
 

 

 سؤال وجواب عن يوم العلم االماراتي

ًّ من األٌاِم الوطنٌة الهامة فً تارٌِخ دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، حٌث أن العلم جزًءا عظًٌما  ٌُعتبر ٌوم العلم اإلمارات

 :من الثقافة، وفً ذلك ندرُج فقرة سؤال وجواب عن ٌوم العلم

 متى ٌصادف تارٌَخ ٌوم العلم فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة؟ :السؤال 

ادف تارٌخ ٌوم العلم فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً الثالث من نوفمبر/تشرٌن الثانً لكل ٌص :الجواب

 .عامِ 

 من هو صاحْب مبادرة ٌوم العلم اإلماراتً؟ :السؤال 

صاحب مبادرة ٌوم العلم اإلماراتً هو الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئٌس الدولة، ورئٌس  :الجواب

 .م إمارة دبًمجلس الوزراء وحاك

 ما هً ألوان العلم اإلماراتً؟ :السؤال 

ٌحمل العلم اإلماراتً أربعة ألوان تدلُّ جمٌعها على الوحدة، وهً اللون األحمر، واألبٌض،  :الجواب

 .واألخضر، واألسود

 من هو مصمم العلم اإلماراتً؟ :السؤال 

 .مٌالديّ  79ٌٔٔنة، وقد كان ذلك فً عاِم إْن مصمم العلم اإلماراتً هو الشاب عبدهللا محمد المع :الجواب

 مع اإلجابات 2222أسئلة عن يوم العلم اإلماراتي 

فً ٌوم العلم اإلماراتً تقام االحتفاالت برفع العلم مع النشٌد الوطنً للدولة فً مختلف األماكِن واألرجاء، وفً ذلك ندرُج 

 :الممٌزةمجموعة من أهم األسئلة الثقافٌة عن هذه المناسبة الوطنٌة 

 فً أي عام مٌالدّي تم االحتفال للمرِة األولى بٌوِم العلم اإلماراتً؟ :السؤال 

 .مٌالديّ  ٖٕٔٓتم االحتفال فً ٌوم العلم اإلماراتً للمرة األولى فً عاِم  :الجواب

 لماذا تم اختٌار ٌوم الثالث من تشرٌن الثانً ٌوًما للعلم اإلماراتً؟ :السؤال 

ًْ الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان الحكم وذلك تزامًنا :الجواب  .مع االحتفاالت التً ٌقٌمها الشعب اإلماراتً بتول

 ٌوم العلم اإلماراتً بهذا االسم؟ :السؤال ًْ  لماذا سم

ًْ بهذا االسم، تعبًٌرا عن ذكرى رفع العلم للمرِة األولى عام  :الجواب  .مٌالديّ  79ٔٔسمً ٌوم العلِم اإلمارات

 حتفل الشعب اإلماراتً بٌوِم العلم اإلماراتً فً كل عام؟لماذا ٌ :السؤال 

ٌحتفل اإلماراتٌون وكل مقٌم على أرضها بٌوِم العلِم اإلماراتً، وذلك بٌاًنا للوالء ووحدة الدولة  :الجواب

 .وسٌادتها، وألن للعلم مكانة خاصة فً الثقافة اإلماراتٌة، وألنه رمًزا للوطن

 راتأسئلة عن يوم العلم في اإلما

ٌعبر العلم عن الكرامة والفخر والعزة والوحدة، وإن له المكانُة العظمى، والمكانة المقدسة فً تارٌِخ ثقافة دولة اإلمارات 

 ًّ  :العربٌة المتحدة، وفً ذلك ندرُج مجموعة من األسئلة الثقافٌة عن ٌوِم العلم اإلمارات

 ؟ :السؤال ًّ  ما هو ٌوم العلم اإلمارات

ًّ هو مناسبة وطنٌة ٌحتفل بها كُل إماراتً أو مقٌم على أرضها بتارٌخ الثالث من إّن ٌوم  :الجواب العلَم اإلمارات

نوفمبر لكل عام، تعبًٌرا عن االنتماء والوالء للوطن، وتعبًٌرا عن الوحدة الوطنٌة الواحدة، وبٌان عراقة ماضً 

 .اإلمارات وحداثة مستقبلها

 مارات العربٌة المتحدة للمرة األولى؟فً أي مكان رفع علم دولة اإل :السؤال 

ًْ بٌت االتحاد فً أبو ظبً وفً دبً أًٌضا :الجواب  .رفع علم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة للمرة األولى ف



 

 

 متى ٌنكس العلم اإلماراتً؟ :السؤال 

وم الثالثٌن من األحداث والمناسبات، مثل ٌوم الشهٌد الذي ٌصادف ٌ ٌنكس العلم اإلماراتً فً بعِض  :الجواب

 .تشرٌن الثانً، وٌنكس بوفاة أحد الشٌوخ أًٌضا

 فً أي تارٌخ رفع علم اإلمارات العربٌة المتحدة للمرة األولى؟ :السؤال 

م، بمناسبِة 79ٔٔرفع علم اإلمارات العربٌة المتحدة للمرة األولى بتارٌِخ الثانً من دٌسمبر عام  :الجواب

 .إعالن اتحاد اإلمارات

 فقرة سؤال وجواب عن يوم العلم االماراتي

ًّ من األٌام الهامَة والممٌزة فً تارٌِخ دولة اإلمارات، وفً ذلك  ٌعتبر ٌوم الثالث من تشرٌن الثانً، ٌوم العلم اإلمارات

 :ندرج فقرِة سؤال وجواب لإلذاعة المدرسٌة عن هذا الٌوم الوطنً الممٌز

 جواب سؤال

تم اعتماد علم دولة اإلمارات العربٌة  فً أي عام مٌالدي

 المتحدة الحالً؟

 79ٔٔتم اعتماد علم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً عاِم 

 .مٌالديْ 

 ما هً أهم فعالٌات االحتفال بٌوِم العلم اإلماراتً؟
ا فً  ًٌ إن أهم فعالٌات االحتفال بٌوِم العلم هو رفع العلم عال

 ًْ  .مختلف األماكن فً الدولة تزامًنا مع النشٌد الوطن

ًّ األربعة؟  إلى ماذا ترمز ألوان العلم اإلمارات
ترمز ألوان العلم اإلماراتً إلى الوحدة الواحدة بعًٌدا عن أي 

 .مذهب أو طائفة

ً فرضتها دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ما هً العقوبة الت

 إلهانة العلم؟

دخول السجن مدة ستة شهور على األكثر، أو التغرٌم بمبلغ 

 .ألف دْرهم إماراتً على األكثر

 سؤال وجواب عن يوم العلم االماراتي لالطفال

ٌّة واألحداث الحاصلة من األمور الهامة فً بناء عقولهم وإرساء شخصٌاتهم،  إن تثقٌف األطفال فً مختلِف األمور الوطن

ًّ لألطفال  :وفً ذلك ندرُج مجموعة من األسئلة الثقافٌة عن ٌوِم العلِم اإلمارات

 ؟ :السؤال ًّ  ما هً أهم المظاهر االحتفالٌة فً ٌوِم العلم اإلمارات

 .إن رفع علم اإلمارات ٌكون من أهم المظاهر االحتفالٌِة فً ٌوِم العلم :الجواب

 ما هً القٌم األساسٌة التً ٌحملها ٌوَم العلم اإلماراتً؟ :السؤال 

 .التأكٌد على الوحدة الوطنٌة الواحدة، وأن العلم هو الهوٌة األساسٌة ألي مواطْن إماراتً :الجواب

 ولة اإلمارات العربٌة المتحدة األربعة؟إلى ماذا ترمز ألوان علم د :لسؤالا 

ٌرمز اللون األخضر إلى الزراعة والنماء فً الدولة، واللون األبٌض ٌشٌُر إلى الخٌر والسالم، أما  :الجواب

 .اللون األسود فٌشٌُر إلى الشجاعة والقوة واإلقدام، وٌشٌر اللون األحمر إلى الحكم وسٌادة الدولة

 لم فً الثقافة اإلماراتٌة؟إلى ماذا ٌرمز الع :السؤال 

 .ٌرمز العلم فً الثقافة اإلماراتٌة إلى الوحدة، والكرامة، والعزة، والوالء، واالنتماء للوطن :الجواب

 أسئلة قصيرة عن يوم العلم اإلماراتي

ن الثانً فً دولة كثٌرة هً األسئلة التً تتباذر إلى األذهان بمناسبة االحتفاالت التً تقام كل عام بتارٌخ الثالث من تشرٌ

 :اإلماراِت العربٌة المتحدة، وفً ذلك ندرُج بعًضا منها مع اإلجابات بصورة كاملة



 

 

أسئلة قصيرة عن يوم العلم 

 اإلماراتي

 من هو صاحْب تصمٌم علم اإلمارات؟ :السؤال 

 .الشاب عبدهللا محمد المعٌنة ذي األصول اإلماراتٌة :الجواب

 فً أي عام تأسست دولة اإلمارات العربٌة المتحدة؟ :السؤال 

 .مٌالدي 79ٔٔتأسست دولة اإلمارات فً عاِم  :الجواب

 ما هو المنصب الذي ٌحتله الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم؟ :لسؤالا 

ٌحتل الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئٌس الدولة،  :الجواب

 .ورئٌس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبً

 لماذا تم اختٌار ٌوم الثالث من شهر تشرٌن الثانً ٌوًما للعلم  :السؤال

 اإلماراتً؟

ذلك تزامًنا مع االحتفاالت التً تقام بمناسبة تولً الشٌخ محمد بن  :الجواب

 .راشد آل نهٌان حكم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

 فقرة سؤال وجواب لإلذاعة المدرسية عن يوم العلم اإلماراتي

ٌّة، وهً فقرة السؤال والجواَب بمناسبِة ٌوم  فٌما ٌأتً ندرُج فقرة ثقافٌة ٌمكن االستفادة منها فً برنامِج اإلذاعة المدرس

 ًّ  :العلم الثقاف

 ؟ :سؤال ًّ  من هو أول من اعتمد مناسبة ٌوم العلم اإلمارات

ًّ هو الشٌخ محمد بن راشد آ :جواب  .ل مكتومأول من اعتمد مناسبة ٌوم العلم اإلمارات

 من هو مؤلف النشٌد الوطنً لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة؟ :سؤال 

 .إن مؤلف النشٌد الوطنً اإلماراتً هو الشاعر عبدهللا الحسن :جواب

 ؟ :سؤال ًّ  ما هو الهدف األساسً من ٌوم العلم اإلمارات

 .ء والوالء للوطن والقادةإن الهدف األساسً من ٌوم العلم اإلماراتً هو إرساء الوحدة واالنتما :جواب

 من هو مصمم علم دولة اإلمارات العربٌة المتحدة؟ :سؤال 

 .مصمم العلم اإلماراتً هو الشاب عبدهللا محمد المعٌنة ذي األصول اإلماراتٌة :جواب

  

 


