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ھناك اماكن تنسى لشھرة اماكن اخرى في نفس المكان ، فاالغلبیة یقصدون آغرا لوجود تاج محل ولزیارتھ، 
 وینسون بان ھناك اماكن في منتھى الروعة تستحق الزیارة والمشاھدة ایضا ، كقلعة آغرا والتي نعنیھا بھذا . 

 
قلعة آغرا واحدة من ھذه األماكن التي تجتذب الكثیر من الزوار. شید ھذه القلعة الحاكم المغولي أكبر من الحجر 

الرملي األحمر ، وھي نُصب بالغ األھمیة ، وتقع ھذه القلعة بالقرب من نھر یامونا ، حیث یمكنك من خاللھا مشاھد 
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 تاج محل وقضاء  لحظات ال تنسى . 
 

، وقد تم توسیعھا واضافة العدید من المرافق لھا في عھد  1565وقد قام السلطان أكبر ببناء ھذه القلعة في عام 
سنوات من حیاتھ حیث امضاھا في احدى غرف ھذه القلعة كالمسجون ، ومن خالل نوافدھا  8شاه جھان (وفي اخر 

 كان یطل على محبوبتھ الغالیة وھي ترقد في تاج محل .
 

متر ، وتبلغ مساحة حرمھا  20تقع ھذه القلعة في منطقة واسعة جدا ویبلغ ارتفاع الجدار في بعض مناطقھا إلى 
 كیلومتر. 2.5

 
 
 
 

ویمكنك في الداخل مشاھدة 
الدیوان العام حیث یتمیز 

بالروعة واالبداع ، باالضافة 
 Naginaلمشاھدة مسجد 

ویعتبر ھذا المسجد من الروائع 
حیث بناه شاه جھان للسیدات 

في القصر فھو حافل بالزخارف 
المتناغمة مع بعضھا بشكلھا 

 البدیع وبتنفیذھا المتقن  ،
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اما في االعلى فتوجد شرفات  
كبیرة تمكنك من مشاھدة نھر 
یامونا وتخت جھانكیر (وھو 
عبارة عن تخت من االحجار 
السوداء وكتب علیھا اروع 

االشعار ) ، باالضافة إلى انھ بكل 
سھولة یمكنك ان تحتوي بعینیك 

منظر االبداع االستثنائي تاج محل 
 من خالل ھذه القلعة .

 
 

اما في جھة الیمین من تخت 
-Takhti-i -جھانكیر

Jahangir    -  یمكنك مشاھدة
، ویوجد كذلك قصر اخر یمكنك مشاھدتة وھو قصر جھانكیز ، اما الدیوان الخاص فھو طرح فرید  قصر المرایا 

 وممیز حیث امتزج في تصمیمة الفن الھندي بالفن الفارسي .
 
 

وینتعش المكان بوجود شرفة خاصة بمساحة واسعة 
للموسیقى  حیث یقضي الشاه اوقات االسترخاء ما بین 

العزف ومشاھدة نھر یامونا والذي تطل علیھ ھذه 
 الشرفة .

 
 وتشمل جمیع الجوالت إلى آغرا ھذه القلعة .

 -اشیاء نذكركم بھا :
 تفتح یومیا ، من الصباح إلى وقت الغروب .

 
 روبیة . 300قیمة  تذكرة الدخول 

www.agrafort.gov.in 
 انظر الخریطة . 

      

 

 

لھذا المكان والمناطق المحیطة بھ رفیق في منتھى الرقة 
والجمال انھ السنجاب سوف تشاھدة كثیرا فال تنسى 

 البندق . 


