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شرب  مياه

الدليل

واجلو للفضاء الوطني املتحف

للمس قابل القمر من حجر
(Touchable Moon Rock)
الطيران البارزة في تاريخ  النقاط
املعرض ١٠٠

أبولو ٢ كولومبيا لقيادة وحدة
(Apollo II Command Module Columbia)
الطيران البارزة في تاريخ  النقاط
املعرض ١٠٠

الفضائية محطة سكايالب
(Skylab Orbital Workshop)
سباق الفضاء
املعرض ١١٤

القمرية أبولو وحدة
(Apollo Lunar Module)
استكشاف القمر
املعرض ١١٢

بوينغ ٧٤٧ الطائرة مقدمة
(Boeing 747 Nose)
 أميركا جوّ اً
املعرض ١٠٢

األشياء تطير كيف لألطفال: معرض
(For Kids: How Things Fly Gallery)
األشياء تطير  كيف
املعرض ١٠٩

املعالم البارزة

الطيران محاكاة أجهزة
١٠٣

النظر إلى األرض
١١٠

األشياء تطير كيف
١٠٩

الترحيب مركز
١٠٨

استكشاف
القمر 
١١٢

املعرض
الغربي

١٠٤

لوكهيد مارتن
مسرح آمياكس

١١٥

الطائرات النفاثة ١٠٦

للطيران الذهبي العصر
١٠٥

الفضاء ١١٤ سباق

استكشف
الكون

١١١

أميركا جوّ اً 
١٠٢

متجر
املتحف

١٠١
الطيران البارزة في تاريخ النقاط

١٠٠

الوطني التجاري السوق مدخل
جيفرسون جادة

االستقالل جادة مدخل

املبكر الطيران
١٠٧

متجر 
األلعاب

األدنى الدور
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األرض على معروضات معلقة معروضات معلقة معروضات

هدايا  متجر

 تذاكر

 مصعد

 سلم آلي

 ساللم

شرب مياه

الرجال حمام

السيدات  حمام

 مخارج طوارئ

الدليل

أنفاق)؟ متروريل (قطار موقف أقرب يقع أين
مستقيم إلى خط في وسر االستقالل جادة أبواب من اخرج

الضوئية اإلشارة عند ميريالند جادة الشارع السادس. اعبر

الشارع.  آخر في بالزا لينفانت محطة اليمني. تقع إلى وانعطف

احلمامات؟ تقع أين
أن عدد مالحظة اخلضراء. نرجو الرموز عن اخلارطة في ابحث

حمامات الرجال. من أكثر حمامات السيدات

هازي؟ اف. أودفار ستيفن مركز إلى أصل كيف
بالسيارة) بعد ٢٨ ميالً (٤٠ دقيقة هازي على مركز أودفار يقع

خدمات بواسطة العام النقل وسط واشنطن. يتوفر في
مركز الترحيب نرجو زيارة األجرة؛ سيارات أو احمللية احلافالت

املعلومات. على للحصول

املتحف؟ عضواً في أصبح كيف
الترحيب مركز من املهداة أو الفردية العضويات شراء ميكنكم

www.nasm.si.edu/membership التالي عبر اإلنترنت على العنوان أو

ذلك؟ غير أن أعرفه يجب الذي ما
الصراف ماكينات األمتعة. تقع أو املعاطف حلفظ نوفر أماكن ال

املطاعم. ويوجد صندوق بريد وردهة املتحف متجر اآللي خارج
الترحيب. مركز منطقة في عامة وهواتف

العنوان

Independence Ave. at 6th Street, SW
Washington, DC 20560

الهاتف: 202.633.2494 رقم
www.nasm.si.edu :اإلنترنت على املوقع

الدوام ساعات
يوم ٢٥ ديسمبر. مغلق يومياً ١٠:٠٠ - ٥:٣٠؛

الدخول
مجاناً.

سيارات موقف
عامة مواقف توجد املتحف؛ عند السيارات مينع وقوف

قريبة من املتحف.

الفحص األمني
املدرسية اموعات احلقائب والزوار. ننصح جميع فحص يتم

احلافلة. الضرورية في غير جميع متعلقاتهم بترك

الدخول سهولة
ويجب ترك الرئيسي؛ متحركة بالقرب من املدخل كراسي توجد

الدخول القسم األمني. ميكن هوية حتمل صورة لدى بطاقة
ترجمة املتحركة. يوجد آمياكس بواسطة الكراسي مسرح إلى

الستخدام ذوي حمام األفالم. يوجد ملعظم ووصف صوتي
الطعام. مدخل بهو من الداخلي اجلانب اخلاصة على االحتياجات

عامة معلومات متكررة أسئلة

أشياء يجب فعلها

املعالم البارزة

مسرح من مخرج
آمياكس" مارتن "لوكهيد

٢١٥

جتاوز احلدود
٢١٣

حرب كبرى
في اجلو

٢٠٦
احلرب في الطيران
العاملية الثانية

٢٠٥

العمليات
اجلوية البحرية

٢٠٣

النظام منوذج
آلينشتاين الشمسي

٢٠١

الطيران
والفنون

٢١١

أبولو متجهاً
نحو القمر

٢١٠

الطيران رواد
٢٠٨

استكشاف
 الكواكب

٢٠٧

رايت اإلخوة
٢٠٩
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الترحيب مركز
تشاهدوه أن ميكن مبا إعالمكم الزوار يستطيع املتطوعون خلدمة

تطرحونها. وهم أسئلة أية على وميكنهم اإلجابة تفعلوه أو
املتحف. وسط في يتواجدون

دليل مع جوالت
في البارزة للمعالم كل منها ٩٠ دقيقة مدة جوالت يومية

احلجز. تبدأ أو للتذاكر ضرورة الساعة ١٠:٣٠والساعة ١:٠٠. ال
مركز الترحيب. أمام اجلوالت من

الشمسي النظام آمياكس وعروض منوذج أفالم
النظام الشمسي يومياً. لنموذج وعروض كبيرة أفالم آمياكس عرض يتم

منوذج مركز تذاكر األول) أو املسرح (الطابق تذاكر مركز بزيارة قم
على مواعيد العرض الشمسي (الطابق الثاني) للتعرف النظام

التذاكر. على واحلصول

توضيحية عروض
العروض األشياء. ابحث أيضاً عن تطير معرض كيف يومية في عروض جتري

محدد. موعد التي ليس لها من النشاطات وغيرها ديسكفري لعربة التوضيحية

الطيران محاكاة أجهزة في الركوب
لركوبها. في املعرض ١٠٣ ويلزم تذاكر األول الطابق من الغربي اجلانب في تقع

الطعام
القمرية.  أبولو خلف وحدة الشرقي اجلانب آخر بليس في رايت مطاعم تقع ردهة

التسوق
معرض بجانب املتحف وسط من مقربة على املتحف يقع متجر

الطيران. تاريخ في البارزة النقاط

لويس سانت روح
(Spirit of St. Louis)
الطيران البارزة في تاريخ  النقاط
املعرض ١٠٠

األولى الفضاء سفينة
(SpaceShipOne)
الطيران البارزة في تاريخ  النقاط
املعرض ١٠٠

إكس-١ بل
(Bell X-1)
الطيران البارزة في تاريخ  النقاط
املعرض ١٠٠

وإكسبلورر سبوتنيك
(Sputnik and Explorer)
الطيران البارزة في تاريخ  النقاط
املعرض ١٠٠

إيرهارت ألميليا فيغا لوكهيد
(Amelia Earhart’s Lockheed Vega)
الطيران  رواد
املعرض ٢٠٨

طائرة رايت ١٩٠٣
(1903 Wright Flyer)
رايت  األخوان
املعرض ٢٠٩
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