
 

 مقدمة تعبير عن المدينة المنورة باالنجليزي

  ،نطرح في موضوع التعبير مجموعة من المعلومات عن إحدى المدن أو المحافظات السعودية، وهي المدينة المنورة

 .اإلنسانية والمسلمين محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلمتلك المدينة التي تشرفت بوطء أقدام رسول 

 In the subject of the expression, we offer a set of information about one of the :الترجمة

Saudi cities or provinces, which is Al-Madinah Al-Munawwarah, that city that had the 

honor of stepping on the feet of the Messenger of humanity and Muslims, Muhammad 

bin Abdullah, may God bless him and grant him peace. 

 تعبير عن المدينة المنورة باالنجليزي

  إن المدينة المنورة هي من المدن الجميلة والواسعة في المملكة العربية السعودية، كانت تدعى يثرب، ولما دخلها نبينا

مهاجراً، تم تغيير اسمها من يثرب إلى اسم المدينة المنورة، كونها  -صلى هللا عليه وسلم-العظيم محمد بن عبد هللا 

 .]1[تنورت بالنبي وأصحابه من المؤمنين

 Al-Madinah Al-Munawwarah is one of the beautiful and spacious cities in the :الترجمة

Kingdom of Saudi Arabia. It was called Yathrib, and when our great Prophet Muhammad 

bin Abdullah - may God bless him and grant him peace - entered it as an immigrant, its 

name was changed from Yathrib to the name of Al-Madinah Al-Munawwarah, as it was 

enlightened by the Prophet and his companions among the believers. 

 تاريخ المدينة المنورة

  يعود تاريخ بناء المدينة المنورة إلى ألٍف وخمسمئة عاٍم قبل الهجرة النبوية، وبعد قيام الدعوة اإلسالمية وبناء أركان

ون أقدم عاصمةً في تاريخ اإلسالم، ويقدس الدولة صارت المدينة المنورة هي العاصمة لتلك الدولة، وبذلك تك

المسلمون هذه المدينة لمكانتها الرفيعة حيث سكنها النبي وأصحابه، وتم بناء ثالثة مساجد فيها وهي المسجد النبوي 

 .ومسجد قباء ومسجد القبلتين

 The history of the construction of Medina dates back to one thousand five :الترجمة

hundred years before the Prophet’s migration, and after the establishment of the 

Islamic call and the building of the pillars of the state, Medina became the capital of that 

country, and thus it is the oldest capital in the history of Islam, and Muslims sanctify this 

city for its high position where the Prophet and his companions resided in it, and three 

buildings were built There are mosques in it, which are the Prophet’s Mosque, the Quba 

Mosque, and the Qiblatain Mosque. 

 خصائص المدينة المنورة الجغرافية

 أمتار، يحدها من  608ع المدينة المنورة إلى الغرب من المملكة العربية السعودية، وارتفاعها عن سطح البحر يبلغ تق

الجنوب الشرقي مكة المكرمة، ومن الغرب البحر األحمر حيث يتواجد ميناء ينبع إلى الجنوب الغربي، تبلغ مساحتها 

مرانية تبلغ سدس مساحتها، وباقي مساحتها عبارة عن سهول كيلومتراً، تقسم المدينة المنورة إلى منطقة ع 589

 .ووديان وصحاري وجبال وأراٍض زراعية

 Al-Madinah Al-Munawwarah is located to the west of the Kingdom of Saudi :الترجمة

Arabia, and its height above sea level is 608 meters. It is bordered to the southeast by 

Makkah Al-Mukarramah, and to the west by the Red Sea, where the port of Yanbu is 

located to the southwest. Its area is 589 square kilometers. Its area, and the rest of its 

area is plains, valleys, deserts, mountains and agricultural lands. 

  المنورة األثريةمعالم المدينة 



 

  تضم المدينة المنورة العديد من األوابد التاريخية واألثرية، ومنها المقدسات كالمسجد النبوي وقباء والقبلتين، وجبل

أُُحد، والشوارع المرصوفة، واألزقة في الحارات القديمة، والعديد من اآلبار اليدوية القديمة واألودية ذات القصص 

 .قَيع التي احتوت جثامين العديد من صحابة النبي صلوات هللا عليه وسالمهالتاريخية، ومقبرة البُ 

 Medina includes many historical and archaeological sites, including sanctuaries :الترجمة

such as the Prophet’s Mosque, Quba, the two Qiblas, Mount Uhud, paved streets, alleys 

in old lanes, many ancient manual wells and valleys with historical stories, and the Baqi 

cemetery that contained the bodies of many of the Prophet’s companions, may God’s 

prayers and peace be upon him. 

 خاتمة تعبير عن المدينة المنورة باالنجليزي

  المعلومات في موضوع التعبير عن المدينة المنورة، حيث تم ذكر تاريخها القديم، تم طرح مجموعة واسعة من

 .وجغرافية المدينة، وتم طرح أسماء العديد من أوابدها األثرية المتنوعة

-A wide range of information was presented on the topic of expressing Al :الترجمة

Madinah Al-Munawwarah, where its ancient history, the geography of the city were 

mentioned, and the names of many of its various archaeological sites were presented. 

  

 


