
 

 المتعة للجميع

تصبح دراسة العلوم والتكنولوجيا ممتعة عندما يشرحها أحدهم بطريقة صحيحة. لن تتمكن من إدراك 

 األشياء إال بعد أن تجربها بنفسك على أرض الواقع. مرحبًا بكم في مركز العلوم لجميع أفراد األسرة.

 

 ؟Tom Titحسنًا، ما الذي يمكنك فعله في تجربة 

نجري التجارب واألنشطة داخل صرحنا المكون من أربعة طوابق وخارجه في الحديقة )مفتوحة في الفترة من مايو إلى 

، سبتمبر( التي ستجذب األطفال والمراهقين والكبار على حٍد سواء. تدعونا هذه التجارب إلى تعلم المزيد عن التكنولوجيا

والفيزياء، والرياضيات، والجغرافيا، واألحياء، والناس، والخدع، وأكثر من ذلك بكثير. تقوم جميع تجاربنا على التدريب 

العملي. ال نشترط وجود معرفة سابقة عن شئ معين، بل يمكن ألي شخص القيام بأي شيء، بغض النظر عمره. يشارك 

ذه التجارب بدنيًا، عن طريق الدوران، والقفز، والوثب. يمكنك القيام الفرد بجميع حواسه في التجارب، وتمارس أغلب ه

بهذه التجارب بأي ترتيب تريده. ستجد خريطة في الردهة إلرشادك للتجول في المبنى، كما يوجد في كل طابق شاشات 

 تعرض مواعيد وأماكن عروضنا والتجارب التي يؤديها فريقنا. 

 

 ساعات العمل

 17:00-10:00األسبوع: أيام 

  18.00-10.00عطالت نهاية األسبوع: 

يُفضل الحجز في حال أي تغيير بسبب العطالت الرسمية، إلخ. يرجى مراجعة تقويمنا المكتوب باللغة اإلنجليزية )الرابط( 

 قبل زيارتك لمعرفة األوقات المحددة. 

 كم من الوقت سأحتاج؟

العديد من التجارب. يمكنك مشاهدة وتأدية جميع التجارب بأي ترتيب تريده.  منشأة كبيرة تضم Tom Titتعتبر تجربة 

يوفر ذلك المرونة لتحديد ما إذا كنت ترغب في االستمتاع بزيارة قصيرة لبضع ساعات أو قضاء يوم كامل معنا. الخيار 

 لك تماًما.

 األسعار

 

          البالغون 

 31/5إلى  1/9كرونة سويدية حسب أسعار موسم الركود في الفترة من  190



   31/8إلى  1/6سويدية حسب أسعار موسم الذروة في الفترة من كرونة  225

 

 سنة 14-3األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 31/5إلى  1/9كرونة سويدية حسب أسعار موسم الركود في الفترة من  150

  31/8إلى  1/6كرونة سويدية حسب أسعار موسم الذروة في الفترة من  175

 سنة(. 18سنة شخص بالغ )أكبر من  12األطفال الذين تقل أعمارهم عن يجب أن يصطحب 

 

 األطفال حديثو الوالدة وحتى عمر عامين

 مجانًا

 

       الطالب الذين لديهم بطاقة هوية طالبية سارية المفعول

 31/5إلى  1/9كرونة سويدية حسب أسعار موسم الركود في الفترة من  170

 31/8إلى  1/6ر موسم الذروة في الفترة من كرونة سويدية حسب أسعا 200

 

    كبار السن المتقاعدون 

 31/5إلى  1/9كرونة سويدية حسب أسعار موسم الركود في الفترة من  170

 31/8إلى  1/6كرونة سويدية حسب أسعار موسم الذروة في الفترة من  200

 

 الزيارات الجماعية

 شخًصا فما فوق. 15للمجموعات المكونة من  ٪ على سعر الدخول10خصم نقدم 

 

 أغسطس؟ 31يونيو حتى  1لماذا نرفع أسعارنا في الفترة من 

أغسطس، نرفع أسعار الدخول لدينا. ويرجع ذلك إلى أننا نقدم  31يو حتى يون 1خالل موسم الذروة لدينا، في الفترة من 

متر مربع. يمكنك االستمتاع في حديقتنا الرائعة بعوامل  8.000خالل موسم الذروة المزيد من التجارب على مساحة تبلغ 

. نقدم المزيد من Robocoasterجذب مثل ركوب الدراجات على األحبال، وتجربة رياح قوة األعاصير، وركوب لعبة 

  .تقويمنااألنشطة كل يوم، خالل موسم الذروة. لمعرفة المزيد، تحقق من 

 

 الدفع

http://www.tomtit.se/besok/priser/bokning-grupper/
http://www.tomtit.se/besok/priser/bokning-grupper/
http://www.tomtit.se/aktuellt/kalender/
http://www.tomtit.se/aktuellt/kalender/


بل القسائم الوطنية غير مقبولة(. ال نق American Expressنقبل الدفع إما نقًدا أو ببطاقة االئتمان/السحب )بطاقة 

  السويدية أو بطاقات القسيمة الوطنية.

 

 وصول إلينا     ل

 

 بواسطة وسائل النقل العام  

 .Storgatan 33, Södertälje، وعنواننا هو  www.sl.seللعثور على أفضل خط سير من موقعك، يرجى زيارة 

 بالقطار من ستوكهولم

 دقيقة تقريبًا. 15كل  Östertäljeيغادر القطار من وسط ستوكهولم إلى محطة 

لمعرفة مواعيد الحافالت، يرجى زيارة  .Centrifugenخارج المبنى مباشرةً في محطة حافالت  759تتوقف الحافلة 

sl.se 

 بالقطار

. ثم استقل من هناك الحافلة إلى محطة حافالت Södertälje Sydاستقل القطار الداخلي للوصول إلى محطة 

Centrifugen  تتوفر معلومات الحافلة على  دقيقة. 25الموجودة أمام عتبة بابنا مباشرةً. تستغرق الرحلة حواليsl.se  

 بالحافلة من ستوكهولم

. تغادر العديد من الحافالت من محطة مترو Södertäljeصغيرة بالحافلة من ستوكهولم إلى وسط مدينة  وهي رحلة

Liljeholmen . من محطة متروLiljeholmen أيام األسبوع فقط( إلى وسط  749ورقم  748: تغادر الحافلتان رقم(

 Södertälje. www.sl.seمدينة 

 

 

 

 

 بالسيارة

 .Storgatan 33, Södertäljeعنواننا هو 

 Tomلدينا عالمات تشير إلى موقعنا في كافة مخارج الطرق السريعة. ابحث عن عالمات بنية اللون تحمل اسم تجربة 

Tit.اتبع هذه العالمات وسيتم توجيهك إلينا عبر أنسب خط سير . 

http://sl.se/
http://sl.se/
http://sl.se/
http://sl.se/
http://sl.se/
http://sl.se/


 GPSإحداثيات 

 59.1998خط العرض: 

 17.6244خط الطول: 

 موقف السيارات

. تتوفر مواقف مدفوعة Tom Titالمجاورة لتجربة  Nedre Villagatanفي منطقة يتوفر موقف للسيارات مقابل رسوم 

  يوَمي السبت واألحد. Forskargatanاألجر للزوار في 

 

 الطعام

 
 المقهى

 ساعات العمل:
 16:00-10:00من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 17:00-10:00الساعة في عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية من 

 المطعم

 14:30-10:45من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 15:30-10:45في عطله نهاية األسبوع من الساعة 

 كرونة سويدية 125بوفيه للبالغين 

 كرونة سويدية 75سنة(  12-2بوفيه لألطفال )

 كرونة سويدية 75حساء اليوم 

 كرونة سويدية 70الفطائر 

 كرونة سويدية لألطفال 70كرونة سويدية للبالغين، و 100النزهة: صندوق 

 

 هل يمكنني تناول الغداء في المطعم أو زيارة المقهى دون أداء التجارب؟

نعم، يُرحب بزيارتكم للمقهى أو المطعم دون دفع رسوم الدخول. يُرجى زيارة مكتب االستقبال أواًل. ال ينطبق هذا على 

 يها أطفال.الحفالت التي يوجد ف

 هل يمكنني إحضار طعام معلَّب؟

في الطابق األول. يمكنك االستمتاع بتناول وجبتك المعلبة على العشب  Pelarsalenيمكنك تناول طعامك المعلَّب في قاعة 

 في حديقتنا خالل فصل الصيف.

 



 الصفوف المدرسية

ال يمكن لحفالت المدارس  المدرسية أو في عطالت نهاية األسبوع.ال ُنطبق األسعار المدرسية خالل فترة العطالت 

 الخارجية الدفع عن طريق الفاتورة.

  الطالب:

  30/4إلى  1/9كرونة سويدية حسب أسعار موسم الركود في الفترة من  65

  31/8إلى  1/5كرونة سويدية حسب أسعار موسم الذروة في الفترة من  120

 الُمعلم:

 30/4إلى  1/9ر موسم الركود في الفترة من مجانًا حسب أسعا

 31/8إلى  1/5كرونة سويدية حسب أسعار موسم الذروة في الفترة من  120

 ينطبق ذلك على الزيارات المحجوزة مسبقًا بغض النظر عن حجم المجموعة.

  tomtit.seinfo@أرسل استفسارات الحجز باللغة اإلنجليزية إلى 

 

 مناسبة لألطفال في فصول ما قبل المدرسة؟ Tom Titهل تجربة 

نعم، هناك الكثير من األشياء التي يمكن لألطفال الصغار االطالع عليها واستكشافها. يجب حجز الزيارات الجماعية 

سالمة »المعلومات الموجودة تحت مسبقًا. تحصل مجموعات المدارس المحجوزة مسبقًا على أسعار مميزة. راجع أيًضا 

 «.الطفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالءمة لألطفال

mailto:info@tomtit.se
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حديقتنا غير مصممة لتكون ملعبًا مناسبًا. تحتوي الحديقة على عدد من البرك المائية، لذلك راقب األطفال الصغار جيًدا. ال 

 العقبات لسوء الحظ.تترك طفلك دون إشراف. إذ قد ينزلق أو يصطدم بالدرج أو غيره من 

 

 ؟Tom Titما هي األعمار التي تناسب تجربة 

يوجد الكثير من التجارب التي يمكن أن يؤديها أشخاص من جميع الفئات العمرية. وسيجد أصغر األطفال العديد من 

المعلومات  التجارب المصممة خصيًصا بارتفاع مناسب. تناسب معظم األنشطة كاًل من األطفال والبالغين. راجع أيًضا

 «.سالمة الطفل»الموجودة تحت 

 

 هل يمكنني إحضار عربة أو كرسي متحرك؟

يمكنك استخدام العربة أو الكرسي المتحرك في أماكن العمل لدينا. يصل المصعد إلى جميع الطوابق، كما أن الحديقة 

 في الطابقَين األول والثالث.مجهزة بعدد من المنحدرات. تتوفر أماكن مخصصة لوقوف العربات والكراسي المتحركة 

 

 حدود السالمة

 سنة(. 18سنة على األقل لتتمكن من زيارتنا بمفردك ما لم تكن برفقة شخص بالغ )أكبر من  12يجب أن يكون عمرك 

 لدينا تجارب للجميع ولكن من أجل السالمة، بعض من تجاربنا لها شروط معينة خاصة بالعمر والطول. 

 لعبة االنزالق

 سنوات )موصى به( 6الحد األدنى للعمر: 

التعليقات: تُمنع النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من مشكالت صحية في القلب أو غيرها من المشاكل البدنية من 

 ركوبها.

 لعبة الكرة الحرة

 سم 190سم الحد األقصى للطول:  155الحد األدنى للطول: 

التعليقات: تُمنع النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من مشكالت صحية في القلب أو غيرها من المشاكل البدنية من 

 ركوبها.

 لعبة السقوط الحر

 سم 110الحد األدنى للطول: 

النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من مشكالت صحية في القلب أو غيرها من المشاكل البدنية من التعليقات: تُمنع 

 ركوبها.



 

 The Centrifugeلعبة 

  سنوات 8الحد األدنى للعمر: 

التعليقات: تُمنع النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من مشكالت صحية في القلب أو غيرها من المشاكل البدنية من 

 وبها.رك

 Robocoasterلعبة 

. الحد األقصى للوزن: 5، و4، و3سم للمستويات  140. الحد األدنى للطول 2و 1سم للمستوَيين  120الحد األدنى للطول: 

  سنوات 8كجم. الحد األدنى للعمر:  90

لمشاكل البدنية من التعليقات: تُمنع النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من مشكالت صحية في القلب أو غيرها من ا

 ركوبها.

 ركوب الدراجة على حبل مشدود

 كجم. 180سم. الحد األقصى للوزن )شخصين(:  120الحد األدنى للطول: 

 

 بالنسبة إلى ذوي االختالفات البدنية الوظيفية

. هذان المكانان Storgatan 33يوجد مكانان لوقوف المركبات الخاصة بذوي اإلعاقة بجانب المدخل الرئيسي إلى شارع 

 ليسا واسعَين ليتيحا إمكانية استخدام أي منحدر جانبي.

تمكن إتاحة الفرصة للجميع ليبحثوا، ويستكشفوا، ويستمتعوا بجميع معالم الجذب لدينا. لن ي Tom Titتعتزم تجارب 

األشخاص ذوو بعض المشاكل البدنية من المشاركة بشكل كامل في جميع األنشطة، رغم أن أولئك األشخاص ذوي 

اإلمكانيات المحدودة النطاق يمكنهم تجربة أغلب تجاربنا، فضاًل عن أنه يوجد الكثير من األشياء التي يجب تجربتها 

 بعض المنحدرات في جميع أنحاء الحديقة. باستخدام حواس مختلفة كاللمس، والشم، والسمع. يوجد

يُسمح بدخول مساعد معتمد واحد مجانًا لمصاحبة شخص معاق. إن أي شهادة أو خطاب طبي من مصلحة التأمينات 

 االجتماعية السويدية ال يعتبر شهادة سارية ألي مساعد.

 ؟Tom Titهل يمكن استعارة كرسي متحرك أثناء التواجد في 

شكلة. يغطي كل من المبنى والحديقة لدينا مساحة شاسعة، لذا نتفهم أنه قد يكون التجول في المنطقة حسنًا، ال توجد م

  بالكامل سيًرا أمًرا شاقًّا. يُرجى إخبارنا باستفساراتك في الردهة وستسعدنا مساعدتك!

 

  معلومات مفيدة



 الحيوانات األليفة

  . وبطبيعة الحال، يُسمح بدخول الكالب المرشدة.Tom Titال يُسمح بدخول الحيوانات في 

 التدخين

. يُحَظر التدخين في المبنى، والحديقة، والمقهى/المطعم الخارجي. إذا أردت Tom Titال يُسمح بالتدخين في منطقة 

  الرئيسي.التدخين، فتوجد منطقة مخصصة للتدخين خارج المدخل 

 هل توجد خزانات تخزين؟

كرونات سويدية. كما توجد  5نعم، توجد خزانات تخزين في الطابق األول. يمكنك شراء شارة خزانة من الردهة مقابل 

 .Pelarsalenأيًضا مشاجب لتعليق المعاطف في 

 المصعد 

 جميع الطوابق مزودة بمصعد. 

 المراحيض

 توجد مراحيض في جميع الطوابق. 

 قط؟هل يمكنني الدخول بغرض زيارة المتجر ف

  نعم، الدخول مجاني ألولئك الذين يرغبون في زيارة المتجر فقط. يُرجى زيارة مكتب االستقبال أواًل.

 شبكة السلكية

 . Tom Titيُتاح االتصال بشبكة السلكية لزائرينا أثناء وجودهم داخل تجربة 

 

 

 

 

  Tom Titتجربة 

 ؟Tom Titما سبب اختيار اسم تجربة 

مستمد من شخصية خيالية في مجلة علمية فرنسية في أواخر القرن التاسع عشر تسمى  Tom Titإن اسم تجربة 

’Illustration في هذه المجلة، أجرى .Tom Tit  .العديد من التجارب التي يمكن للقراء تجربتها في المنزل 



 Laمتحف  – Tom Titئم على أساس هذه الشخصية الفرنسية المعروفة باسم ، تم افتتاح معرض قا1985في عام 

Science Amusante  في مبنىSödertälje Konsthall حقق هذا المعرض شعبية كبيرة لدرجة أنه تم نقله إلى مبنى .

 المتحف القائم اآلن. 

 

 


