

مان صاحب أسرة طيّبة، ويمتلك من األبناء اثنا عشر ابنًا، وأّن األمير محّمد بن سلمان هو هل تعلم أّن الملك سل •

 أحد أبناءه النّابغين في الّسياسة.

هل تعلم أّن موعد بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز الثّامنة يُوافق تاريخ يوم الجمعة في الثالث من ربيع الثّاني   •

 للميالد. 2022ن والعشرين من أكتوبر لعام للهجرة الموافق للثام 1444لعام 

للميالد والتي يُديرها الملك سلمان هي إحدى أكبر  2030هل تعلم أّن مشروع رؤية المملكة العربيّة السعوديّة لعام  •

 المشاريع على مستوى الّشرق األوسط.

  1444هل تعلم باإلنجليزي عن البيعه الثامنة لالذاعة المدرسية 

إلنجليزية من اللغات العالمية الُمهّمة، وعن تلك اللغة نحرص على االستماع إلى فقرة هل تعلم باإلنجليزيّة تُعتبر اللغة ا

 يُقدّمها النا الّزميل الّطالب )اسم الّطالب( مع كثير من الّشكر: 

هل تعلم أّن الملك سلمان بن عبد العزيز هو صاحب قرار الّسماح للمرأة الّسعوديّة بقيادة الّسيارة، والُحصول على إجازات  

 القيادة.

Did you know that King Salman bin Abdul-Aziz is the author of the decision to allow Saudi 

women to drive, and to obtain driving licenses 

هل تعلم صديقي اّن لقب خادم الحرمين الّشريفين هو أحد األلقاب التي حاذها إلى اآلن ثالثة من ملوك المملكة العربيّة 

 السعوديّة، آخرهم الملك سلمان. 

Did you know, my friend, that the title of Custodian of the Two Holy Mosques is one of the 

titles that three of the kings of the Kingdom of Saudi Arabia have aligned so far, the last of 

whom is King Salman. 

هل تعلم صديقي العزيز أن ترتيب الملك سلمان في حكم المملكة العربيّة السعوديّة أنّه الملك الّسابع من أبناء الملك عبد 

 -لىرحمه هللا تعا-العزيز آل سعود 



 

 

Did you know, my dear friend, that the order of King Salman in ruling the Kingdom of Saudi 

Arabia is that he is the seventh king of the sons of King Abdul Aziz Al Saud - may God have 

mercy on him  - 

هل تعلم أّن الملك سلمان بن عبد العزيز تولّى أمارة الّرياض وهو يملك من العُمر تسعة عشر عام فقط، وأمضى في ذلك  

 عام. 50المنصب ما يزيد عن 

Did you know that King Salman bin Abdul-Aziz took over the Emirate of Riyadh when he 

was only nineteen years old, and he spent more than 50 years in that position. 

 

  1444هل تعلم عن الملك سلمان لإلذاعة المدرسية عن البيعه الثامنة 

يد من المعلومات عن جاللة  أّما اآلن، زمالئنا الُمحترمين، ننتقل بكم إلى فقرة هل تعلم التي نتعرف من خاللها على مز

 الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة البيعة الثامنة التي نحتفل بها بكثير من المحبّة، في اآلتي:

هل تعلم أّن مناسبة البيعة في المملكة العربيّة السعوديّة هي إحدى االمور الّشرعيّة التي تنضوي عن الفكر  •

 اإلسالمي في الحكم والقيادة.

ّن الملك سلمان بن عبد العزيز قد عمل في منصب والية العهد في عهد الملك عبد هللا بن عبد العزيز هل تعلم أ •

 لمدّة عامين قبل أن يتولّى مقاليد الحكم.

للميالد بعد   2015للهجرة، الموافق للعام  1436هل تعلم أّن بداية حكم الملك سلمان بن عبد العزيز بدأت مع العام  •

 .-رحمه هللا تعالى- وفاة الملك عبد هللا

هل تعلم أّن الفكرة األساس في البيعة هي الوالء والبيعة على الّسمع والّطاعة في المنشط والَمكره، كما بايع الّسلف  •

 - صلّى هللا عليه وسلّم-رسول هللا 


