
 

 

 

 االماراتي الوطني اليوم

 

 الوطني باليوم التعريف من ُبدّ  ال الُمناسبة، هذه تتناول التي االسئلة ألبرز التطّرق قبل

 عريقة   بصمة   فهو اإلماراتي، الوطن تاريخ في الُمناسبات أعظم من واحًدا ُيعدّ  الذي اإلماراتي،

 التوحيد بتحقيق ُمحاوالت عّدة بعد تمّ  والذي السبع، بإماراتها الُمتحدة اإلمارات والدة ُعمر في

 وزعماء مشائخ موافقة من نابًعا التوحيد قرار وكان الُمستقلة، السبعة اإلمارات دولة وتأسيس

 اإلمارات وراية العلم رفع تمّ  التوحيد وإعالن المرسوم إصدار وبعد آنذاك، السبعة إلماراتا

 .دبي في المتحّدة العربية

 

  االماراتي الوطني اليوم عن اسئلة

 

 المدرسة إذاعة فقرات من رسميةً  فقرةً  تكون ما كثيًرا والتي الُمناسبة، هذه تاريخ األسئلة تحملُ 

 :التالي بشكلها إجاباتها مع نعرضها والتي الصباحية،

 

 اإلماراتي؟ الوطني باليوم االحتفال يتمّ  متى :السؤال

 .ميالدي عام   كلّ  من األول، كانون /ديسمبر من الثاني في: الجواب

 واحدة؟ ودولة اسم تحت السبعة اإلمارات بتوحيد أقرّ  من :السؤال

 .آنذاك السبعة اإلمارات لُحكام عديدة اجتماعات بعد القرار جاء: الجواب

 ُزعمائها؟ هم ومن التوحيد، قرار شملها التي السبعة اإلمارات هي ما: السؤال

 راشد وحاكمها عجمان إمارة نهيان، آل سلطان بن زايد الشيخ وحاكمها ظبي أبو إمارة :الجواب

 وحاكمها القيوين أم إمارة القاسمي، محمد بن خالد وحاكمها الشارقة إمارة النعيمي، حميد بن

 وحاكمها الخيمة رأس إمارة الشرقي، محمد الشيخ وحاكمها الفجيرة إمارة المعال، أحمد الشيخ

 .مكتوم آل سعيد بن راشد وحاكمها دبي إمارة القاسمي، محمد بن صقر الشيخ

 توحيدها؟ إعالن بعد لإلمارات رئيس أول هو من :السؤال

 .نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ :الجواب

 للبالد؟ دستور أول وضع تمّ  متى: السؤال

 .مادة 152 يضمّ  وكان ،1971 عام ديسمبر 2 في التوحيد قرار عن عالناإل بعد: الجواب

  األجوبة مع االماراتي الوطني اليوم عن اسئلة

 



 

 

 االحتفاليات وتتضّمن ميالدي، عام   كلّ  في التوحيد بذكرى المتحدة، العربية اإلمارات تحتفل

 أجوبتها مع األسئلة من مجموعةً  األمر، هذا سياق في وندرج أدبية، ثقافية وأنشطة فعاليات

 :كالتالي

 

 السبعة؟ اإلمارات اتحاد عملية في بادر من أّول من: السؤال

 .مكتوم آل سعيد بن راشد والشيخ نهيان، آل سلطان بن زايد الشيخ: الجواب

 أعلنت ثم باالتحاد، والُمشارك المتضامن الحلف ضمن كانت التي الدولة اسم ما: السؤال

 منه؟ انسحابها

 .البحرين ودولة قطر دولة هما: الجواب

 المتحدة؟ العربية اإلمارات دولة إمارات أسماء هي ما :السؤال

 إمارة عجمان، إمارة الفجيرة، إمارة الخيمة، رأس إمارة دبي، إمارة ظبي، أبو إمارة: الجواب

 .الشارقة

 العربي؟ الخليج من انسحابهم البريطانيون أعلن متى :السؤال

 .البريطانيون منها ينسحب منطقة آخر اراتاإلم وكانت 1971 عام نوفمبر، 30 في: الجواب

 نهيان؟ آل سلطان بن زايد الشيخ قبل ظبي أبو إمارة حاكم كان الذي الشخص من :السؤال

 .نهيان آل سلطان بن شخبوط الشيخ: الجواب

  األجوبة مع المتحدة اإلمارات دولة عن عامة اسئلة

 

 وفق تأسيسها، وذكرى اإلمارات، بدولة تتعلّق التي األسئلة من المزيد التالية، فقرتنا ضمن ُندرج

 :التالي

 

 اإلمارات؟ دولة في المتداولة العملة اسم ما: السؤال

 .اإلماراتي الدرهم :الجواب

 الحالي؟ الوقت في المتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس هو من :السؤال

 .نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ :الجواب

 اإلمارات؟ في الفجيرة إمارة في الحالي العهد ولي هو من :السؤال

 .الشرقي محمد بن حمد بن محمد الشيخ هو: الجواب

 اإلمارات؟ أهل مذهب هو ما :السؤال



 

 

 األربعة المذاهب من وهو المالكي المذهب الحاكمتان، مكتوم وآل نهيان، آل أسرتا تتبع: الجواب

 .السنة الُمسلمين جماعة عند

 اإلمارات؟ دولة ُجزر عدد كم: السؤال

 200 من بأكثر ظبي أبو إمارة تختصّ  حيث الجزر، من كبير بعدد اإلمارات تتميز: الجواب

 .األبيض أبو جزيرة هي الجزر هذه وأكبر جزيرة،

 اإلمارات؟ في جزيرة أصغر هي ما :السؤال

 .الصغرى طنب جزيرة: الجواب

  المدرسية لإلذاعة اإلماراتي الوطني اليوم عن اسئلة

 

 التاريخي، الحدث عن قّيمة معلومات   تحمل التي األسئلة فقرة المدرسية، اإلذاعة فقرات ضمن

 :التالي ضمن نعرضها والتي

 

 المتحدة؟ العربية اإلمارات اتحاد إقامة في ساهمت التي األولى اإلمارات هي ما :السؤال

 .ظبي أبو وإمارة دبي إمارة: الجواب

 ؟2022 الميالدي العام لهذا اإلمارات فيه تحتفل الذي الوطني، اليوم رقم هو ما: السؤال

 .والخمسين الواحد الوطني اليوم: الجواب

 نهيان؟ آل سلطان بن زايد الشيخ توفي متى :السؤال

 .م2004 عام من نوفمبر شهر من 2 في توفي: الجواب

 اإلماراتي؟ الوطني النشيد كلمات هي ما :السؤال

 حصنتك القرآن، هديه اإلسالم دينه لشعب عشت إماراتنا، اتحاد عاش بالدي عيشي: الجواب

 نعمل، نبني أن أقسمنا الزمان، شرور اإلله حماك بالدي، بالدي بالدي بالدي وطن، يا هللا بسم

 رمز إماراتنا، يا العلم وعاش األمان دام نخلص، نخلص عشنا مهما نخلص، نعمل نخلص نعمل

، بالدماء نفديك   كلنا العروبة،  .وطن يا باألرواح نفديك نرويك 

 اإلماراتي؟ العلم برفع قام من أول من: السؤال

 .-ثراه هللا طّيب- نهيان آل سلطان بن زايد الشيخ: الجواب

  االماراتي الوطني اليوم عن تاريخية اسئلة

 

 ما واحدة، راية تحت السبعة، اإلمارات واتحاد تأسيس لتاريخ تعود التي األسئلة، من المزيد مع

 :التالي وفق نعرضه

 



 

 

 عن االعالن بعد السبعة، اإلمارات زعماء أقّرها التي اإلمارات دولة عاصمة هي ما: السؤال

 البالد؟ توحيد

 .ظبي أبو: الجواب

 اإلماراتي؟ االتحاد إلقامة للحكام اجتماع أول كان أين: السؤال

 .ودبي ظبي أبو بين الحدود على السميح منطقة في :الجواب

 اإلمارات؟ لدولة االتحاد إلقرار اجتماع أول كان متى :السؤال

 .م1968 عام فبراير، من 18 في: الجواب

 العربية؟ اإلمارات دولة تأسيس ودعمت أشادت دولة، اول هي من: السؤال

 .العربية اإلمارات دولة بإقامة اشادت التي الدول أوائل من المغرب دولة :الجواب

 تها؟سيطر لتحت بعودتها اإلمارات ُتطالب التي الثالث الجزر هي ما: السؤال

 .موسى أبو وجزيرة الصغرى، طنب الكبرى، طنب :الجواب

 

 


