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تنظیم 

 کننده:
 کارشناس وایش ،یراخوریفاطمه م ،یمهسا فالح ،یآرش داوود

 تالیفی منبع:

 «بازی چهار ضلعی»

 .با یکی از دوستانتان بازی کنید 

 صفحه قرار  و به پشت روی  بزنیدبُر را ها کارت

نیاز یک رنگ  چند تا مهره از هر کدام .دهید

  .، یک تاس هم برای بازی الزم استدارید

  همفکری هم یک جدول را انتخاب کنیدبا . 

  هاباید با جمع کردن کارتهرکدام، 

 .را بسازید دولجروی های چهارضلعی

  ای روی گردونه مهرهدر ابتدای بازی هر کدام

 .یک کارت برداریدبکذارید و 

 ت در نوبو هر کدام  به نوبت بازی کنید سپس

را  مهره روی گردونهبا انداختن تاس، خود 

در آن  های که مهردستور خانه و دهیدحرکت 

 د. یگیرد را اجرا کنقرار می

 هایتان یکی از وقتی توانستید با کارت

 دهای خویکی از مهره ها را بسازید،چهارضلعی

)دقت داشته باشید  .بگذاریدرا درون آن خانه 

، گیردفقط یک مهره جای می ،که درون هر خانه

 توانید از بعضیاز طرفی حواستان باشد که می

ها به جای بقیه استفاده کنید! مثال اگر لوزی خانه

، ی لوزی پر شده استخانهاید ولی ساخته

االضالع استفاده ی متوازیتوانید از خانهمی

  (االضالع است.کنید، چون لوزی نوعی متوازی

 را کنار بگذارید.های بازی استفاده شده کارت 

  برنده کسی است که زودتر از دیگری، سه تا از

 ها را بسازد. چهارضلعی

 ازیکنان نتوانست در صورتی که هیچ یک از ب

 ،ها تمام شدو کارتبسازد  سه تا چهارضلعی

 .دهیدادامه را  و بازی بزنیدها را دوباره بُر آن

 الفجدول 

 مستطیل لوزی االضالعمتوازی

 ذوزنقه چهارضلعی مربع

 بجدول 

 چهار ضلعی با 

فقط دو ضلع موازی و 

 ی قائمهبدون زاویه

 باچهار ضلعی 

های دو به دو ضلع

مساوی و موازی و 

 ی قائمهبدون زاویه

 چهار ضلعی با 

 وی قائمه چهار زاویه

های ی ضلعبا اندازه

 مساوی

 چهار ضلعی با 

های دو به دو ضلع

 موازی و مساوی

 چهار ضلعی با 

 های مساوی، ضلع

 دو به دو موازی و 

 ی قائمهبدون زاویه

 هار ضلعی با چ

 فقط دو ضلع موازی و 

 ی قائمهبا دو زاویه

 چهار ضلعی با 

 های مساوی و ضلع

 دو به دو موازی

 چهار ضلعی با 

های دو به دو ضلع

 مساوی و 

 های موازیبدون ضلع

 هار ضلعی با چ

 ی قائمهچهار زاویه
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 محل قرار دادن کارت


