
تعبیر عن رحلة إلى أبراج الكویت
ذھبنا في رحلٍة مدرسیٍة ألبراِج الكویت، شاھدنا أبراج الكویت الثالثة، وھي من أھّم

األبراج وأكثرھا جماالً تشّد الّسیاح للّذھاب إلیھا، تقع ھذه األبراج على ساحل الخلیج ومن
قام بإنشائھا ھي دولة الكویت، كما تقع ھذه األبراج في أھّم المناطق الّسیاحّیة في دولة

الكویت وما تسّمى رأس عجوزة، تّمت دراسة ھذه األبراج وتصمیم شكلھا في الّسوید وتّم
تنفیذھا في الكویت عام ألف وتسعمائة وخمٌس وسبعون، وعندما سألنا الدلیل السیاحّي عن
تاریخھا قال: كان توقیت االفتتاحّیة لھذه األبراج سنة ألف وتسعمائة وتسٌع وسبعون، تأخذ

ھذه األبراج مكانة أفضل وأجمل المعالم الّسیاحّیة في العالم، أضافت طابعاً لالزدھار
والتطّور في الكویت.

تعبیر عن رحلة إلى أبراج الكویت باإلنجلیزي
My friends and I went on a trip to the Kuwait Towers, we woke
up early and loaded our luggage, and the bus picked us up at
nine in the morning from our neighborhood. We saw the three
Kuwait Towers, which are one of the most important and most
beautiful towers that attract tourists to go to them. These towers
are located on the Gulf coast, and they are newly constructed
towers in The State of Kuwait, where it was established in the
year one thousand nine hundred and seventy-five, and these
towers are in the most important tourist areas in the State of
Kuwait and the so-called Ras Agouza, as for the study and
design was studied in Sweden.

ترجمة تعبیر عن رحلة إلى أبراج الكویت
ذھبنا أنا وأصدقائي في رحلٍة إلى أبراج الكویت، استیقظنا باكراً وحملنا امتعتنا، واقلتنا

الحافلة الساعة التاسعة صباحاً من حّینا، شاھدنا أبراج الكویت الثالثة، وھي من أھّم
األبراج وأكثرھا جماالً تشّد الّسیاح للّذھاب إلیھا، تقع ھذه األبراج على ساحل الخلیج، وھي

أبراج حدیثة اإلنشاء في دولة الكویت، حیث تم إنشائھا في عام ألف وتسعمائة وخمٌس
وسبعون، وُتعد ھذه األبراج في أھّم المناطق الّسیاحّیة في دولة الكویت وما تسّمى رأس

عجوزة، أّما عن الدراسة والتصمیم تمت دراستھ في الّسوید.

تعبیر عن أبراج الكویت لالبتدائي



أبراج الكویت ھي األبراج الّثالثة الّتي تقع على ساحل الخلیج في عاصمة الكویت،
تتموضع في منطقة رأس عجوزة تعّد ھذه المنطقة من األماكن الّسیاحّیة الّشھیرة في

الكویت، كان تصمیم وعمل ھذه األبراج الّثالثة مع مكتب یدعى لیندستروم وھو مكتب
ھندسي لإلنشاءات المعمارّیة یقع في الّسوید، لكن بناء وإنشاء ھذه األبراج كان بالّتعاون مع
شركة تدعى انیرجي بروجیكت والّتي تعّد شركة یوغسالفّیة، ارتفاع األبراج یصل إلى ما

یقارب مئة وسبٌع وثمانون متراً، وھي رمز  للحضارة المعمارّیة والھندسّیة في الكویت
ودلیل على تقّدم الّدولة وحضارتھا.

تعبیر عن أبراج الكویت للصف الثاني
أبراج الكویت من أھّم المعالم الّسیاحّیة في الكویت تتوّضع في الّجھة الّجنوبّیة الغربّیة من

وفي جھة شرق دولة الكویت،وھي ثالثة أبراج على سواحل الخلیج العربيقاّرة آسیا،
تعود فكرة ابتكار ھذه األبراج وإنشائھا إلى الّشیخ جابر بن أحمد الصّباح، البرج األّول ھو

الّثانيالبرجمتراً،20یبلغوالقطرمتراًوثمانونوسبٌعمئةیكونارتفاعھالّرئیسيالبرج
ھو البرج األوسط  ارتفاعھ یكون مئة وسبٌع وأربعون متراً والقطر ثمانیة عشر متراً،

والبرج األخیر ھو البرج األصغر یكون برج تولید الكھرباء و اإلنارة ارتفاعھ یبلغ مئة
متراً.12وقطرهمتراًعشروثالثة

تعبیر عن أبراج الكویت للصف الرابع
ولكن أعید الّتفكیر فیھابدأت فكرة تصمیم ھذه األبراج سنة ألف وتسعمائة وثالثة وسّتون،

سنة ألف وتسعمائة وثمان وسّتون، وھي ثالثة أبراج ضخمة وكبیرة تقع في عاصمة
الكویت، یتكّون البرج الّرئیسي فیھا من مطعم وبرج للماء، كما یوجد مكان للمراقبة یكون

ارتفاعھ مئة وثالث وعشرون متراً یقع فوق سطح البحر یقوم بالتحّرك والّدوران كل ثالثین
دقیقة، یمكن لألبراج الّثالثة أن تتحّمل أربعة أالف وخمسمائة متراً مكّعباً من المیاه، كانت

قد تعّرضت ھذه األبراج للّتخریب نتیجة احتالل العراق للكویت.

موضوع تعبیر عن معالم الكویت
تتضّمن الكویت إلى جانب األبراج عدد من المعالم، أبرزھا المتحف الوطني في الكویت:

یجّسد تاریخ دولة الكویت في العراق، یوجد فیھ الكثیر من اآلثار الّتي یعود زمنھا إلى
تّمت تسمیة ھذاالعصر البرونزي، كما توجد فیھ القّبة الفلكّیة، ومتحف طارق رجب:

المتحف نسبًة إلى وزیر اآلثار سابقاً والّذي یدعى طارق رجب، كان متھّماً بالّتراث والفن،
یعرض ھذایقّدم المتحف فن الخط العربي القدیم، ومتحف العلوم العربّیة واإلسالمّیة:

المتحف األعمال العلمّیة والفنّیة، یحتوي على مجموعة متعلّقة بعلم الفلك والطب وغیرھا،
یضّم المتحف الّسفنیفتخر ھذا المتحف بالّتراث البحري الكویتي،والمتحف البحري:



ومجموعة من األدوات الّتي كانت تستخدم في عملّیات اإلبحار والّصید، إضافة إلى عدد من
األبراج منھا برج المیاه والّتحریر وعدد من المراكز الّثقافّیة منھا مركز األمریكاني الثّقافي

وغیره.


