
 
مجـدیة ـر المتـــاحف من المعالـم المھمـة فـي كل بـلد وھـي الدلیل التـاریخي على تطــور ھـذا البلد بصورة مثمـرة وثــابتة أو مضطــربة وغیـ

ً ثقـــافیة ـا فــي إسطنبــــــول یــوجد الكثیـــر مــن المتاحف المثیـرة لالھتمام اخترنا لكـــم اثنین منھـــــا عســـــــى أن تقضـــوا معھــ أوقاتا
 -ممیـزة وھـذه المتاحف ھي:

  
 -المتحـف األول ھـو متحف الفــن اإلسالمي والثـاني متحـف إسطنبـول لآلثار سـوف نتحدث أوال عــن:

 
 -متحـــــــــــف الفـــــــــــن اإلســــالمي والتركي  :

 
میالدیــة وكــان من قبل قصـــر للسلطـــان  1520یقـــع ھــــــــذا المتحف أمـــام صھــریج البــاسیلیقـــــــا وقـــد تــم بنــاؤه فــي عــام 

 .إبـــراھیم بــاشا وھـــــــــذا المتحـــــــــف یعــد مــن المتــاحف  الممیـــــــــزة فــي إسطنبــــــول ومثیـــر لالھتمام  
 

ــــــھ كــذلك لیـمــن أھـــم األشیـــاء المـــوجــودة فیــھ السجـــــــــاد القــــــدیم الفــاخر والفخـــم بالــرغم مـــن مــرور الــزمــان ع
 ـــن الــــــــرسم .ة مكتـــــــــابات الخــــــــط العثمـــــاني الممیـــــــــزة وكــذلك یمكنــــك مشاھدة مصغـــــــــرات جمیلــــــــــة وبدیعـــ

 
ـــــــــى ھــوھنـــــاك شـــــيء ممیــــــــز فــي ھــذا المتحـــــــف وھــو وجـــود مقھـــى, وھو سوف یشعـــرك بأنك أول مـــرة تشـــاھد مق

 مـــن شــدة إبـــداعھ وجمـــالھ .
  یــوم االثنیــــــــــن .     -أیـــام العطـــلة:

 -مــواعید المتحــــــــف :
. ً  یفتــــح مـــن الســاعة التــاسعة صبــاحا إلـــى الــرابعة والنصـــــــف عصـــرا

 لیرات تركیــــة . 10    -سعـــــــر التذكــــــــــرة:
 At   Meydani 46  Sultanahmet     -عنـــوان المتحـــــــــف :
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حـــف مت یعــــــــد مــن أروع المتــاحف فـي إسطنبــول فـــإذا أردت مشــاھدة روائــع المتــاحف في إسطنبول فـــإني  أنصحــك بــزیـــارة
 اآلثـــار فـــإنھ یعـــد األول مـــن بیــــن المتاحــــف .

 
ً فعنــد دخـــولك قصـر طــوب كـابي وقبـل دخولك مـن بـاب الســالم أي البـاب ال ني بعـد ثـاھــذا المتحف یمكنــك الوصـول إلیھ بسھــولة جــدا

 شبـاك التـذاكر انعطـف یمینـاً و ســوف تـرى ھـذا المتحـف .
 

میـــالدیة وقـــد أمـــر ببنـائھ وتحـویلھ إلــــى متحــــف حمـدي بــك العثمـــاني ویتكــــــون ھــــذا 1891قـــــد تـــــم بنـــاؤه عـــام 
مقـدوني ال المتحــــــــف مـــن ثــالثة أقســـــام ومـــن ضمن محتـــــــویــات ھـــذا المتحـف أنھ یحتــوي عــلى تــابــوت حجــري إلسكندر

ول نبـوكــذلك الكثیـــر مـــن المجسمـات التاریخیة ویوجـد كثیــر مـن المجسمــات األصلیة ویمكنـــك ھنـــا فقـط مشـــاھدة تـــاریخ إسط
 بـــوضــــوح مـــــــــن خـــالل ھــــــــــذا المتحـــــــف .

 
عملة معدنیة عثمـانیة  8000یحتـــوي على أكثـــر مــن 

وكـذلك یحتوي علـــى أختـام ومیـدالیـات و زخـــارف أثــــریة 
 والكثیــــــــــــر مـــن الملفــــــــــات التـــاریخیة .

 
یعتبــــر ھـــذا المتحـــــف مــن إحدى العجــائب فــي فـــن 

النحـــت فـــي عھـــــد إسكنـدر المقـــدوني وال یــوجد مثیـل لھ 
بـل تـوجد بعــض التمـاثیــل الشبیـھة بھ,  ویـــوجد ھـــذا 

التمثـــــال النصفـــــي اآلن فـــي متحـف اللـوفر في بـاریس 
 والـذي یعــد مـن القطـع المھمة األثریة فـي متحـف إسطنبول .

 
 

بعـــد أن أصبحــــت تـــركیـــا جمھــوریة قــامت بعــض 
الــدول ببعــث بعـــض اآلثــار إلــى تــركیــا كھدایا 

 فــأصبحـــت غنیــــة أكثــــر باآلثـــار ممـــا كــانت علیـــــــھ .
 

 
 

قیمة                        یــوم االثنین.     -أیـــام العطـــل:
  لیرات تركیة 10   التذكرة:

الســاعة العــاشرة صبــاحا  مـــن   -مـــواعیـــد الـــدخــول :
 حـــتى الخــامسة مســاءً 
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