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محطّة الفضاء الدوليّة

أّي 3 أشياء كنت 

ستأخذ/ين إ� 

الفضاء؟

لو كان بإمكانك السفر مع 

شخص آخر إ� الفضاء، من 

سيكون هذا الشخص؟

مررتم قريبًا جًدا من 

الشمس

ارجعوا 5 خطوات إ� 

الوراء

ماذا كنت ستبحث/ين 

� الفضاء؟

ماذا يث¡ اهت�مك � 

الفضاء؟

ماذا كنت ستسأل إيتان 

ستيبه، ثا¥ إ�ائي¤ � 

الفضاء؟

وصلتم إ� الفضاء بنجاح!

تقّدم خطوتَ¯ إ� ا®مام

لو كنت � الفضاء تتكلّم/ين 

لكّل الدولة، ماذا كنت 

ستقول/ين؟

إط²ق!

تقّدموا خطوتَ¯ إ� ا®مام

تدريبات � ناسا

ارجع 3 خطوات إ� 

الوراء

كيب كون´ول

خروج من الغ²ف الجّوي



تعلي�ت اللعبة

من إ�ائيل إ� محطّة الفضاء الدوليّة

إذا كانت إجابته صحيحة، يتقّدم خطوتَ¯، وإذا كانت خطأ يرجع خطوتَ¯ إ� الوراء

• بدلة الفضاء توفّر الهواء لرائد الفضاء وتحافظ عليه من الºد.
• � الفضاء، ¿ Àكن ا¿ستح�م بحّ�م عادي.

• يجب عÁ رّواد الفضاء أن Àارسوا الت�رين � الفضاء.
• الشمس أكº من القمر.

• كان هناك رائد فضاء إ�ائي¤ ذات مرّة.
• نجح اÄنسان � الوصول إ� القمر.

• هناك مركبة فضائيّة إ�ائيليّة صغ¡ة هبطت عÁ سطح القمر.
• داخل اÆركبة الفضائيّة، يجب البقاء بالبدلة طيلة الوقت.• هناك أيًضا رائدات فضاء يسافرَن إ� الفضاء.

• وجدوا ذات مرّة أجسام غريبة خارج الكرة ا®رضيّة.
• Àكن السفر إ� الفضاء من إ�ائيل أيًضا.

• هناك أشخاص يسكنون � الفضاء.
.ºإ�ائيل، ن²حظ أنها الدولة ا®ك Áعندما ننظر من الفضاء ع •

• إيتان ستيبه سيسافر لوحده إ� الفضاء.

ا¿ستعدادات:

اطبعوا لوحة اللعبة وال²عب¯.

اطبعوا صفحة التعلي�ت التي تظهر فيها أسئلة صحيح / غ¡ صحيح � اللعبة.

أحÏِوا حجر نرد

تعلي�ت اللعبة:

1. اللعبة مÑ²ة لـ 6-2 ¿عب¯
́ك بدوره يرمي حجر الÒد، ويتقّدم عÁ لوحة اللعبة وفًقا للرقم الذي يظهر عÁ الحجر. 2. كّل مش

3. إذا توقّف ال²عب عÁ خانة يظهر عليها سؤال، يجب عليه أن يجيب عن السؤال بصوت عاٍل.
ه اللعبة. 4. إذا توقّف ال²عب عÁ ع²مة سؤال، يجب عليه أن يجيب بصحيح أو غ¡ صحيح عن السؤال الذي يسأله موج×

     إذا كانت إجابته صحيحة، يتقّدم خطوتَ¯، وإذا كانت خطأ يرجع خطوتَ¯ إ� الوراء. 

5. الفائز هو ال²عب الذي يصل أّوً¿ إ� محطّة الفضاء الدوليّة.

أسئلة صحيح / غ¡ صحيح 


