ثوب دولي مادیسون
السيدات األول
()First Ladies
وسط 3

قبعة أبراهام لينوكلن
الرئاسة األمريكية
(American
)Presidency
وسط 3

حوامة ھیوي ثمن الحریة
)(Price of Freedom
شرق 3

الرایة المرصعة بالنجوم
(The Star)Spangled Banner
غرب 2

األمة التي نبنيها سو ًيا
يدعوك المتحف ألن تكون جزءًا من األمة التي نبنيها سويًا،
حيث يمكنك بداية من يوم  28يونيو االستمتاع بمعارض
وأنشطة يدوية جديدة في غرب  2حيث تستكشف األفكار والمثل
األمريكية.
جوالت شخصية لهذه المعارض في
www.si.edu/nmah-tours

وعاء خزفي صنعه
ديفيد ديريك
قصص أمريكية
(American
)Stories
شرق 2

منزل من مدينة
إيبسويتش،
ماساشوستس
في هذه الجدران
(Within These
)Walls
غرب 2

غطاء محرك سيارة ال
فيرجن من شمايو ،نيو
ميكسيكو
لغات متعددة ،أمة واحدة
(Many Voices, One
)Nation
غرب 2

مكتب توماس جیفرسون
الدیمقراطیة األمریكیة
(American
)Democracy
غرب 2

عربة تجول Winton
أمریكا أثناء التجول
(America on the
)Move
شرق 1

أيقونة إعالن السيد
بينوت المؤسسة
األمريكية
(American
)Enterprise
غرب 1

ماذا سیحدث الیوم
americanhistory.si.edu/events

New Twitter Icon

اليوم بالحقائق التاريخية
facebook.com/americanhistory
معلومات تاريخية بسيطة ،أسئلة وأجوبة ،وأكثر من ذلك
@amhistorymuseum
اشترك ،تعلم أكثر ،وكن على اتصال
americanhistory.si.edu/signup
si-visitor

Smithsonian

دلیل المتحف

$1

تبرع مقترح
بقيمة دوالر
واحد

غرفة رضاعة األطفال

مرحاض األسرة

الساللم المتحركة

الخزائن

شبكة واي فاي مجانية:
si-visitor

$

Constitution Avenue

وسط 1

مركز الترحيب (ناشونال مول)

ماكينة الصراف اآليل

6

4

الراية المرصعة بالنجوم
(The Star-
)Spangled Banner

وسط 2

المراحيض

5

4

1

شرق 1

3

1

شرق 2

2

2

2

3

المصاعد

متجر المتاحف

األمن

3

1

6

4

الطابق األسفل في LL

7 8 9

1

2

3

4

3

تحت الترمیم

5

5

غرب 1

1

غرب 2

غرب 3

2

)(Changing Exhibition Gallery

المعرض المتغير 5

)(American Democracy

الديمقراطية األمريكية 4

) (Unity Squareمیدان الوحدة 3

)(Many Voices, One Nation

لغات متعددة ،أمة واحدة 2

)(Within These Walls

في هذه الجدران 1

األمة التي نبنیھا سو ًیا
)(The Nation We Build Together

الثقافة األمریكیة
()American Culture

 Spark!Labو Wonderplaceيفتح يوميًا من الساعة
صباحا حتى الساعة  4مساء.
10
ً
يغلق أيام الثالثاء.

مقھي Jazz
یفتح یومیًا من الساعة 10
صباحا حتى الساعة  5مسا ًء
ً
(یفتح حتى الساعة  7مسا ًء خالل الساعات اإلضافیة)

مقھى Stars and Stripes
یفتح یومیُا من الساعة 11
صباحا حتى الساعة  3مسا ًء
ً

ابدأ زيارتك بمشاهدة فيلمنا التقديمي المجاني
 We The Peopleفي Warner Bros. Theater
 1وسط

) (Places of Inventionمواقع االبتكار 1
) (Inventive Mindsعقول مبت ِكرة
) (Spark!Labمعامل سبارك الب 2
) (Wonderplaceمكان العجائب 3
) (Object Projectمشروع المجسمات 4
ساحة الفنون االستعراضی ة 5
)(Performance Plaza
ي 6
المشروع األمریك 
)(American Enterprise
) (Archives Galleryمعرض األرشیف 7
ن 8
معرض مكتبات سمیثسونیا 
)(Smithsonian Libraries Gallery
) (The Value of Moneyقیمة المال 9

االبتكار واإلبداع وحب المغامرة
)(Innovation, Creativity, and Enterprise

مركز
المؤتمرات

المعلومات

	معرض الطعام
1
()Food Exhibition
	على المياه ()On the Water
2
	أمریكا في طریقھا للتقدم
3
()America on the Move
	إشعال ثورة
4
()Lighting a Revolution
	آالت تولید الطاقة
5
()Power Machinery
	قصص المال
6
()Stories on Money

النقل والتقنیة
)(Transportation and Technology

)and Culture Gallery

	قصص أمریكیة
1
)(American Stories
	معرض الوثائق
2
)(Documents Gallery
	المتحف الوطني للتاریخ األمریكي
3
األفریقي والمعرض الثقافي
(National Museum of
African American History

ال ُمثل األمریكیة
()American Ideals

 	4السیدات األول ()First Ladies

()American Presidency

	الرئاسة األمریكیة
3

()Gunboat Philadelphia

	سفینة فیالدیفیا
2

	ثمن الحریة ()Price of Freedom
1

الحروب األمریكیة والسیاسة
()American Wars and Politics

شرق 3

وسط 3

جناح
استقبال

$

ركوب وسائل
المحاكاة

