
הוראות 
מטרת המשחק

עליכם להעביר את הקוביות שעל הלוח ממצב ההתחלה אל 
מצב הסיום באמצעות דילוגים בלבד. 

חלקי משחק
2 לוחות משחק

20 קוביות
30 קלפי משימה ליחיד
15 קלפי משימה לזוגות

משחק לשחקן יחיד
במשחק ישנם 30 קלפי משימה, המסודרים ברמת קושי עולה.

• בחרו קלף משימה מחפיסת הקלפים. 

IQJUMPS
הוא משחק חשיבה לשחקן יחיד ולזוגות ברמות קושי עולות. 

בחרו קלף משימה ודלגו מעל הקוביות שעל הלוח, במטרה 
להגיע ראשונים ממצב התחלה למצב סיום.

המשחק מפתח מיומנויות חשיבה, תפיסה מרחבית ותפיסה 
חזותית.

• הניחו את הקלף לצד הלוח. מקמו את הקוביות על הלוח 
בהתאם לאיור המופיע במצב ההתחלה על קלף המשימה.

• בחרו קובייה ודלגו בעזרתה מעל קובייה אחרת או מעל מספר 
קוביות צמודות, במאוזן, במאונך או באלכסון. 

• חיזרו על הפעולה עד לסידור הקוביות במצב הסיום. 
ראו איור 1.

• אין לדלג מעל ריבועים ריקים.

איור 1

משחק בזוגות
במשחק ישנם 15 קלפי משימה, המסודרים ברמת קושי עולה.

• הניחו את לוחות המשחק זה מול זה. 
• בחרו את אחד מקלפי המשימה הזוגות )קלפים צהובים(.

• כל אחד מהשחקנים ממקם את הקוביות על הלוח בהתאם 
לאיור המופיע על קלף המשימה. מצב ההתחלה של שחקן א' 

הוא מצב הסיום של שחקן ב' ולהיפך. ראו איור 2.
 

איור 2

• השחקן הצעיר ביותר מבצע את הצעד הראשון.
• כל שחקן בתורו בוחר קובייה ומבצע איתה דילוג על פי חוקי 

המשחק ליחיד.
• השחקן הראשון שמסדר את הקוביות על פי מצב הסיום, 

הוא המנצח.
www.hakubia.com/iqjumps  :פתרון המשימות באתר
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פתיחה סיום

1-2 10-30 6-99

המשחק משווק בישראל על ידי: הקובייה משחקים בע"מ
המגשימים 24, פתח תקווה, 4934833

ח.פ. 51-314669-6     טל: 058-540-5399
© 2021 הקובייה משחקים בע"מ, כל הזכויות שמורות

www.hakubia.com

ארץ ייצור: סין הקובייה משחקים  

IQ jumps rulebook.indd   1IQ jumps rulebook.indd   1 18/05/2021   11:1118/05/2021   11:11



IQ jumps rulebook.indd   2IQ jumps rulebook.indd   2 18/05/2021   11:1118/05/2021   11:11


