
 

 

 

  االماراتي الوطني اليوم عن تعلم هل

 

 التي واألنشطة الفعاليات من العديد خالله ُتقام والذي الوطني، بعيدها لالحتفال اإلمارات تستعد  

 الجليل، الحدث هذا على تاريخية وخلفية معلومات تعلم هل فقرة وتحمل الوطن، لتمجيد ترمز

 :المعلومات هذه من نعرضُ  حيث

 

 تم   خالله حيث عظيم، تاريخي لحدث يرمز اإلماراتي الوطني العيد بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .واحدة راية تحت السبعة وتوحيدها اإلمارات دولة تأسيس

ز ُتنم ي اإلماراتي الوطني العيد ُمناسبة بأن   الطالب عزيزي تعلم هل  للوطن، االنتماء روح وُتعز 

 .شملهم وتجمع المتحدة اإلمارات أنحاء بكافة األبناء قلوب وتوحد   كما

 ُحكم تحت السبعة اإلمارات لتوحيد يرمز اإلماراتي الوطني اليوم بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .ُمستقل ة وسيادة

 البريطاني االنسحاب بعد كان السبعة المتصالحة اإلمارات توحيد بأن   الطالب، عزيزي تعلم هل

 .العربي الخليج من

ل كانت اإلمارات بأن   الطالب عزيزي تعلم هل  سيطرته البريطاني االحتالل يفرض دولة أو 

 .منها يخرجُ  دولة وآخر عليها،

  المدرسية لالذاعة االماراتي الوطني اليوم عن تعلم هل

 

 تعلم، هل اللطيفة فقرتنا هي جميلة، بطريقة   المعلومة تحمل والتي والُمحببة، الُمهمة الفقرات من

مها والذي ،تاريخية بمعلومات الُمناسبة بهذه تحتفي التي ل.... الطالب زميلنا لنا سُيقد   :فليتفض 

 

 ُحكم تحت السبعة اإلمارات اتحاد لذكرى يرمزُ  الوطني اليوم بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .واحد وقلب   واحدة، وراية واحد،

 .اإلماراتية الوطنية السيادة تحقيق تم الوطني اليوم في بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 عام يوليو 18 في ماراتلإل التاريخي االتحاد انطالق بداية بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .م1971

 بن زايد الشيخ ظبي أبو إمارة أمير هو االتحاد عملية في بادر من بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .مكتوم آل سعيد بن راشد الشيخ دبي إمارة حاكم مع بالتعاون وذلك نهيان، آل سلطان

 الوحدة من التعزيز هو اإلماراتي االتحاد لقيام الرئيسي الهدف بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .المتحدة العربية اإلمارات وقوة سلطة وزيادة العربية،



 

 

  قصيرة لالذاعة االماراتي الوطني اليوم عن تعلم هل

 

د عظيمة، تاريخًيا وأبعاًدا ذكرى الوطني لليوم  منها، جزءً  بأن نا ونفخر لدولتنا، والئنا فيه ُنجد 

ل.... علينا بعرضها زميلنا يقوم ما حولها، اللطيفة المعلومات ومن  :فليتفض 

 

 السبعة اإلمارات توحيد حول يدور الذي األول االجتماع عقد تم بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .السميح منطقة في 1968 عام فبراير 18 في

 ظبي، أبو إمارة بين االتحاد اتفاقية عقد تم فبراير من 18 في بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .فقط دبي وإمارة

 عديدة محاوالت هناك كانت قد اإلماراتي، االتحاد يتم   أن قبل بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .مختلفة ألسباب تعود بالفشل باءت

ر قد ،1971 عام يوليو 18 في بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل  رأس عدا ما اإلمارات حكام قر 

 .المتحدة العربية اإلمارات وتحقيق الدولة بتوحيد الخيمة،

 اإلمارات بتوحيد اإلقرار تم   قد1971 عام ديسمبر من الثاني في بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 (.عجمان الفجيرة، القيوين، أم الشارقة، دبي، ظبي، أبو) وهي الستة

  وجميلة مفيدة االماراتي الوطني اليوم عن تعلم هل

 

 على يعمل والتي تعلم، هل الجميلة فقرتنا ضمن لكم نعرضها عظيمة، أحداث   الوطني لليوم

ل.... زميلنا لنا تقديمها  :فليتفض 

 

 152 يضم للبالد، مؤقت دستور وضع تم   االمارات، توحيد بعد بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .مادة

 .لالتحاد مؤقتة عاصمة هي ظبي أبو بإعالن اإلقرار تم   بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 هو توحيدها بعد المتحدة العربية لإلمارات ورئيس حاكم أول بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .الُحكام بقية قِبل من انتخابه تم   حيث نهيان، آل سلطان بن زايد الشيخ

 نائب ليكون انتخابه تم   من هو مكتوم آل سعيد بن راشد الشيخ بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .1990 عام المني ة وافته حتى منصبه في ظل   حيث للرئيس،

 الضيافة قصر في الدولة علم رفع تم   اإلماراتي، االتحاد إعالن بعد بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .بدبي

   االماراتي الوطني اليوم عن المدرسية لالذاعة تعلم هل

 



 

 

 بقلوبنا، به نحتفل الذي العظيم، الحدث لهذا تاريخية بمعرفة ُعقولنا ُنغني تعلم، هل فقرة ضمن

م  :فليتفضل.... زميلنا فقرتنا ُيقد 

 

 في وذلك واحدة، وقيادة راية تحت المسلحة القوات توحيد تم   أيًضا بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .1976 عام مايو 6

 .اإلماراتي لالتحاد مؤخًرا انضم ت قد الخيمة رأس إمارة بأن   الطالب، عزيزي تعلم هل

مت قد الخيمة رأس إمارة بأن   الطالب عزيزي تعلم هل  في المتحدة لإلمارات لالنضمام طلب قد 

 .1971 عام ديسمبر، 23

 الخيمة، رأس إمارة طلب قبول تم   1972 عام فبراير 10 في بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

ة الستة اإلمارات سيادة ضمن لُتصبح  .المتحد 

 انضمام بعد المتحدة، العربية اإلمارات دولة عن رسمًيا اإلعالن تم   بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .1972 في االتحاد لعملية الخيمة رأس

 مختصرة لالذاعة االماراتي الوطني اليوم عن تعلم هل

 

 سيعمل والذي الوطني، بالعيد االحتفال لذكرى العائدة التاريخية المعلومات أجمل تحمل فقرة   مع

ل..... زميلنا لنا تقديمها على  :فليتفض 

 

 انضمامها على الموافقة تم   المتحدة، العربية اإلمارات إعالن بعد بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .فيها عشر الثامن العضو وأصبحت العربية، للجامعة

 المتحدة اإلمارات انضمت 1971 عام ديسمبر من التاسع في بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

ة األمم لعضوية  .المتحد 

 من البريطانيون انسحاب تم   1971 عام نوفمبر من 30 في بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 .المتصالحة اإلمارات

 .االتحاد مفاوضات في المشاركة الدول من والبحرين قطر كانت بأن ه الطالب عزيزي تعلم هل

 من الثاني في االستقالل إعالن بعد كان للبالد وضع دستور اول بأن   الطالب عزيزي تعلم هل

 .1971 عام ديسمبر

 


