
  

 

 

 משחק בכדור :הצורך
האתגרים הכרוכים בביצוע המשימה במאדים 

כוח הכבידה
הכדור ימשיך

 להתעופף

חליפת חלל
קשה להחזיק כדור. 

מגושם 

כוח הכ בידה
הכדור יזוז
לאט יותר

לחץ אוויר
 הכדור יכול להתפוצץ

 עקב שינויים
בלחץ האוויר

תכננו סימולציה  
ם פילי האהרץ: רדור האכמקום בשמדמה את האתגר 

ם( בילשת הרו אבו או צייתציה )כמולסיתכנון ה

עמד ק מידור שיוכל להחזת כהכנ
ר חץ אוויכל לב

חד אש, כרותסישחק ממ
חבל ק ביחזם משתתפיהמ

מה ד, שידורכת חוט גומי לרשיק
דה ביכוח הכם בנויישית הא

רות עם סישחק ממ
ל יפות חלחל

דור ל הכם( ע'יקוצם )סימדנצ
ל יפת החלל חלוע

 ,ליפות חלרות עם חלסישחק ממ
דור יש בלון מקום הכבשכ

בלונים )סקוצ'ים(, צמדנים גומי, חוטי כדור, מיוחדים: אבי זרים



 

הצורך: הכנת ארוחת בוקר ואכילתה
האתגרים הכרוכים בביצוע המשימה במאדים  

תכננו סימולציה 
ץ:רדור האכמקום ב שמדמה את האתגר 



 

הצורך: צחצוח שיניים 
האתגרים הכרוכים בביצוע המשימה במאדים 

תכננו סימולציה 
ץ:רדור האכמקום ב שמדמה את האתגר 



 

הצורך: התעמלות בחלל 
האתגרים הכרוכים בביצוע המשימה במאדים 

תכננו סימולציה 
ץ:רדור האכמקום ב שמדמה את האתגר 



 

הצורך: בניית בית 
האתגרים הכרוכים בביצוע המשימה במאדים 

תכננו סימולציה 
ץ:רדור האכמקום ב שמדמה את האתגר 



 
              

 
 
 
 

 
 
 

מדבר סהרה 

גאוגרפיה

רוחבה  כלל ,"רקמ 9,200,000 לששטח  לעשתרע מהוא  ם.עולבביותר  דולגההחם  רבהמדזהו  
 ,צויותמתחומו ברום. דב 61º רוחב קו דעפון, צבלס טהאי והריכון התם מהיקה, יפראפון צלש
 .נותי, 11 מדתלואן או חלקימב

ם מיתרוממזו כרמוב ,חולבאו  ץחצברה, חמבהמכוסות  יותמישורמות רהוא  רובוברבהמד
ם ליחני קמעם יאצויה לאם ריהי שוגמ .םימודקה בלי שוגם השם ליודגום יהובגם ריהי סכר
מיהם מישר א ,שיטפונותם פעמיליש  נומיביגם  .רבהמדת אר בעבדו שפקם שמיגהל שברו נוצש

 .לוחותמות מרו כך ייה נוצר'יגלאיסיה ובתונ. בחותלמם לשפכיר וחלקם נבמדם בידאוב

אקלים החי והצומח 

חץ ל.ירבמדם יקלארשורסהרה באורך לרק  עטה,מחייה מצסהרה ב
שם, געם  רוח תמירזעמונבוה גראוויח הצומ .רבמדאות ובנם יחלנקי פיא
יסת כנלס טהאי הרם עימונף חורובדות ייההתא ,שהיובי אתנללסתגה

ם. שמירוח וגשיטה הדוגמה ל ,חותילוהמרה המהי
 .לשוהא



 

 

 
 
     
 
    
 
 
 
 

 
 

אנטרטיקה 

גאוגרפיה 

-000,002,41 כשטחה  .ץרהאדור כל שרומי דהב הקוטא צמנבה ששת בהיא היקה טירקאטנא
קה ירמואתיפונהצקה ירמאקה, יפראסיה, איחראלה גודבתהחמישישת בהיא והי"ר קמ

 .תרומידה
אורךלח קרמכוסה  כולהכורובה  ,ץרהאדור כי פנל עביותר  הקר המקום אהיקה טירקאטנא

בות רנות ימדם אולם, שיהקר האוויג מזי אתנל לגבעבקבי תושין אקה טירקאטנאבנה. שהכל  
רק אוישות מוחלקן  נהשהכל  אוישותמשחלקן  ,חקרמתחנות  בה קותיחזמם עולהחבי רב

 .ץבקי

אקלים החי והצומח 

כל אוד מקר  טירקאטנהאם יקלהאנו יאקה טירקאטנאלשמה יקלא
יותר ם מוכיהנם חלקיבנה. שהמות ים חימצינמיל שםקיומת אפשר אמ
ת עונבקר  פחות תקצחופיה ובשת בביר תיווח נם ליקאלם יוקקזהם ביר

 .ץהקילוב שיהם. יחראםייתבביסםיאתנול
ע רקק,דאומות כמונתרוורטפטמן בי
אור ובחות בלחסור ומם ילרנמיבלה ד

ת בירמלששוגם גשתאאכמדש שמ
י נמית בירמ,תאזבות עקבם. חימהצ
טחבי הם  קהטירקאטנאבםחימהצ

כ בד.



  

 
 

 
    
 
 
 

 

 
 
     
 
      

יער האמזונס

גאוגרפיה

דול גהטרופי השם גהיער  הוא ,תרומידהקה ירמאל שטרופי הזור אבצוי המ ,סמזונהאיער  
ם נויישם קיהמדוייו בולותגכי  ם)א"ר קמ-499,967,7 לקרוב  סהמכס מזונהאיער  ם.עולב
פרו,  קולומביה, ,להכולשטחו מ-%06כבה ש ,ליזרבנות: ימדתשע  יפנל עשתרע ומחלוקת(, מב
ס מזונהאנהר  שם לעקרוי  היער .תיפתרהצנה איוגם, אניסורנה, איגביה, יבול ,קוודוראלה, צואונ
ע בראשך מנשרה חיביך תהלחר אל 1102, תנשבם. עולבדול גההוא  בו םינהמיומגוון  בו, םזורה
ע. בטם הי עולאעת פלבשחד מאם בו לזורחרו היער והנהר הבם, נינש

אקלים החי והצומח 

ניערות  נויאקה טירקאטנאלשמה יקלא ו מ ן ה ו א  ס ו ד  אה ר ה ח ו י ג ם מ
ת רציילםמיהתורביותר  םייעותשמהמי נשכל שחיה הממקום  הם שםגה
ם חיירהכם יאתנם. עולבשם גהיערות  םיחמצהום ליחוזהי ניממם ישליש
הם שם גיער  להתפתחות םנוספי ,כותערהפי ל.ץרהאדור כיפנל ע
ת מ ו יא נלמ ו ימצי י , ח ים ק ר בוה גחום באופיין המטרופי  םיקלאם ח

ם ריישעם ליודגת ורהנו ,ההובגת וחלוביערות ם החיים מיזיגנקרואורומי
ם יאצמנאו  זורהאת אם החוצים מיבלו. א התגיין לדשם עגה

ם הם שגהת ורעיי חטשב ור .ותברקב
ם. יימישור



  

 

 
 
 

 

     
    

 

 
 
 
 
 

הרי האלפים 

גאוגרפיה 

נות יהמדרך דב( ערמלחרמז)מר עובהרופה, יאלשזה כררום-מדבםיהרס כרהם  םפילהאי הר
חסום מם מהווים פילהא .ץושווייפת רציה, לובנסקו, מונשטיין, נטיכליה, מנגריה, ליטאיה, אוסטר

ג מוזהמזור והאם פילאלרום מדי יכונם-תהים יקלהאזור אבין  דיהמפררור במי יקלפי-אגאוגר
ת שרשרמחלק  הם םיההר .הקרותיות פונהצהרוחות  תאם חוסמישהם  מכיוון להם, פוןצשמ

ש מפגבםצויימםפילהאי הרסיה. אחררום-מזדדועקה יפראפון צמתשכמהנם יהרסי כרלש
קה. יפררופה ואיל אם שייטונקטהלוחות ה

אקלים החי והצומח 

והרוחות ,דעגלשיש  םפילהארומי מבל שםישונם יזנם צויימםפילהאי בהר
ת ומרוגת ופוכתם שת ובשונהת וזעהם, יליעם, פילעטבהם  ם,חימוצחיות  

ת ומרעבר בטצהלג לשלם יתיעל ,ילכותשם בר שיציפור  ,יאפרש בכ
ר בדלשסופו בלות גלתגמלו א.דולותג .ועוד

ם יגלשמפולות  לותחולומרונות מדבל שהתחתון  חלקבם חיצומם עציה
עות בקהלארדרדשמיג לשה.ביותסימגה. פסבם שיגלשל השם, ביההר

ן שבוהות גה ר בטצמם יההרבי
ר נוצשעצום החץ הלל שוב,בותשכב
הופכות הן  התחתונות בותשכהל ע

אט-אט מחליק השלג לקר חונים.
לגובה מגיע וכשהוא ההר, ב מורדות

נמוך יותר הוא נמס והופך למים.
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