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جیوفاني دي لقد تم اكتشاف نیویورك اول مرة على ید مستكشفیھا األوربیین 

، فتعاقب المستكشفون من بعده، بیدا ان السكان االصلین المریكا ال زالوا ھناك ،  م1524في عام  فیرازانو
 حیث وجد قبائل من الھنود الحمر . 

 
 

 Henryولكن نیویورك الجدیدة بدات 
Hudson     من شركةDutch West 

Indian Company     من ھنا بدا نیویورك
 الجدیدة . 

 
 

احیاء  كل منھا یمثل  5مدینة نیویورك تشمل 
اتحدت  ھذه االحیاء  1898مقاطعة  ، وفي عام 

 الخمسة لتمثل نیویورك سیتي .
 

  

 New York           نیویورك 

 

 



 

 



 
حقیقة نیویورك انھا تتمثل في جزیرة منھاتن 

Manhattan    امبایر ستیتوالتي تشمل
 (ناطحة السحاب ).

 
 

یقع  تمثال الحریة في جنوب جزیرة منھاتن ، 
وتسھیال للعناوین على ھذه الجزیرة فقد تم 

طرحھا على اشكال ھندسیة یمكنك من خاللھا 
التعرف على االماكن ، حیث توجد ارقام لالستدال 

 على ذلك .
 

تحتوي ھذه الجزیرة على الكثیر من المراكز 
المالیة والسیاسیة والفنیة وكذلك السیاحیة 
باالضافة إلى الحدائق وكذلك مبني الوالیات 

المتحدة وشارع الحائط ، كما تحتوي على اول 
 .امبایر ستیتناطحة سحاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Harlem   منطقة 

Central Park حدیقة 

 تمثال الحریة        
Statue of  Liberty  

Empire Building 

Manhattan        جزیرة منھاتن 
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 یمكنك القول بان نیویورك مدینة استثنائیة النھا تطرح اشیاء مستقبلیة .
 

لقد تم ولالول مرة في نیویورك بناء الجسور المعلقة وھي مدینة اشتھرت باالستعراضات الممیزة 
 وكذلك االسواق الراقیة وھي دون شك بانھا المركز المالي في العالم باسرة .

 
 تجتمع  تحت سقف امریكا جمیع االدیان وجمیع الجنسیات والطبقات فھي بلد التقاء الثقافات المختلفة .
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 -اقسام : 3جزیرة منھاتن تتكون من 
 

 -القسم المركزي :
 مقاھي . -مطاعم   -متاحف  -الحدیقة المركزیة 

 
 -القسم الوسط :

 مراكز مالي وتجاري جنوبي 
 
 Harlemاما في الشمال فمعروف منطقة  

 
 -لماذا نیونورك مثیرة لالھتمام :

 
 

 -ان مدینة مثل نیویورك مثیرة لالھتمام السباب عدة نذكر منھا :
مشاھدة اضداد من البشر تعیش مع بعضھا البعض العدید من الدیانات وااللوان وكذلك الطبقات االجتماعیة فھي 

تعیش تحت سقف واحد ، كما یمكنك مشاھدة العدید من المطاعم بمستویات مختلفة في   
 الجودة ........................ھناك اشیاء كثیرة تجعل ھذه المدینة مثیرة لالھتمام . 

 
 

I LOVE NY  
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 ھناك عبارتان سوف تشاھدھما في نیویورك كثیرا وانت ماشیا وھما 

 
I LOVE NY  

Big Apple  
 

 كما یوجد العدید من المعزوفات الموسیقیة واالغاني  التي تعبر عن حب نیویورك ، وھي 
  Big  Appleمعروفة باسم 

  

 

  Frank Sinatraالموسیقى المصاحبة لسالید شوف الدنیا لمدینة نیویورك ھي للفنان المبدع 



 

 

 من االشیاء المثیرة بان نیویورك واحدة من المدن االوائل التي قامت بغسل الشوارع.             




