
 

 مقدمة موضوع تعبير عن تركيا والسياحة فيها

تقع تركيا على مفترق طرق البلقان، والقوقاز، والّشرق األوسط، وشرق البحر األبيض المتوسط، وهي من بين أكبر دول 

فمساحة أراضيها أكبر من مساحة أي دولة أوروبية، تقع كل البالد تقريباً في المنطقة من حيث المساحة وعدد الّسكان، 

 .وتأثير التّاريخ الغنيّ قارة آسيا، وبفضل مناخ البحر األبيض المتوسط 

 موضوع تعبير عن تركيا والسياحة فيها

مسافرين إلى البلد، وهي مدينة تروق تركيا لكل من الباحثين عن الثّقافة والّراحة، فاسطنبول هي نقطة الدخول لمعظم ال

شاسعة تمتد عبر أوروبا وآسيا، وبينما تملك هذه المدينة ثروة من األشياء التي يمكن للسيّاح رؤيتها والقيام بها، إال أن 

فهي  المناطق األخرى لها جاذبيتها الخاصة، وأينما حطت أقدام الّسياح لن تفوتهم أبداً القهوة التركية أو الحلويات مع الّشاي

عادات متجذرة في هذا البلد ورثها األبناء عن آبائهم وأجدادهم، ونقلوها لألجيال الحديثة من بعدهم، لتصبح جزءاً ال يتجزأ 

 .من الثّقافة التّركية وال يمر سائح دون االطالع عليه واإلعجاب الكبير به

 السياحة في تركيا

سياح من جميع بقاع الدنيا، ومن هؤالء السياح كانت عائلتي التي تعد تركيا من أجمل البلدان في العالم فهي تجتذب ال

خططت لرحلة الى هذا البلد الرائع، لقد أحببت حقًا زيارة تركيا وأخذ بعض الجوالت، قمنا بالرحالت البحرية ورأينا معالم 

ما أحببت التّسّوق في المراكز تركيا الّشهيرة من جانبي البحر، أحببت العمارة التركية كثيراً ووجدتها جذابة للغاية، ك

التجاريّة واألسواق وجذبتني الحرف اليدويّة التي يقدمونها للسيّاح كالمالبس أو المصوغات الذهبيّة، أحببت اسطنبول كثيًرا 

ووجدتها كبيرة الحجم ومكتّظة، ولعل أكثر ما أحببته كان الّطعام التركي، الذي يملك النّصيب األكبر من الّرواد في 

طاعم الّشرق أوسطية والعالميّة أيضاً فهو يجمع بين النكهة الّرائعة واالهتمام بالّصحة بسبب االبتعاد عن األطعمة الم

 .الّسريعة والتنوع الكبير

 وصف تركيا

تركيا بلد يقع بين أوروبا وآسيا، جيرانها اليونان من الغرب، وإيران والعراق من الّشرق، وروسيا من الشّمال، وحدودها 

جنوبيّة على البحر األبيض المتوسط، وهي بلد مهم من النّاحية الجيولوجيّة، والّسبب في ذلك أن تركيا تسيطر على ثالثة ال

بحار مختلفة، وهي البحر األسود وبحر إيجة والبحر األبيض المتوسط البالد لها تاريخ طويل جداً، فهي استمرار 

ت على أوروبا بأكملها، وعلى أجزاء من إفريقيا، ومعظم الشرق األوسط لإلمبراطوريّة العثمانيّة القديمة، التي سيطر

 .ألكثر من ثالثمائة عام، حيث كانت في أوج قوتها قبل أن تتهاوى الحقاً بسبب ازدياد قوة أعدائها

 مواسم السياحة في تركيا

بأنشطة معينة دون غيرها في كل فصل،  تتنوع اهتمامات الناس الّسياحيّة كثيراً نظراً لتنوع فصول الّسنة وإمكانية القيام

وألن تركيا بلد يمتاز بالتّنوع المناخّي والجغرافّي كان ومازال وجهة سياحيّة في كافة فصول الّسنة، ففي فصل الّربيع بين 

الحّر  شهري أبريل ومايو يالحظ ازدياد عدد الّسياح ألن هذا الفصل يعتبر األنسب للسياحة نتيجة المناخ اللطيف البعيد عن

والبرد، وغالباً ما ينصح النّاس بزيارة تركيا في هذا الفصل، أما في فصل الصيف فيلتجأ السياح إما إلى الّشواطئ، حيث 

تملك تركيا العديد من المدن الّسياحية المميزة مثل أنطاليا، مرمريس وبودروم، أو يتجهون إلى المرتفعات الباردة في 

في الخريف في تركيا والذي يمتد بين شهري سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، يذهب النّاس لزيارة المدن الواقعة شمالّي تركيا، و

األماكن الّسياحية واألثرية ألن فصل الخريف شأنه شأن الربيع من اعتدال درجات الحرارة، وأخيراً في الّشتاء الذي يبدأ 

لطّقس في تركيا بارداً و مثلجاً، ويتزايد فيه اإلقبال من شهر ديسمبر مروراً ب يناير ثم فبراير وانتهاًء بمارس، فيكون ا

  .على المنتجعات المخصصة للشتاء ومن أشهرها جبل أولوداغ في مدينة بورصة

 خاتمة موضوع تعبير عن تركيا والسياحة فيها

المحلية،  الّسياحة نشاط مليء بالتّشويق يوفر تجارب هادفة للسائحين مع الحفاظ على االحترام للتراث والثقافات

واألشخاص، وتؤدي الّسياحة إلى تعزيز رفاهيّة المجتمعات المضيفة من خالل المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في 

االقتصاد المحلّي، ودعم االستدامة من خالل تعزيز الحفاظ على التّراث الّطبيعّي، والعادات، والتّقاليد التي تميز كل دولة 

اء هويتها عبر الّزمن وأثرها على العادات الثّقافيّة واالجتماعيّة وغيرها، وقد نشطت عن غيرها من الّدول وتضمن بق

 .السياحة في تركيّا لكثرة المقّومات التي تجذب السيّاح إليها

 موضوع تعبير عن ثقافة تركيا باالنجليزي

 :فيما يأتي نرفق َموضوع تَعبير َعن ثقافِة تركيّا باللغة اإلنجليزيّة مع التّرجمة



 

Turkey has diverse and cumulative cultural features over time, as a result of the successive 

civilizations on its land, where civilizations from Oghuz, Anatolia and the Ottoman Empire, 

which came after the Greeks and Romans, were mixed. Turkish culture is a reflection of 

Islamic culture mixed with modern culture.  Music, literature, and films that give a picture of 

the Turkish environment, and show the effects resulting from the cultural blending of 

civilizations, which was completed as a result of the interaction between the Ottoman 

Empire and Islamic countries along with Europe, so that traditional literature appeared, and 

then modern literature with modern, advanced Turkey. 

 ترجمة موضوع تعبير عن ثقافة تركيا باالنجليزية

اكميّة على مر الّزمن، وذلك نتيجة الحضارات التي تعاقبت على أرضها حيث تملك تركيا ميزات ثقافيّة متنّوعة وتر

امتزجت حضارات من أوغوز األناضول والّدولة العثمانيّة التي جاءت بعد اليونانيين والّرومان، وتعتبر الثّقافة التّركية 

الثقافة التركية هو الموسيقى، واألدب،  انعكاسا للثقافة اإلسالمية بامتزاج مع الثقافة الحديثة، ولعل أبرز ما انتشر من

واألفالم التي تعطي صورة عن البيئة التّركيّة، ويبين التأثيرات النّاتجة عن التّمازج الثّقافي بين الحضارات، والذي اكتمل 

ّي ومن بعده األدب نتيجة التّفاعل بين الّدولة العثمانيّة، والّدول اإلسالميّة جنباً إلى جنب مع أوروبا، فظهر األدب التقليد

 .الحديث مع تركيا الحديثة المتطورة

 


