
 

 مقدمة تعبير عن نزهة على شاطئ البحر

نتناول في هذا المقال موضوع تعبير عن نزهة على شاطئ البحر، حيث أن الناس ترغب بالخروج في نزهة على 

رفقة األهل أو األقارب واألصدقاء، لما لهذه النزهة  شواطئ البحار بين فترة وأخرى بقصد المتعة والراحة واكتساب

  .من خصوصية من إدخال الفرح والسعادة والسرور بالنفس والقلب

 جاهز pdf موضوع تعبير عن البراكين مع العناصر :شاهد أيًضا

 تعبير عن نزهة على شاطئ البحر

من طبع اإلنسان بين الفينة واألخرى بأن يصاب بالملل واإلرهاق، ولذلك يبحث لنفسه عن مكان يقصده للتفريج عن 

ى شاطئه، فشاطئ البحر هو المكان الذي توجد به نفسه، واستعادة نشاطه وحيويته، ولذلك يقصد البحر للتنزه عل

الراحة والمتعة حيث المياه تتماوج، والنسمات البحرية تبث البهجة في النفس، والناس تمشي على الرمال، فكٌل منهم 

 .يرنو إلى البحر ويناجيه بطريقته الخاصة

 موضوع تعبير عن تركيا والسياحة فيها كامل :شاهد أيًضا

 رحلة إلى البحر

الرحالت إلى البحر هي من الُمتع التي تجعل البهجة تطرق باب القلب والنفس بقوة، فالجمال الصادر عن منظر البحر 

القلب األسر للمشاعر المنبعثة عنه، فهذا يداعب مياه البحر، وذاك يالطف النسمات بيده التي يمدها الستقبال يوقع في 

هبوبها الشاعري، وآخر يصغي إلى ذلك الصوت العجيب القادم من تالطم األمواج، وهنا شخص قذف بجسده إلى 

ا القوارب الستكشاف المزيد من مساحة المياه الماء ليسبح في حضن المياه حيث تدفعه بحركة خفيفة، وآخرون ركبو

 .الزرقاء والعاكسة لصورة صفحة السماء

 وصف شاطئ البحر

إن شاطئ البحر من أجمل األماكن على وجه األرض، فالرمال الذهبية تسّور مياه البحر الذي يدفع بمياهه على شكل 

، وحركة الناس على حافة البحر بين رمال أمواج لتداعب وتحيي تلك الرمال التي هي توءمه في السحر والجمال

  .الشاطئ والمياه التي تعلو تارةً لتنخفض تارةً أخرى بحركة دائمة ودؤوبة، فهي تعلم بأننا شديدو اإلعجاب بحركتها

 جمال البحر

مما أثقلت كاهلنا  هذا الكائن الذي خلقه هللا وندعوه باسم البحر نسبةً التساعه الهائل، إنه المكان الذي نلجأ إليه ليخلصنا

به الحياة، نجثو ونْربَع ونتأمل ونتمدد أمامه شاكين إليه همومنا، فما نراه إال ومد لنا يده ليفّرج ما اعترانا من ضجيج 

الحياة، فله اتساع صدر وعمق وامتداد إلى البعيد البعيد الذي ال تصل إليه أبصارنا، فمياهه تراها وادعة تستقبلنا بقلبها 

بير وتسمعنا من صوت أنغامها ما هو ممتع وآسراألزرق الك .   

 وصف البحر

لشاطئ برماله البيضاء الضاربة إلى اللمعان الذهبي المتوهج عنها تسور البحر الهائل الكبر، تعلوها حركة الناس ا

ء نهاراً بقصد النزهة والترويح عن النفس، والحصول على متعة جميلة، فللبحر جاذبية ال تقاوم حيث المياه الزرقا

والتي تعكس أشعة الشمس الذهبية نهاراً، لتتلون بلوٍن فضّي ليالً عندما تعكس ضوء القمر وتأللؤ النجوم، ترى السفن 

  .تعلو سطح مياهه وكذلك قوارب الصيادين
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 يوم على الشاطئ

من يوٍم ساحٍر جميل، وصلنا فيه شاطئ البحر فجراً لننتظر شروق أشعة الشمس الذهبية التي تنشر ضياءها رويداً  ياله

رويداً، وهاهي المياه البحر تتكشف عن لونها الممزوج بين الزرقة ولون الشمس اآلسرة فتخرج لنا بلون رائع الجمال 

هناك إلى الجوار قوارب الصيادين تسير إلى قلب البحر وتلك وحركة األمواج المتدافعة والمتالحقة خلف بعضها، و

 .السفينة القادمة لترسو إلى جوارنا، رائحة مياه البحر تعبق في المكان، ونسمات لطيفة تداعب صفحة خدودنا

 شاطئ البحر ليال

ضياؤها ليحل بدأت الشمس في الغروب وقت األصيل ناثرة على سطح الماء لون التبر والزعفران، ومن ثم يختفي 

مكانه ضوء القمر والنجوم فيتحول البحر إلى ساحة شديدة االتساع من اللجين، وهاهم عشاق البحر المتنزهون على 

الشاطئ، يمكثون وينظرون إلى ليل البحر الشاعري، فالنجوم والكواكب والقمر تغطس في عمق الماء، وهؤالء 

ج، والكل يتسامرون حتى الصباحاألشخاص يناجون البحر ويحدثونه بما هو ممتع ومبه . 

 وصف البحر في فصل الصيف

يخرج الناس في فصل الصيف للتنزه على شاطئ البحر، بقصد االنعتاق من حرارة الصيف القائظة بلهيبها، فيجدون 

المتعة والراحة والفرح والبهجة، فمكونات النزهة متوافرة وهي بحر بلون أزرق وشاطئ رملي ومياه تحتضن 

بحنانها، فتكثر الرحالت ويقيم الناس في الخيام والشاليهات، ويضعون المظالت الكبيرة، وعند المساء األجساد 

 .يتدثرون بالرمال، كما يلعبون الكرة المائية والشاطئية في جو مؤنّق ومؤنس

 شاطئ البحر خاتمة تعبير عن نزهة على

قدمنا في فقراته ما يجده اإلنسان من متعة النزهة وهكذا نختم موضوع التعبير عن نزهة على شاطئ البحر، حيث 

 .وينسى فيها همومه وأوجاعه، والتعب المتراكم من ضغوط الحياة والعمل
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