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 بينجو قسمة
 

 .ةالمائالتمرن على حقائق القسمة في مجال : هدف اللعبة

 2: عدد الالعبين

 .)مرفقة( من آل لون، لوحة لعب 15:  قرًصا من لونين30، جنديان، )الزهر(مكعب لعب : المواد

 
 : قوانين اللعبة

 . اللعبمساريضع آل العب جنديه على إحدى تربيعات  .1

عب ويمشي مع الجندي على المسار بحسب العدد آل العب بدوره يرمي مكعب الل .2

 .الالعب يختار إتجاه السير على المسار. الذي حصل عليه

يقسم الالعب العدد الذي وقف عليه على العدد الذي ظهر على المكعب، يبحث عن  .3

 . التي في مرآز لوحة اللعب في لوحة النتائج)بدون أخذ الباقي بعين االعتبار (النتيجة

 . في لوحة النتائج)النتيجة (قرًصا من أقراصه على العدد المناسبيضع الالعب  .4

  .يخسر الالعب دورهفي حالة عدم وجود نتيجة القسمة في لوحة النتائج،  .5

 " بنجو" أفقًيا أو عمودًيا أو قطرًيا يعلن  متجاورة أقراص4الالعب الذي ينجح أن يضع  .6

 .     وبهذا يكون هو الفائز

 

 
 .1990, 4מספר חזק , תמי גירון: المصدر

 

 � بينجو قسمة بدون باٍق -لعبة أخرى 

 .ةالتمرن على حقائق القسمة في مجال المائ: هدف اللعبة

 2: عدد الالعبين

          من آل لون، لوحة لعب 15:  قرًصا من لونين30،  قلم تلوين، )الزهر(مكعب لعب : المواد

 .)مرفقة(           

 : قوانين اللعبة
تحتوي على عدد يقسم بدون  يختار تربيعة ، بدوره يرمي مكعب اللعبآل العب، .1

حة النتائج ويبحث عن النتيجة في ل.  على العدد الذي ظهر على مكعب اللعبباٍق

 .التي في مرآز لوحة اللعب

ال يمكن (. أمام الالعبينيلّون الالعب التربيعة التي اختارها، وبهذا تغلق هذه التربيعة .2

 )اختيارها أآثر

 .في لوحة النتائج) النتيجة(يضع الالعب قرًصا من أقراصه على العدد المناسب  .3

 " بنجو" أقراص متجاورة أفقًيا أو عمودًيا أو قطرًيا يعلن 4الالعب الذي ينجح أن يضع  .4

.         وبهذا يكون هو الفائز
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