
 

 مع اإلجابات 2022أسئلة عن يوم العلم اإلماراتي 

يعّد يوم العلم اإلماراتّي من المناسبات الوطنيّة العظيمة الّتي يتكّرم أبناء اإلمارات باالحتفال بها بكّل حّب واعتزاز ، وفيما 

 :مختلفة عن هذا اليوم مع أجوبتهاذلك نقدّم أسئلة 

 ما سبب االحتفال بيوم العلم؟ :الّسؤال 

o يحتفل الّشعب اإلماراتي بيوم العلم ليعّززوا انتماءهم لوطنهم ولعلمهم، ويستذكروا وحدة  :الجواب

  .اإلمارات العربيّة بكّل فرح وفخر وحبّ 

 من هو أول من رفع علم دولة اإلمارات؟ :الّسؤال 

o مؤّسس الّدولة اإلماراتيّة زْيدان بْن سلطَان آل نهيان هو أّول من رفع العلم اإلماراتيّ إّن  :الجواب.  

 من الذي اعتمد يوم العلم؟ :الّسؤال 

o إّن رئيس دولة اإلمارات الّشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أّول من اعتمد يوم العلم.  :الجواب

  .وأعلن عنه مناسبة وطنيّة

 على يوم العلم؟كم يوم باقي  :الّسؤال 

o لقد تبقّى أربعة أيّام ل يوم العلم اإلماراتّي فهو في الثّالث من شهر نوفمبر في كّل سنة :الجواب.  

 في اإلمارات؟ 2022ماذا سمي عام  :الّسؤال 

o تيمناً باسم الشيخ الّراحل خليفة بن زايد آل نهيان 2022سّمي تسمية دفعة خريجي عام  :الجواب.  

 وبةمكت 2022مقدمة اذاعة عن يوم العلم االماراتي : شاهد أيًضا

 أسئلة عن يوم العلم في اإلمارات

تحتفل اإلمارات العربيّة المتحدة في يوم العَلم اإلماراتّي كّل عام، وكانت أّول مرة تحتفل اإلمارات بهذه المناسبة في عام 

 :، وفيما يأتي نرفق جملة من األسئلة مع األجوبة عن هذه المناسبة2013

 ماذا يقال عند رفع العلم؟ :الّسؤال 

o يتّم إلقاء النّشيد اإلماراتي الوطنّي الّذي ألّفه الكاتب عارف الّشيخ عبدهللا الحسن، ولّحنه  :الجواب

  .الفنّان سعد عبد الوّهاب

 لماذا نحيي العلم كل صباح؟ :الّسؤال 

o تتّم تحيّة العلم كّل صباح تعبيراً عن حّب الوطن واالنتماء إلى علمه اإلماراتّي وتخليداً  :الجواب

  .رى يوم العلملذك

 من هو الذي اختار ألوان علم اإلمارات؟ :الّسؤال 

o لقد اختار ألوانه المصّمم َعْبد هللا ُمحّمد بعدما ترّشحت ستّة تصاميم من أعماله وتّم اختيار  :الجواب

  .التّصميم الحالّي للعلم في النّهاية

 متى يرفع العلم ومتى ينزل؟ :الّسؤال 

o بيل يوم العلم اإلماراتّي استقباالً لهذه المناسبة المميّزة واحتفاالً مبدئيّاً بهايتّم رفع العلم ق :الّجواب.  

 ما هي ألوان العلم اإلماراتّي؟ :الّسؤال  

o الّلون األحَمر، الّلون األْخضر، الّلون األبيَض، الّلون األَسود :الجواب.  

 2022أسئلة قصيرة عن يوم العلم اإلماراتي 

تي تتبادر إلى األذهان عن يوم العلم اإلماراتّي، لما هو من مناسبة عظيمة ومعتبرة في دولة اإلمارات كثيرة هي األسئلة الّ 

 :العربيّة، وفيما يلي نجيب عن عدد من األسئلة المعّرفة بهذا اليوم

https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a/
https://mqalaty.net/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a/


 

 في أّي تاريخ تحّدد يوم العلم اإلماراتّي؟ :الّسؤال  

o 2013رين الثّاني يوماً للعلم اإلماراتي في عام تم اتخاذ اليوم الثالث من شهر نوفمبر تش :الجواب 

 .للميالد

 َمن صاحب مبادرة يوم العلم اإلماراتّي كمناسبة وطنيّة؟ :الّسؤال 

o إّن صاحب مبادرة رئيس اإلمارات الحالي الّشيخ ُمحّمد بْن راِشد آِل مكتْوم :الجواب.  

 الّسؤال:  ً  عظيماً؟ ما الهدف المراد من اعتبار اليوم اإلماراتّي يوما

o تخليداً لذكرى اتحاد اإلمارات العربيّة واعتزازاً بذلك :الجواب.  

 ما هي المظاهر االحتفاليّة الّتي تتجلّى في يوم العلم؟ :الّسؤال  

o يتّم رفع العلم في جميع أنحاء الّدولة، وتقوم عّدة فعاليّات وعروض ومسابقات ثقافيّة  :الجواب

  .وإذاعات في هذا اليوم

 مع اإلجابات باإلنجليزي 2022يوم العلم االماراتي أسئلة عن 

ز يوم العلم اإلماراتّي ويكّرم بالحّب واالنتماء الوطنّي لدى الّشعب اإلماراتّي في كّل سنة، وهنا نقدّم أسئلة وأجوبة عنه  يُعزَّ

 :بالّلغة اإلنكليزيّة

Questions  Answers 

When is UAE Flag Day 

celebrated? 
It is celebrated on the third day of November 

What coincides with the 

UAE Flag Day? 

Coinciding with the day the President of the Emirates, 

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nuhayan, received the reins of 

the state. 

When was the current 

UAE flag adopted?  

It was adopted as a flag of the United Arab Emirates on the 

second day of December 1971 

Who designed the UAE 

flag? 
It was created by the designer Abdullah Muhammed 

Why is the UAE Flag 

Day celebrated as a 

national symbol? 

To perpetuate the memory of the unity of the Arab Emirates 

and to develop feelings of national belonging, in addition to 

strengthening the principles of love and national cohesion 

among its people. 

What are the colors of 

the UAE flag?  
Its four colors are: green, red, white, and black 

What do the colors of 

the UAE flag 

symbolize? 

It symbolizes the Arab Union. 

 مع اإلجابات 2022ترجمة أسئلة عن يوم العلم االماراتي 

تتميّز دولة اإلمارات العربيّة باحتفالها بيوم العلم اإلماراتّي سنويّاً، حيث يعبّر أبناؤها فيه عن انتمائهم ل الوطن ولعلم 

 :يلي أسئلة عن هذا اليوم مترجمة باللّغة العربيّة الّدولة، ونعدّد فيما

 األجوبة األسئلة



 

متى يتّم االحتفال بيوم العلم اإلماراتّي 

 ؟
  .يتّم االحتفال به في اليوم الثّالث من شهر تشرين الثّاني

مع ماذا يتصادف يوم العلم 

  اإلماراتّي؟

د آل نُهيان لمقاليد يصادف يوم استالم رئيس اإلمارات الّشيخ َخليفة بْن زايِ 

  .الوالية

متى تّم اعتماد علم اإلمارات 

 ؟  الحاليّ 

تّم اعتماده علماً ل دولة اإلمارات في اليوم الثّاني من شهر كانون األّول عام 

1971.  

  .لقد تّم من قِبل المصّمم عْبد هللا ُمحّمد من صّمم العلم اإلماراتّي ؟

لماذا يتّم االحتفال بيوم العلم 

 اإلماراتّي كما نسبة وطنيّة؟

تخليداً لِذكرى وحدة اإلمارات العربيّة وتنمية مشاعر االنتماء الوطنيّة، باإلضافة 

  .لتعزيز مبادئ المحبّة والتاّلحم الوطنّي لدى أبنائها

  .ألوانه أربعة هي: األخضر، األحمر، األبيض، واألسود ما هي ألوان العلم اإلماراتّي؟

ألوان العلم اإلماراتّي  إلى ماذا ترمز

 ؟
  .ترمز ل االتّحاد العربيّ 

 2022فقرة سؤال وجواب لإلذاعة المدرسية عن يوم العلم اإلماراتي 

نظراً ألّن يوم العلم اإلماراتّي مناسبة وطنيّة هاّمة في اإلمارات العربيّة وكثيراً ما تقدّم عنه إذاعات مدرسيّة، وفيما يأتي 

 :عن يوَم العَلم اإلماراتيّ نرفق فقرة سؤال وجواب 

 ما هو يوم العلم اإلماراتّي؟ :الّسؤال  

o يوم العَلم اإلماراتّي هو مناسبة وطنيّة يحتذي بها شعب اإلمارات بروحهم الوطنيّة ويوم  :الجواب

  .عظيم ومخلّد يحتفلون به

 من خّصص يوم العلم اإلماراتّي في الثّالث من شهر تشرين األّول؟ :الّسؤال 

o بْن راِشد آل مكتومْ   إنّه جاللة الّشيخ و رئيس الّدولة محّمد :الجواب.  

 متى أّول مّرة رفع فيها علم اإلمارات؟ :الّسؤال  

o في اليوم الثّاني من شهر كانون األّول عام ألٍف وتسعمائة وواحد وسبعين :الجواب.  

 متى تّم نشر مرسوم إنشاء العلم؟ :الّسؤال  

o لعشرين من شهر كانون األّول عام ألٍف وتسعمائة وواحد وسبعين ميالديّ في الواحد وا :الجواب.  

 ما هي العقوبة الّرسميّة إلهانة العلم بأّي طريقة كانت ؟ :الّسؤال 

o دخول الّسجن مّدة ستّة شهور على األكثر، أو التّغريم بمبلغ ألف دْرهم إماراتّي على  :الجواب

  .األكثر

 في المّرة األولى؟أين تّم رفع العلم  :الّسؤال 

o في منطقة َداْر االتّحاد في اإلَمارة دبي :الجواب.  

 ما هي أنواع العلم المختلفة بقياساتها؟ :الّسؤال 

o علم األبنية، علم الّسيّارات، علم الّسفن، علم القاعة، علم المكاتب، علم مكتب االجتماعات،  :الجواب

  .علم الّزينة والمعارض

  

 


