
 

 

 2022مقدمة موضوع عن يوم العلم باللغة العربية 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، يحقُّ لألوطان الكبيرة أن تحتفل بالُمناسبات التي تُعيد لها الذّاكرة، ليس على سبيل  

تلك الّرموز وقراءتها بعين الُمحب، فالرموز  النّسيان وإنما للتأكيد على الّرموز الوطنيّة، والتأّكيد على أهميّة التّعرف على

الوطنيّة هي الذّاكرة الحيّة التي تبقى حاضرة ِطوال العُمر، لتكون المرجع الدّائم الذي يستند عليه األحفاد واألبناء جيالا بعد 

تي بدأها األجداد  آخر، في تحقيق االنتصارات، وفي تجديد العزم والعزيمة من أجل استكمال مسارات البناء والحضارة ال

سابقاا، وهو ما نتحدّث عنه في طيات موضوعنا اآلتي حوَل يوم العلم اإلماراتي الذي قامت الِجهات المعنية على اعتماده مع 

تاريخ الثالث من نوفمبر لكّل عام، للتأكيد على الّروابط العظيمة التي تجمعنا بعلم البالد، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية 

 ها البارز في بناء الدولة والُمجتمع، فنكون أهال لتلك الحكاية األنيقة التي نفتخر بها. ودور

 2022موضوع عن يوم العلم باللغة العربية بالعناصر كاملة 

يتم االحتفاء في يوم العلم اإلماراتي بكافة النّشاطات الّطالبية في مراحل التعليم في مدارس اإلمارات، وعن تلك المناسبة  

 نقوم على طرح الموضوع اآلتي عن مناسبة العلم، في الخيارات والعناصر اآلتية:

إّن ذكرى العلم في دولة اإلمارات العربيّة هي واحدة من الذّكريات المميزة التي تبعث على الكثير من األمل بالُمستقبل  

ة، وال تنضوي تلك الرمزية على أهمية العلم  العامر، ألّن العلم الوطني هو الرمزيّة المقدّسة التي تجمع االهل واألحبّ 

وحسب، وإنّما تزيد في ذلك فتتحدّث عن أهمية المعايير التي تّم االستناد عليها في اعتماد العلم الذي يُمثّل حالة الوحدة بين 

ة المتحدّة على  أبناء اإلمارات وحالة التكاتف والتالحم الّشعبي التي صنعت الفرصة األفضل لبناء دولة اإلمارات العربيّ 

النّحو الذي نطمح إليه جميعاا، فقد قامت الجهات المعنيّة في دولة اإلمارات باعتماد مناسبة يوم العلم وقد جرى االعتماد 

واإلعالن عنه بشكل رسمي عبر شخص سمو الّشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل منصب نائب رئيس الدّولة وحاكم 

لوزراء، فكانت تلك المناسبة نقطة انطالق لتحقيق المزيد من اإلنجازات للدولة والّشعب، إمارة دبي، ورئيس مجلس ا

وكانت المسار الذي التقت به جميع الّطموحات واالحالم ألبناء اإلمارات، وعن تلك المناسبة نتعّرف على واحدة من  

 1971ن آل نهيان للمّرة األول في تاريخ العام صفحات التّاريخ الخالدة، في ذكرى العلم، عندما رفعه الّشيخ زايد بن سلطا

ا  للميالد، فنُجدّد االلتحام الّشعبي حوَل العلم الوطني، ونُجدّد الثقة بالقيادة التي رسمت لنا هذه المسارات األنيقة، ونُبارك ألهلن

 وأحبابنا، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 2022موضوع عن يوم العلم باالنجليزي كامل 

تُعتبر اللغة اإلنجليزيّة من اللغات المميّزة التي تمنح اإلنسان مساحات واسعة للتعبير عن مشاعره وأحالمه وأفكاره، وعن  

 تلك اللغة ال بدّ منا لُمرور على أجمل موضوع تعبر في اآلتي: 

Welcome all, the flag is the first window from which the citizen overlooks the history of the 

country, because the flag is the symbol in front of which the great personalities throughout 

the history of the country stand with respect, and the distinguished flags are the flags that 

have been preserved in blood and long struggle, and are preserved with wisdom and courage, 

which is what we have seen Certainty with the flag of the United Arab Emirates, about years 

of insistence on success, and years of hard work in order to achieve the fruit of these great 

sacrifices that dear and precious ancestors made in order to build the Emirati state that can 

achieve this, so the occasion of the Flag Day was determined to emphasize the ties 

Patriotism, emphasizing the importance of national symbols and their active role in 

enhancing the spaces of communication between people, and enhancing the importance of 

national unity that unites the people of the Emirates on common goals and dreams . 

ولى التي يُطل المواطن منها على تاريخ البالد، ألّن العلم هو الّرمز  الترجمة: مرحباا بكم جميعاا، يُعتبر العلم هو النافذة األ

الذي تقف أمامه الّشخصيات العظيمة على مّر تاريخ الدّولة باحترام، وإّن األعالم المميّزة هي األعالم الُمصانة بالدّم  

علم اإلمارات العربية المتحدّة، عن سنوات والنّضال الّطويل، والُمصانة بالحكمة والّشجاعة، وهو ما لمسناه بعين اليقين مع 

من اإلصرار على النّجاح، وسنوات من العَمل الجاد من أجل تحقيق ثمرة هذه التّضحيات الكبيرة التي قدّم بها األجداد 

على الروابط الغالي والنّفيس من أجل بناء الدّولة اإلمارتية التي تستطيع أن تُحقق ذلك، فتم تحديد مناسبة يوم العلم للتأكيد 

الوطنيّة، والتأكيد على أهميّة الّرموز الوطنيّة ودورها الفاعل في تعزيز مساحات التّواصل بين النّاس، وتعزيز أهميّة 



 

 

الوحدة الوطنيّة التي تجمع أبناء اإلمارات على أهداف وأحالم مشتركة، حفظ هللا اإلمارات العربيّة وشعبها الّطيب وعلمها  

 . الوطني بخير وسيادة

 2022موضوع قصير عن يوم العلم باللغة العربية 

إّن العلم الوطني هو النافذة األولى التي تُعبّر عن الدّولة، وعن سيادتها على وجه التّحديد، وهو المساحة األكثر التي تُعبر  

 عن سيادة الدّولة واستقاللها، وعن ذلك نطرح الموضوع اآلتي:

رى السنويّة للعلم الوطني، تلك الذّكرى  بسم هللا الرحمن الّرحيم، عملت حكومة اإلمارات العربيّة المتحدّة على اعتماد الذّك

ا على تحقيق النّجاح، وقادر   التي نتعّرف بها على واحدة من األعالم الوطنيّة الّشابة، التي أثبتت أّن اإلنسان العربي قادرا

ن حاضرة  على النّهوض عندما يمتلك المؤّهالت واألسباب التي تدعم ذلك، حيث كانت لمسات الّشيخ زايد بن سلطان آل نهيا

للميالد، ثّم  1971في بناء الخطوات األولى لمشروع االتّحاد، فاعتماد العلم الوطني ورفعه للمّرة األولى مع تاريخ العام 

رسم المالمح األولى لبناء الدّولة العصريّة الحديثة، وإعمار اإلنسان اإلماراتي قبل أّي إعمار آخر، ألّن القيادة كانت وال  

ّمة باّن اإلنسان هو الكنز الثّمين في جميع الدّول، فكانت مناسبة يوم العلم واحدة من تلك المناسبات التي تزال على قناعة تا

نُطّل منها في كّل عام على رمزيّة العلم الوطنّي في الثالث من نوفمبر لكّل عام، لنُعلن عن الوالء والّطاعة للقيادة، وعن  

 ضحيات األجداد وشجاعتهم في كّل مرحلة، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.الُحب الكبير ألرض األجداد التي طالتها ت

 2022خاتمة موضوع عن يوم العلم باللغة العربية 

المنثورة وحسب، بل هي  زمالئي الُمستمعين، إّن ذكرى العلم ليست مناسبة عابرة، نقف معها بمشاعر الفرح والّضحكات 

مناسبة تاريخيّة تفرض علينا أن نقف على احترام ذلك الّرمز المميّز الذي ضّحت من أجله أجيال وأجيال، ونُغادر مع  

ساعات تلك المناسبة في رحلة إلى تاريخ اإلمارات القريب، فنتعّرف على قُدرات االجداد وعملهم الجاد في بناء واحدة من 

في سنوات قليلة قياساا على غيرها من التّجارب، فنمتأل باألمل والثقة، بقدرتنا على امتالك الُمستقبل بإذن هللا  الدّول المتقدّمة 

 تعالى، وفي ذلك نكون قد أدّينا أمانة العلم على حقيقتها، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 


