






























ائجطريق النجاح وتحقيق األهداف الصبر والمثابرة واالستعانة بالكتمان عند قضاء الحو

جل والكفاح من االتضحية 

الوطن 
الصرامة وعدم المهادنة اإلخالص للدين والوطن

ق في األمور التي تتعل

بالدين أو الوطن







سنة32

3.2

توحيد كلمة المسلمين ووالئهم وفض النزاعات) 1

إعادة األمن واألمان للبالد ولحجاج بيت هللا الحرام) 2

نشر العدل والقضاء على الظلم والفقر) 3

كثرة النزاعات والخالفات بسبب تعدد الوالءات) 1

تعرض حجاج بيت هللا الحرام للظلم والقتل) 2

انتشار الظلم والفقر في معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية) 3

هـ1441محرم 24م الموافق لـ 2019سبتمبر 23يوم االثنين 
اضافة

سنوات 10يعني  الواحد  العقد 

ثالثة عقود)نقول أربعة عقود لذألك 

(كاملة وبداية العقد الرابع

هكذا تعتبر اجابة كاملة 





تطبيق شرع هللا وإقامة ) حدوده 1

تأسيس ) إداراتوزارة الداخلية وتأسيس 2

انعدام االمن التنقل وعدم االستقرار) 1

انعدام المنازل التي قد تشكل حماية لهم من الحر وال) برد 2

يمكن االكتفاء باإلجابة السابقة 

كيف تحقق االمن  22راجع صفحة اما اإلجابة الكاملة 

تطبيق شرع هللا وإقامة حدوده وانشاء المحاكم الشرعية وعدم التهاون في أمر المخالفين) 1

تأسيس وزارة الداخلية وتأسيس إدارات الشرطة بكادر مدرب) 2

توطين البادية ادخال البرقية في مناطق المملكة لمتابعة كل ما يحدث واالطمئنان على أمن ) المواطنين3



ساهم في نهضة المملكةمما أدى اكتشاف النفط إلى انطالق مشروعات التنمية 

الغاز

زيوت المحركات واألصبغة المبيدات الحشرية والمعقمات

البنزين 











توطين البادية

اقراض المزارعين

ابتعاث الطالب

انشاء وزارة الداخلية

تأسيس الشرطة

تأسيس مديرية المعارف







.استعادة الملك عبد العزيز آل سعود  للرياض وضمها الي الدولة السعودية





هـ1395حتى استشهد عام 1384سنة منذ عام 11





.الصناعيةلوصول بمدن الهيئة الملكية إلى مرتبة المدن اتوسيع قاعدة الصناعات

.ديةجذب أفضل الكوادر البشرية المميزة إلى المملكة العربية السعواالنتقاء األمثل للمستثمرين





بيةافتتاح مدينة الملك فهد الط افتتاح مدارس محو األمية

لد افتتاح مستشفى الملك خا

التخصصي للعيون

يةتجديد محطات السكك الحديد

إنشاء المطارات وتطويرها يافتتاح معاهد التدريب المهن





َقَسم تولي الحكم

مساندة الرعية له، إعانته على حمل األمانة، النصح والدعاء











هـ1351

الملك عبد العزيز

النفط

هـ1357عام 

الحجاز

لتحقيق األمن واالستقرار لهم وتعليمهم وتحسين مستوى معيشتهم

لتسهيل وصول المسافرين والبضائع



جازانالحجازحائلعسيراألحساء

معدوم وانتشار الخالفات

والقتل 

اإلبل والخيول

هانتشار األمن واستتباب

ة السكك الحديدية وبداي

وصوال إلى السيارات

حسين بناء المستشفيات وتئةانتشار األمراض واألوب

الرعاية الصحية



مساندة رجال األمن في الحفاظ على االستقرار

القيةنشر الفضيلة والدين والتعليم والتربية السليمة على أسس أخ

نشر العدل ومنع الظلم بكل ما أوتينا من قوة وعقل وحكمة

هـ1426

الملك سعود بن 

عبد العزيز
سنة11هـ1384هـ1373

الملك فيصل بن

عبد العزيز
سنة11هـ1395هـ1384

د الملك خالد بن عب

العزيز
سنوات7هـ1402هـ1395

د الملك فهد بن عب

العزيز
سنة24هـ 1426هـ1402

سنوات10هـ1436

سنة22هـ1373هـ1351



الرياض

جدة مكة المكرمة

المدينة المنورة

الدمام

ميناء ينبع



إنشاء مشروع 

الري والصرف

تحويل مديرية 

المعارف إلى وزارة

لك افتتاح جامعة الم

اءفيصل في األحس

إنشاء وزارة الشؤول 

اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

توطين البادية

تطوير منطقة 

الجمرات
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