
 

 

 بالعناصر كاملة  2022ذاعة مدرسية عن يوم العلم االماراتي ا
ب اإِلماراتي في كافة أطيافه، وفي كافة مؤسساته الحكومية  عهذا اليوم الَوطني في دولة اإِلمارات، يحتفي به الشإن 

والخاصة، بما في ذلك المؤسسة التربوية التي تنشئ الجيل الجديد على مبادئ هذه األمة وتعزز االنتماء إليها من خالل  

 إِذاعة َمدرسية مكتملة العناصر والفقرات عن هذا اليُوم.  سوف نقدم موقع مقاالتيهذه المناسبات، وفي مقالنا اليوم عبر 
 مقدمة اذاعة مدرسية عن يوم العلم االماراتي 

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل تعالى رب العرش المكين، مالك رقاب الخالئق يوم الدين، والصالة والسالم على من  
وأما بعد: أحييكم أيها األخوة عبر أثير إذاعتكم الَمدرسية الموقرة هذه،  ال نبي بعده، سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، 

التي نعتز بتقديمنا ألصناف العلم والمعرفة المختلفة من خاللها، والتي سوف يكون حديثنا من خاللها اليوم، موجهاً  
العَلم اإِلماراتي، الذي يكرس شكل من   للتعريف بأحد األيام الوطنية بامتياز في حياة دولة اإِلمارات العربية، أال وهو يَوم

أشكال االنتماء الوطني لهذه األمة المتحضرة والمتقدمة في كافة المجاالت، ولن نطيل الحديث عليكم حتى نتيح الفرصة  
 لطالب هذه المدرسة، الذين جدوا واجتهدوا في تحضير الفقرات المميزة التعريفية بهذا اليوم.

 االماراتي اذاعة مدرسية عن يوم العلم
في برنامج اإلذاعة الَمدرسية عن يَوم العَلم، يتم توزيع مهام إعداد الفقرات إلى الطالب، ويطلب إليهم تقدمتها عبر أثير  
اإِلذاعة وفق ترتيب معين، وجميعها تقدم معلومات ومعارف متنوعة عن هذا اليوم الهام في حياة دولة اإِلمارات، ويتم  

 ب وفق اآلتي:سرد هذه الفقرات بالترتي
 فقرة القرآن الكريم

وكما تعودنا دائماً، أن يكون أول عهدنا بفقرات اإِلذاعة، هو تالوة عطرة من القرآن الكريم، والتي سوف يرتل علينا بعضاً  
 منها الطالب…. بصوته العذب، فليتفضل مشكوراً: 

ُ َعلَى َرسُولِ  • سُوِل َوِلِذي الْقُْربَى َوالْيَتَاَمى  قال هللا تعالى في كتابه الحكيم: }َما أَفَاَء َّللاه ِ َوِللره ه ِه ِمْن أَْهِل الْقَُرى لِلََفِ
سُوُل فَُخذُوهُ   َوَما نََهاكُْم َعنْهُ فَانْتَُهوا َوالَْمَساِكيِن َوابِْن السهبِيِل َكْي اَل يَكُوَن دُولَةً بَيَْن اأْلَْغنِيَاِء ِمنْكُْم َوَما آتَاكُُم الره

 َ َ َشِديدُ الِْعقَاِب * ِللْفُقََراِء الُْمَهاِجِريَن الهِذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم َواتهقُوا َّللاه ِ   إِنه َّللاه يَبْتَغُوَن فَْضاًل ِمَن َّللاه
اِدقُوَن{] َ َوَرسُولَهُ أُولَئَِك هُُم الصه  [. 1َوِرْضَوانًا َويَنُْصُروَن َّللاه

 ف فقرة الحديث الشري
صدق هللا العلي العظيم، وبعد هذه التالوة العطرة، نستمع وإياكم للطالب…… الذي سوف يردد على مسامعنا، بعض  

 األحاديث النبوية الشريفة ذات الصلة بالموضوع، فليتفضل مشكوراً: 
ِ،  قالت: "أنه النهبيه صلهى هللاُ عليه وسلهم كاَن يقو -رضي هللا عنها-عن عائشة أم المؤمنين  • ُل ِللَْمِريِض: باْسِم َّللاه

 [.2تُْربَةُ أْرِضنَا، بِريقَِة بَعِْضنَا، يُْشفَى َسِقيُمنَا، بإْذِن َرب ِنَا"]
  -رضي هللا عنه-قيمة االنتماء للوطن، فعن عبدهللا بن عدي بن الحمراء  -عليه الصالة والسالم-وقد علمنا النبي  •

 ُ ِ صلهى َّللاه ِ، وأحبُّ أرِض  قال: "رأيُت رسوَل َّللاه ِ إنهِك لخيُر أرِض َّللاه عليِه وسلهَم واقفًا على الحزَورةِ فقاَل: وَّللاه
ِ، ولوال أن ِي أُخِرجُت منِك ما خرجُت"] ِ إلى َّللاه  [. 3َّللاه

 كلمة عن يوم العلم االماراتي 
 وم الوطني، فليتفضل مشكوراً: وأما اآلن، فسوف نستمع معاً للطالب….. الذي سوف يقدم لنا كلمة صباحية عن هذا الي

السيد المدير المحترم، السادة معلماتنا ومعلمينا األفاضل، أسعد هللا تعالى صباحكم بالخير واليمن والبركة، في ظل هذا  
الوطن المعطاء الذي نعيش ونتربى على ترابه، َونوارى الثرى في ترابه الطاهر واألبي، هذا الوطن الذي توحد في العام 

حت اسم اإِلمارات العربية المتحدة، وهو ذات العام الذي رفع فيه علم دولتنا الموحدة، ليرفرف في سماء الوطن،  م ت1971
ويخبر العالم قصة من قصص الوحدة الناجحة، هذا العَلم الذي يحمل القيم الكثيرة لهذه األمة، والذي نحتفل به اليوم، وفي  

لتمجيد اليوم الذي  -حفظه هللا تعالى-ي طرحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مثل هذا اليَوم من كل عام، وفق الذكرى الت
تم فيه توحيد هذه األمة، والتي بفضل توحدها وصلت إلى ماهي عليه اآلن من تقدم وازدهار، وليكون هذا العَلم هو هوية 

دنا، وهنيئاً لشعبنا اإلماراتي بهذا اليوم، والسالم  هذا البلد المتقدم والمزدهر، وختاماً، نسأل هللا تعالى العزة لنا في علمنا وبل
 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
 هل تعلم عن يوم العلم االماراتي

هناك العديد من المعلومات الهامة التي تدور حول هذا اليوم، وفيما يلي سوف نتعرف على بعض من أهمها، والتي سوف  
 ليتفضل مشكوراً: يعرفنا بها الطالب…. في فقرة هل تعلم، ف

 ميالدي.  2013هل تعلم أن أول مرة تم االحتفال بها بهذا اليوم الوطني هو في الثالث من نوفمبر من العام   •
هل تعلم أن أهم أهداف هذا اليوم الوطني، هو تعميق االنتماء للوطن، إضافة إلى التذكير بأمجاد الوحدة تحت   •

 هذه الراية الواحدة. 
االحتفال بهذه المناسبة يشمل كل أجزاء الوطن، حيث يتم رفع العَلم على كافة األسطح والمباني في هل تعلم أن  •

 كل أرجاء الدولة. 
هل تعلم أن أول من رفع العَلم اإِلماراتي في سماء الوطن، هو القائد الباني للوحدة الشيخ زايد بن سلطان آل   •

 نهيان رحمه هللا تعالى. 
 العلم االماراتيفقرة سؤال وجواب عن يوم 

مازال هناك في جعبة طالبنا العديد من المعلومات عن هذا اليوم والعَلم اإلماراتي، والتي سوف يسمعنا منها الطالب….  
 ضمن فقرة سؤال وجواب، فليتفضل مشكوراً: 

 من هو مصمم العَلم اإِلماراتي؟السؤال:  •
 الوزير عبد هللا محمد المعينة.الجواب:  •

http://mqalaty.net/


 

 

 سيس العَلم اإِلماراتي؟ متى تم تأالسؤال:  •
 م. 1971في العام الجواب:   •
 متى تم رفع العَلم اإِلماراتي أول مرة؟السؤال:  •
 م. 1971تم رفعه أول مرة في بِتاريخ الثاني من شهر ديسمبر من العام  الجواب:   •
 م؟2022متى موعد يوم العَلم اإِلماراتي للعام الحالي السؤال:  •
 ع في الثالث من شهر نوفمبر، والذي يصادف هذا العام يوم الخميس. بالتاريخ الرسمي له الواق  الجواب: •

 شعر عن يوم العلم االماراتي
لم يمر هذا اليوم مرور الكرام دون أم يتغنى به شعراء أمتنا وأدبائها، ومن األشعار الجميلة التي قيلت في هذا اليوم، سوف  

 يسمعنا الطالب…. فليتفضل مشكوراً: 
 ـاْن زايــْد رافـعـنِ هْ *** هــــُو أمـانـتـنـا نـعـيـْش ونـرفـعَـهْ الـعَـلَـْم لـــي كـ

هْ *** وفي القلوْب وفي المشاعْر نزَرَعهْ   بـالـدًّما لــهْ نـفـتدي ونــذوْد عـنِـ 
هْ *** فــي يَــْد الـقـايْد وشـعَـبِهْ يـتـبَعَهْ  مـِز مـنِـ  هْ ولـهـذا الـره  لـلـوَطْن مـنِـ 

ا الـجـهاْت األربَـعَـهْ نـحْن فـرس  اْن الـعلَْم أهـْل األعـنِ هْ *** سـامـعـهْ عــنـه
 ِمـْن عـزايمنا الـمعادي خـاِب ظـنِ هْ *** فـعْـلنا يـشـوفَهْ قـبِـْل مـايـسَمعَهْ 

ـهْ  نَـا بـَشـْر يـاويـلهْ ألنِـ  ـره  حــــوْل رايـتـنـا قــلـوٍب مـطـمـئنِ هْ *** ِمـــْن ذكـه
 مة اذاعة مدرسية عن يوم العلم االماراتي خات

إياكم أيها األحبة إلى نهاية هذه اإِلذاعة المدرسية، التي خصصناها للحديث عن    ومع هذه األبيات الجميلة والمعبرة، نصل 
المتنوعة عن هذا اليوم وعن  هذا اليوم الوطني في دولتنا الشامخة واألبية، والتي تناولنا من خالل فقراتها، كافة المعلومات 

العَلم اإِلماراتي الخفاق في سماء الوحدة والتقدم واالزدهار، وقبل الختام، البد لنا من شكر طالبنا المجتهدين على ما قدموه  
لنا من فقرات غنية وجميلة عن هذا اليوم، وأشكر السادة الحضور لحسن االستماع، ونسأل هللا تعالى أن يمن على دولتنا،  

ستمرار دوام الوحدة والتقدم واالزدهار في ظل قائد هذه األمة األبية، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، دمتم في با
 حفظ هللا ورعايته. 
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