
 

 

 

  االماراتي الوطني اليوم عن مدرسية اذاعة مقدمة

 

 العلمية المسيرة في وزميالتي زمالئي الِكرام، والُمعلمات الُمعلمين السادة الفاضل، الُمدير السيد

، طّيب   صباح   المعرفية،  إّننا جميًعا، لقلوبكم والسعادة الّحب من وافاًل  إشراقته مع يحمل مبارك 

 خالله من ُنطلّ  منبًرا يكون أن اعتدنا ما دائًما الذي اإلذاعي، برنامجنا ضمن معكم لنقف اليوم

 ويظلّنا جميًعا يضمنا الذي الوطن الوطنية، أعيادنا بأجمل رحابه في ونحتفي شّتى، آفاق   على

 هو الخاّلبة، شمسه أشعة وتحت أروقته في ونترعرع نكبر من مخاوفنا، وُيطّمن ويأوينا بسكينة ،

 دولتنا تأسيس اتحاد ذكرى فيه ُنعيدُ  الذي الوطني، عيدنا نفحات اقتراب مع اليوم، اجتماعنا سببُ 

 في ونتعّرف العظيم، اليوم هذا ذكرى لتشملُ  إذاعتنا فقرات خصصّنا لذا استقاللها، وتحقيق

 يسّرنا المجيد، العيد وهذا االحتفال لهذا التاريخية والخلفيات المعلومات أبرز على ظالله

 .معكم نبدأ وفخر   سعادة وبكلّ  تواجدكم

 

  االماراتي الوطني اليوم عن مدرسية اذاعة

 

 في عودتها بذكرى تحتفل التي الوطنية، المناسبات أبرز من واحًدا اإلماراتي الوطني العيد ُيعدّ 

 اإلذاعة تتناول أيًضا المدرسة وفي وحكومة، شعًبا اإلمارات أنحاء كافة ميالدي، عام   كلّ 

 الترتيبية فقراتها ضمن المناسبة، هذه على األضواء ظاللها في وُتلقي المناسبة، هذه المدرسية

 :التالي وفق نعرضها التي

 

  الوطن حب عن لإلذاعة الكريم القرآن فقرة

 

 معها ُنجّدد الحكيم، الذكر من مباركة طّيبة نفحات مع الصباحية، إذاعتنا نفتتح أن اعتدنا كما

 :مشكوًرا للمنصة فليتفّضل...... الطالب زميلنا مع وذلك شّجي، عذب   بصوت   الصباحية، أنفاسنا

 

لُون   لِلَِّذين   أُِذن  } الرحيم الرحمن هللا بسم الرجيم، الشيطان من باهلل أعوذ بعد تعالى قال ُهم   ُيق ات   ِبأ نَّ

إِنَّ     ُظلُِموا ل ى   هللاَّ   و  ِرِهم  ن   ع  ِرُجوا الَِّذين  * ل ق ِدير   ص  اِرِهم ِمن أُخ  رِ  ِدي  ي  ق   بِغ  قُولُوا أ ن إاِلَّ  ح  ا ي  ن  بُّ ُ  ر    ۗهللاَّ

ال   ل و  ف عُ  و  ِ  د  ُهم النَّاس   هللاَّ ض  ض   ب ع  ت   بِب ع  م  اِمعُ  لَُّهدِّ و  ِبي ع   ص  ات   و  ل و  ص  اِجدُ  و  س  م  رُ  و  ك  ا ُيذ  مُ  ِفيه   هللاَِّ  اس 

ِثيًرا نَّ   ۗ ك  نُصر  ل ي  ُ  و  ن هللاَّ نُصُرهُ م  ِزيز   ل ق ِوي   هللاَّ   إِنَّ   ۗي  اُهم   إِن الَِّذين  * ع  نَّ كَّ ِض  ِفي مَّ  أ ق اُموا األ  ر 

ة   ال  ُوا الصَّ آت  اة   و  ك  ُروا الزَّ أ م  ُروفِ  و  ع  ا ِبال م  و  ه  ن  نِ  و  رِ  ع  هلِلَِّ   ۗال ُمنك  ةُ  و  اقِب  ُُمورِ  ع   {. األ 

 



 

 

 الحق رسول منهج هو باتّباعه، وحياتنا أنفسنا وُنقّوم به، نهتدي منهج   خير إنّ  العظيم، هللا صدق

 زميلنا مع الكريم، رسولنا أحاديث من بعًضا مع أحبتي، معكم لنستمع بالحق، أُنزل الذي

 :مشكوًرا فليتفّضل.... الطالب

 

  الوطن حب عن المدرسية لإلذاعة شريف حديث

 

 قلبه وتعلّق المكرمة، لمكة ُحّبه شّدة وسلّم، عليه هللا صلّى هللا رسول عن ُعرف قد ،عليكم السالم

 اللهم: "وسلم عليه هللا صلّى هللا رسول قول منها ونعرض كثيرة أحاديث وردت وقد هواها، في

نا، في لنا وبارك صاِعنا، في لنا وبارك مدينتنا، في لنا وبارك تمرنا، في لنا بارك    إن اللهم ُمدِّ

 ما بمثل للمدينة أدعوك وأنا لمكة، دعاك وإنه ونبيُّك، عبُدك وإني ونبيُّك، وخليلُك عبُدك إبراهيم  

 ".معه ومثله لمكة، دعا

 

 المناسبة بهذه تحتفي طيبة كلمةً  تحمل التي األدبية، الفقرات أجمل مع معكم نكمل أحبتي، واآلن

 :مشكورة فلتتفّضل.... الطالبة زميلتنا إعداد من أعتابها، على نقف التي

 

  اإلماراتي الوطني اليوم عن المدرسية لإلذاعة الصباح كلمة

 

 وبركاته، تعالى هللا ورحمة عليكم فالسالم اإلسالم، تحية هي التحايا خير إنّ  وسادتي، سيداتي

 واعتزاًزا فخًرا عالًيا، رأسنا نرفع أن نسماتها، علينا تهبّ  التي الطيبة النفحات مع لنا يطيبُ 

 كانون/ديسمبر 1 عام في ليتمّ  اإلمارات، من بريطانيا انسحاب أن بعد تمَّ  الذي التوحيد، بتاريخ

 تحت السبع اإلمارات توحّدت حيثُ  اإلماراتي، الدستور إقرار 1971 الميالدي العام من األول

 هويتنا، مع اسمها ويترافق قلوبنا، في نحملها التي المتحّدة العربية اإلمارات راية واحدة، راية

 تطيب والتي قلوبنا، في حضورها العزيزة المناسبة بهذه لنحتفي جديد من نقفُ  اليوم نحن وها

 التي ولحكومتها العزيز، إماراتنا أبناء لكافة التهاني كلمات وأسمى الُمباركات، آيات أجمل معها

ا فخًرا منها وجعلت سيادتها، حقّقت  .األخرى الدول لكافة وعّزً

 

   اإلماراتي الوطني اليوم عن المدرسية لإلذاعة تعلم هل

 

 المعلومات أجمل تحمل ُمحبّبة، بفقرة   أعزائي معكم ونكمل الطيبة، الكلمة تلك على زميلتنا نشكرُ 

 :فليتفّضل..... الطالب زميلنا لنا ُيقّدمها حروفها، بين

 

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة تأسيس تمّ  1971 عام في بأّنه الطالب عزيزي تعلم هل



 

 

 االحتفاالت اإلمارات أرجاء تعمّ  ديسمبر شهر من الثاني في بأّنه الطالب عزيزي تعلم هل

 .البالد سيادة تحقيق بذكرى والفرحة

 توحيدها تمّ  إمارات، سبعة عن عبارة هي المتحدة اإلمارات دولة بأنّ  الطالب عزيزي تعلم هل

 .1971 عام

 كانت حيث المتحدة، اإلمارات من إمارات ست توحيد تمّ  بداية بأّنه الطالب عزيزي تعلم هل

 .الدولة سيادة وتحققت انضمامها أعلنت ثمّ  تردد، حالة في الخيمة رأس إمارة

 وانسحبت الخليج، دول كافة على سيطرتها تفرض كانت بريطانيا بأنّ  الطالب عزيزي تعلم هل

 .م1971 عام نوفمبر، 30 في بالكامل منها

   اإلماراتي الوطني اليوم عن المدرسية لإلذاعة وأجوبة اسئلة

 

 الحدث هذا تجاه جميلة تاريخيةً  خلفيةً  تحمل التي المعلومات من مزيد   مع أعزائي، معكم نتابع

 :مشكوًرا للمنصة فليتفّضل..... الطالب زميلنا إعداد من وأجوبة، أسئلة فقرة مع العظيم،

 

 عليها؟ سيطرتها بريطانيا تفرض عربية منطقة أول هي من :السؤال

 .بريطانيا منها خرجت منطقة آخر وهي السبع، بإماراتها المتصالحة اإلمارات :الجواب

 اإلماراتي؟ االتحاد فكرة صاحب هو من: السؤال

 ظبي، أبو أمير نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ بين ما تعاونية االولى المبادرة كانت :الجواب

 .آنذاك دبي حاكم مكتوم آل سعيد بن حاكم والشيخ

 العام؟ لهذا اإلماراتي الوطني اليوم يصادف كم: السؤال

 .والخمسون السادس الوطني اليوم إّنه: الجواب

 لالتحاد؟ الخيمة رأس إمارة انضمت متى :السؤال

 نفس من ديسمبر 23 في لالنضمام طلب تقديمها بعد وذلك ،1972 عام فبراير 20 في: الجواب

 .العام

 المتصالحة؟ اإلمارات هم من :السؤال

 الخيمة، ورأس القيوين، وأم وعجمان، والشارقة، ودبي، ظبي، أبو) إمارات سبعة هم: الجواب

 (.والفجيرة

  اإلماراتي الوطني اليوم عن المدرسية لإلذاعة شعر

 

 مع أحبتي معكم واآلن لنا، تقديمها على عملوا التي التاريخية المعلومات تلك على زمالئنا نشكرُ 

 الوطنية، القصائد بأجمل المناسبة، هذه رصد على الشعر خاللها عمل التي الشعر أبيات أجمل

 :فليتفّضل.... زميلنا لنا سُيقّدمها حيثُ 



 

 

 

ك   دام    بــنـيـانـهـا رافــــــع   زايـــــــد   دار  * * *  بــاإلتِّـحـاد   دولـــتــي عـــــزِّ

 

ـجـِدها ـه  * * *  الـمـعاد   يــوم   إلــى   دايــم   م   أركـانـها الـجـبال   مــثـل   راســخ 

 

ـه  * * *  الـِعماد   مـرفوع   الـِعل مِ  ثـراها فــي ف   الــكــرام  ــر  ـهـا والـــشَّ  عـنـوان 

 

ــهـا ـه  مـــنِّـ بــالـتَّـوفـيـق   وهللا  * * *  زاد   يقولون   مـا كـلِّ  عــن   سـِمـهاوا  عــان 

 

نـيـا دانـــة   ـبـهـا الـدِّ ه  ــه  * * *  بـالـحياد   وذ  ارهـــا فـــاتــح   بــيـبـانـهـا لـــزوَّ

 

  االماراتي الوطني اليوم عن مدرسية اذاعة خاتمة

 

 التي المدرسية، اإلذاعة هذه لختام الكريم حضورنا معكم نصلُ  الجميلة، الشعرية األبيات هذه مع

 ذكراه تجديد مع عالًيا برؤوسنا نشمخ الذي التاريخُ  الوطني، تاريخنا مناسبة فقراتها مع تحمل

 في نلقاكم عام، بعد عاًما يكبرُ  وإماراتنا عام   كلّ  عزيزة، وبالدنا عام   كلّ  ميالدي، عام   كلّ  في

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم هللا، بإذن خير على جديدة مواضيع

 


