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アラビア語

متحف أوساكا التاريخي
استكشف وعيش التجربة وتفكر.

إنه المكان الذي يصور تاريخ أوساكا.

بضغطة واحدة على المصعد 
تصلوا للطابق العاشر.

حيث من هناك يبدأ التقدم نحو 
مدينة أوساكا.

ستعرفوا عن أربعة عصور 
بشكل ممتع ومرئي وديناميكي.

دورات العرض
توجد دورتين لمشاهدة المتحف. الدورة األولى عبارة 
عن نموذج إلعادة اإلحياء بالحجم األصلي، حيث من 

خالل استخدام الصور وغيره، تستطيعوا في خالل 
ساعة أن تعرفوا تاريخ مدينة أوساكا، وهذا ما يعرف 

بدورة (تسليط الضوء). الدورة الثانية عبارة عن 
التجول في المتحف ومشاهدة معروضاته، وهذا ما 

يعرف بـ (دورة الجولة الكاملة)، حيث تستطيعوا أن 
تروا المعروضات الوفيرة، وأن تشاهدوا الرسومات 

بتمعن. وعند اإلنتقال من المعرض يمكن أن تروا 
المنظر الكامل لقلعة أوساكا وقصر نانيوا.

دورة تسليط الضوء
دورة الجولة الكاملة 

اإلرشاد العام

عصر قصر نانيوا

عصر مركز 
التجارة والتوزيع

عصر معبد 
هونجان جي بأوساكا

العرض الخاص

استكشاف التاريخ

عصر أوساكا الكبرى

البقايا األثرية تحت األرض

الطابق العاشر يقود 
إلى العرض الدائم

الطابق السادس به قاعة العرض الخاص

الطابق الرابع به قاعة الندوات والتدريب

الطابق الثاني به مركز المعلومات الدراسية

الطابق األول تحت األرض به البقايا األثرية تحت األرض

الطابق الثاني تحت األرض به مرآب السيارات

الطابق األول به اإلرشاد العام والمطعم 
ومتجر المتحف

・حوالي 70 دقيقة باستخدام القطار (التغيير بين القطارات من محطة JR سكة حديد تين نو جي  إلى خط مترو أنفاق تاني ماتشي)
・حوالي 50 دقيقة بالسيارة  

مواعيد افتتاح المتحف

إجازة العمل بالمتحف

رسوم الدخول 

*هناك محاسبة خاصة للمجموعات، في حالة إذا كان عدد الزائرين 20 أو أكثر * تذاكر العرض الخاص تتطلب رسوم إضافية

رسوم مرآب السيارات

الطوابع التذكارية من هنا

・حوالي 55 دقيقة بالقطار (التغيير بين القطارات من محطة هانكيو أوميدا إلى محطة مترو أنفاق خط تاني ماتشي) 
・حوالي 40 دقيقة بالسيارة 

・حوالي 30 دقيقة باستخدام القطار (التغيير بين القطارات من محطة هون ماتشي بخط مترو أنفاق ميدو سوجي إلى خط تشوؤو)
・حوالي 20 دقيقة بالسيارة

قطار كيي هان
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متحف أوساكا التاريخي

الوصول

المعلومات

جسر تين مان باشي

تاني ماتشي يون تشومي

جسر كيوباشي

موري نو ميا

ميا
نو 

ي 
ور

م

شي
وبا

 كي
سر

ج

شي
وبا

 كي
طة

مح
كا)

وسا
عة أ

ة قل
ديق

ة ح
حط

 (م
وين

و ك
ا ج

ساك
ة أو

حط
م

قي
لحل

كا ا
وسا

يد أ
حد

كة 
J س

R 
خط

ميا
و 

ي ن
ور

 م
طة

مح

خطJR سكة حديد توزاي

خط مترو األنفاق تشوؤو
مخرج هو إن زاكا طريق هانشين السريع

الشارع الرئيسي(تشوؤو أودوري)

متحف أوساكا التاريخي حديقة قلعة أوساكا 
(أوساكا جو كوين)

حديقة بقايا 
قصر نانيوا 

محطة بث NHKأوساكا
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طريقة استخدام القطارات والحافالت في الوصول
 و  خط مترو أنفاق تاني ماتشي وخط تشوؤو – محطة (تاني ماتشي يون تشومي) – منفذ الخروج رقم

من مطار كانساي

من مطار إيتامي

من محطة شين أوساكا

(اسم الشهرة: متحف نانيوا ريكي هاكو)

ةيبرعلا

2017.01.

 من الساعة 9:30 حتى الساعة 17:00 *الدخول مسموح حتى 30 دقيقة قبل موعد الغلق 

 يوم الثالثاء (في حالة إذا وافق يوم الثالثاء عطلة رسمية فتؤجل إجازة المتحف لليوم التالي) وعطلة نهاية العام 
وبداية العام الجديد (منذ 28 ديسمبر حتى 4 يناير)

 (بالنسبة للمعرض الدائم) البالغين 600 ين (540 ين) وبالنسبة لطالب المرحلة الثانوية والجامعة 400 ين (360 ين)
بداًية من مرحلة اإلعدادي لما أقل منها الدخول مجاًنا

 (400 ين للساعة، و 200 ين لكل 30 دقيقة بعد مرور ساعة)



قاعة العصور الحديثة 
والمعاصرة

البقايا األثرية تحت 
األرض

تستطيعوا أن تستكشفوا 
البقايا األثرية القديمة 

المعروضة
(يتم استقبال طلبات الدخول في 

نفس اليوم في الطابق األول)

بانوراما المدينة

هذه العصور تمتد من الطابق العاشر حتى الطابق السابع.
هنا ينتظركم العبق القديم ألوساكا العريقة.

منذ نهاية عصر تايشو حتى بداية عصر شووا حيث طريق 
شين ساي باشي المليء بالحركة، وأركان شارع 

دوتوموبوري وغيره، يتم إحياء كل شيء من ناحية الحجم 
والجو العام حتى يشبه الحقيقة. فمع التسجيل المرئي لذلك 
الوقت، تستطيعوا أن تسيروا في المدينة الحديثة المذدهرة 

وفي شوارع أوساكا.

قبل حوالي 1350 عام من اآلن كان هناك عصر 
أسوكا، حيث كان يتواجد القصر اإلمبراطوري الذي 

يسمى نانيوا ناجارا تويوساكي والذي كان متواجًدا في 
نفس موقع هذا المتحف. ومن خالل عمليات البحث 

والتنقيب تم اكتشاف بقايا لمخازن وحواجز تابعة لذلك 
القصر. وقد تم إعادة استخراجها واإلبقاء عليها، 

ومعظم هذه (البقايا األثرية) التي تم استكشافها بشكل 
جزئي يتم عرضها في المتحف. (ومن الضروري أن 
يتم الحجز في نفس اليوم لمشاهدة هذه المعروضات).

الفتاة العصرية
"أنا الفتاة العصرية التي 
تتمثل فيها معالم الحداثة 

في مدينة أوساكا في بداية 
عصر شووا.

تعالوا ألقابلكم في قاعة 
العرض."

قاعة العصور 
الوسطى والعصور 

الحديثة المبكرة

قاعة العرض الخاص 
واستكشاف التاريخ

الجولة السياحية حول 
مدينة الماء.

تحدي اختراق علم اآلثار.

عندما تهبطوا من السلم الكهربائي المتحرك في الطابق 
التاسع، تصلوا إلى أوساكا في عصر معبد هون جان جي 

حيث فترة صراعه مع القائد أودا نوبوناجا. استمتعوا بجولة 
سياحية في (مدينة الماء) في القسم الخاص بعصر ايدو مع 

مرشدكم السياحي الخاص المتمثل في عرائس بونراكو 
المتحركة التي تسمى بـ "نانيوايا". فهنا يتم تقديم نسخة حية 
من المدينة ولكن مصغرة في نطاق 20 / 1 .حيث تشاهدون 

الحياة النشطة لسكان مدينة نانيوا المليئين بالحيوية.

مرحًبا بكم في مركز أبحاث علم اآلثار نانيوا. حيث يتم 
إعادة إحياء األماكن المكتشفة بالحجم األصلي، 

وتستيطعوا تعلم طرق البحث وطرق االكتشاف ومعرفة 
البقايا األثرية. ويتم استخدام العديد من األدوات والمواد 
وفتح ورش عمل مثل الحقيقة. فهيا نبدأ البحث مع مدير 

مركز األبحاث سوكو من خالل معرفة علم اآلثار 
بواسطة اإلحتكاك بالمواد األصلية على الطبيعة.

نانيوايا
"أناعروسة بونراكو 

المتحركة وأدعى 
نانيوايا تورانوسوكي

وسأصطحبكم في 
جولة سياحية لمشاهدة 
مدينة الماء في عصر 

ايدو في أوساكا."

المدير
"أنا مدير مركزاألبحاث سوكو.
هيا ألعرفكم بمتعة علم اآلثار!"

قاعة العصر القديم

التجربة الفعلية! قاعة 
المجلس الخاصة 

بالمحكمة اإلمبراطورية.

من قاعة الدخول بضغطة واحدة على المصعد تصلوا 
إلى الطابق العاشر. هناك تتواجد قاعة المجلس الخاصة 

بالمحكمة اإلمبراطورية بقصر نانيوا بعصر نارا. من 
خالل إحياء نفس الحجم لكل ما كان موجوًدا قديًما، 

سترون عمدان قطر دائرتها يبلغ 70 سم ولونها 
قرمزي، حيث تصطف تماثيل على شكل موظفي 
الحكومة قديًما. وفي الشاشة الكبيرة ُيعرض شكل 

المراسم في المحكمة اإلمبراطورية. فستعيشون تجربة 
السفر عبر الزمن من خالل مشاهدة العالم القديم الذي لم 

تتخيلوه من قبل.

سيدة المحكمة
"أنا أكون أحد المساعدين الذين 

يقومون بخدمة اإلمبراطور، ومن 
خالل الشاشة الكبيرة سأصطحبكم 

للتبحر في المحكمة اإلمبراطورية."
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قاعة العرض 
الخاص بالطابق 

السادس

مركز المعلومات 
الدراسية بالطابق الثاني 

(دروس تاريخ نانيوا)

متجر المتحف بالطابق األول
المطعم

قاعة الدخول
أتريوم

في قاعة العرض الخاص في الطابق 
السادس، ولكي نستطيع عرض الكنوز 

الوطنية والممتلكات الثقافية الهامة 
واألغراض العديدة بشكل موسع، تم 

تحضير القاعة بأحدث تجهيزات 
العرض. وباإلضافة إلى الرعاية 

المقدمة من المتحف من أجل العرض 
الخاص، يتم تقديم المعرض المتنقل 

والمعرض المشترك.

تستطيعوا أن تشاهدوا بكل حرية العروض التي تركز 
على ثقافة وتاريخ أوساكا وأن تحصلوا على الكثير من 
المعلومات التاريخية في مركز المعلومات الدراسية من 
خالل (دروس تاريخ نانيوا)، فإن الكتب التاريخية يبلغ 
عددها حوالي 6000 كتاب وهناك حوالي 100 مادة 

تعليمية مسجلة على الكمبيوتر تعرض معلومات 
تاريخية. ويمكن استخدام وسائل البحث الموجودة في 
الدروس، حيث من خاللها تستطيعوا أن تصلوا إلى 

المعلومات المخزنة والكتب اإللكترونية. وعالوة على 
ذلك، تستطيعوا أن تستشيروا أمين المكتبة عن 

المعلومات واألبحاث التي ترغبون بها.

متجر المتحف بالطابق األول
المطعم

في متجر المتحف يتم بيع الكتب المصورة 
وجميع أنواع المطبوعات والبضائع التذكارية 

وغيرها. ويمكنكم استعمال المطعم كمكان 
للطعام والشراب واإلستراحة. فما رأيكم أن 

تتناقشوا مع أصدقائكم أو أسركم بشأن تاريخ 
أوساكا داخل المطعم؟

قاعة الدخول بالطابق األول
أتريوم

في قاعة الدخول بالطابق األول، هناك ركن 
يمكن مشاهدة من خالل زجاجه البقايا األثرية 

لنانيوا ومكتب األستقبال العاموهذا الركن 
يسمى (استكشاف البقايا األثرية لقصر نانيوا). 

 NHK واألتريوم الذي يربط بين محطة بث
أوساكا والمتحف يبلغ مساحته 1883 متر 

مربع، ويبلغ ارتفاعه 35 متر في الفضاء ويتم 
استخدامه في المناسبات وغيره.


