
 

 مقدمة تعبير عن يوم العلم اإلماراتي

يشارك كافة أبناء اإلمارات العربيّة المتّحدة في المناسبات الوطنيّة كنوع من أنواع االفتخار بوطنهم الحبيب وكافة مقّدراته 

اإلماراتّي شعٌب واعٍ يتمتّع بقدٍر عاٍل من حس المسؤولية ومشاعر الوطنيّة واالنتماء ألرض ورموزه الوطنيّة، والّشعب 

وطنهم، ويشبع أبناء اإلمارات مشاعرهم الوطنيّة الّجياشة من خالل مشاركتهم بكافة المناسبات الوطنيّة، وواحدة من 

  .العلم اإلماراتيّ  المناسبات الوطنيّة التي سنتحّدث عنها في سطور هذا الموضوع هو يوم

  

 تعبير عن يوم العلم اإلماراتي مع العناصر كامل

يعّد العلم واحداً من الّرموز الوطنيّة ألّي أّمة، بل أّن العَلم هو هويّة لكل مواطن حّر أبّي، وفي دولة اإلمارات العربيّة 

لعلم اإلماراتّي، يشارك في فعاليات هذا اليوم كافة المتّحدة تحتفل بيوٍم وطنّي بعلم دولتها، ويُطلق على هذا اليوم اسم يوم ا

أبناء الّشعب اإلماراتّي، وهذا لما لهذه المناسبة من أهميّة بالغة في نفوس أبناء هذه الّدولة، يعبّر أبناء اإلمارات عن هويتهم 

ي إلى أرض الوطن، الوطنيّة من خالل هذه المشاركة، فيتعاضدون معاً للتأكيد أن شعب اإلمارات شعب متالحم ينتم

   .ومتشبّث بأرضه، ووطنيته

  

 يوم العلم اإلماراتي

إن يوم العَلم اإلماراتّي هو أحد األيام الوطنيّة التي يحتفل بها أبناء الّشعب اإلماراتّي، يوافق هذا اليوم الثّالث من شهر 

سمى مشاعر الّسالم والوحدة بين أبناء نوفمير تشرين الثّاني من كل عام ميالدّي، في هذه المناسبة العظيمة تتجّسد أ

اإلمارات العربيّة المتّحدة، يشارك أبناء اإلمارات في هذا اليوم كنوع من أنواع تعزيز شعورهم باالنتماء إلى الوطن، كما 

 ً  .يترّسخ من خاللها صورة هذه الّدولة، وبيان التاّلحم والتّعاضد بين أبناء هذه الّدولة جميعا

 علم اإلماراتيأهداف فعاليات ال

 :تحمل فعاليّة يوم العَلم اإلماراتّي العديد من الّرسائل واألهداف، ومنها نذكر ما يأتي

  ّتعزيز روابط األلفة والمحبّة بين أبناء الّشعب اإلماراتي. 

  ٌالتّأكيد على أهميّة االنتماء الوطنّي، واإلخالص للوطن، والعمل على بناء مستقبٌل زاهر. 

 تف وتعاضد أبناء المجتمع اإلماراتي تحت راية واحدةالتّأكيد على تكا. 

 التّأكيد على تكاتف فئات الّشعب خلف القيادة الحكيمة في مسيرة التّطوير والتّحديث. 

 ما هي ألوان العلم اإلماراتي وإلى ماذا ترمز

 :فيما يلي نبين ألوان العَلم اإلماراتّي وإلى ماذا ترمز، وهي كاآلتي

 ويرمز الخير، والتفاؤل بالمستقبل، والتّقدم، واالزدهار :اللون األخضر. 

 ويرمز لالستقالل الّشعب والّدولة، وإلى الّسيادة، والّسلطة  :اللون األحمر. 

 ويرمز إلى المحبّة، والنّقاء، واألمن والّسالم :اللون األبيض. 

 األعداء، تحت راية واحدة ويعبر عن القّوة والّشجاعة في مواجهة المشاكل والنّصر على :اللون األسود. 

 لماذا يتم االحتفال بيوم العلم

يتم االحتفال بيوم العلم اإلماراتّي إحياء ذكرى تسلّم الّشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في دولة اإلمارات العربيّة 

القرار بذلك لما لهذا اليوم من مكانة ميالدّي، وتم اتخاذ  2013المتّحدة، التي تصادف الثّالث من شهر تشرين الثّاني لعام 

خاّصة ومتميزة في قلب الّشعب اإلماراتّي، وباألخص رئيس البالد، إضافة لذكرى رفع العَلم اإلماراتّي ألول مرة في 

 .ميالديّ  1971تاريخ البالد عام 

 2022يوم العلم اإلماراتي 



 

ّ  2022إن يوم العلم اإلماراتّي  الث من شهر تشرين الثّاني، وبذلك ال يفصلنا عنه سوى ميالدي يصادف يوم الخميس الث

بضعة أيام، ويترقب الّشعب اإلماراتّي والعربّي هذا اليوم بفارغ الّصبر، فهو من أيام الفرح واالبتهاج لدولة اإلمارات 

 .ن حليحتفلون به بذكرى طيّبة وعزيزة ولها األثر البالغ في قلوبهم، ويقيمون فعاليات مخصوصة بهذا اليوم إ

 مظاهر االحتفال بيوم العلم اإلماراتي

 :في ظل االحتفال بيوم العَلم اإلماراتّي تقام مجموعة من الفعاليّات والنّشاطات، نذكر أهّمها فيما يأتي

 رفع العلم اإلماراتّي في جميع المؤسسات الحكوميّة، والخاصة في كافة أنحاء اإلمارات العربيّة المتّحدة. 

 بل كافة أبناء الوطن رجاالً، ونساءً رفع األعالم من ق. 

 رفع علم الّدولة مع فتح نشيد دولة اإلمارات. 

 تحتفل القوات المسلّحة اإلماراتيّة بهذا اليوم بفعاليات خاصة بها. 

  ّخروج المواطنين في مسيرات بالّسيارات ويحملون العَلم اإلماراتي. 

 من هو صاحب فكرة يوم العلم اإلماراتي

العلم اإلماراتي هو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وهو حاكم إمارة دبي، ووزير إن صاحب فكرة 

 1949دفاع اإلمارات المتحدة، ونائب رئيسها، ورئيس مجلس الوزراء، ولد في الخامس عشر من شهر تموز عام 

طلق فكرة االحتفال بيوم العَلم اإلماراتي إحياء عام، تعلم الّصيد والفروسية، والّرياضة، وقد أ 73ميالدي، يبلغ من العمر 

 .ذكرى تولّي الّشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحكم

 متى تم اإلعالن عن فكرة يوم العلم اإلماراتي

ميالدي، حيث  2013إن أول مرة تم اإلعالن عن فكرة يوم العَلم اإلماراتّي هي في الثّالث من شهر تشرين الثّاني لعام 

الّشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي ونائب رئيس الّدولة، احتفاالً ببلوغ الشيخ خليفة بن زايد آل أعلن عنها 

 .نهيان سدة الحكم

 تاريخ أول مرة رفع فيها العلم اإلماراتي

يالدي، حيث قام م 1971إن أول مرة رفع فيها علم اإلمارات العربيّة المتّحدة كانت في الثّاني من شهر كانون األول لغام 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبمشاركة حكام دولة اإلمارات برفع العَلم، ويعد الشّاب اإلماراتّي عبد هللا محمد المعينة 

 .هو صاحب تصميم العلم، وقد تم اختياره من بين ألف تصميم

 أفكار يوم العلم اإلماراتي

 :تفال بيوم العلم اإلماراتي، ومنهافيما يلي نورد مجموعة من األفكار ضمن إطار االح

 ارتداء زي الّجيش والّشرطة في هذا اليوم. 

  ّقيام المدارس بإعداد اإلذاعة المدرسيّة عن يوم العلم اإلماراتي. 

 تنظيم االحتفاالت في المدارس. 

 تنظيم األمسيات الّشعرية. 

 تزيين منشآت وشوارع الّدولة كافة. 

  

 اإلماراتي مع العناصر كاملخاتمة تعبير عن يوم العلم 

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموضوع الذي تحّدثنا فيه عن يوم العلم اإلماراتّي، حيث علمنا أنّه ال يعد يوم العلم 

اإلماراتي مجرد مناسبة يتم االحتفال بها أو عطلة رسميّة عن العمل في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة فحسب، وإنما هو 

ياء لذكرى لها األثر الطيّب في قلب كل عربّي، لما يتجسد من خاللها أهميّة مشاعر األخّوة والتّكافل بين أبناء اإلمارات إح

 .العربيّة المتّحدة

  



 

  

 


