
و دليل اللعبة

٢ ١

- احميها �تغطيها: 

تضعها بحيث يكون أحد المربعين فوق مربعك 

(من نفس اللون).. وهي النوع الوحيد الذي 

�يمكن تغطيته حتى من ال�عب نفسه 

- إلعبها �تحصرها:

تضعها في أي مكان ما عدا بطاقة حماية

- وقفها �تعديها:

تضعها بحيث يكون أحد المربعين فوق مربعك 

(من نفس اللون).. ويمنع ال�عب التالي من اللعب 
ً
وتسحب منه أحد البطاقات عشوائيا

- مربع واحد:

تضعها في أي مكان

  أنواع البطاقات و شرحها :

ل 
ُ
يوجد أربعة ألوان لكل مجموعة بطاقات ، ك

�عب يختار اللون الذي يريد اللعب به ، با�سفل 

أنواع البطاقات ومعانيها.

- ث ث مربعات:

 تضعها بحيث يكون أحد المربعات الث�ث فوق 

مربعك (من نفس اللون) 

- مربعين:

 تضعها بحيث يكون أحد المربعين فوق مربعك 

(من نفس اللون) 

- دبلها �تسنقلها:

تضعها بحيث يكون أحد المربعين فوق مربعك 

(من نفس اللون).. وتحتسب بمربعين



ا�ولى

فكرة اللعبة: 
هي لعبة يتنافس ال�عب فيها بالتغطية على 

مربعات المنافسين ، لتكون مربعاته 
المكشوفة في لوح اللعب هي ا�كثر في 

نهاية الجولة.

الفئة المستهدفة: + ٧

عدد ال عبين: ٢ إلى ٤

توزيع البطاقات:

ممكن أن يتم توزيع البطاقات بطريقتين:

- الطريقة ا�ولى:

ل �عب لون ليلعب به ، لكل �عب ٦ 
ُ
يختار ك

بطاقات من نفس النوع ونفس اللون بحسب 

الترتيب التالي :

٣ x   

١ x   

١ x   

١ x   

طريقة اللعب:

- بداية اللعب: تبدأ الجولة ا�ولى بالقرعة بين 

المتنافسين لتحديد من يبدأ باللعب.

- طريقة لعب البطاقة: يبدأ ال�عب ا�ول بوضع  

بطاقته على لوحة اللعب بحيث تكون البطاقة 

على على مربع من نفس لون البطاقة .

- يقوم ال�عب التالي باللعب بنفس الطريقة ، 

وهكذا بالدور .

ل �عب أن ُيحاول تغطية 
ُُ
- خ�ل اللعب على ك

بعض من مربعات ألوان ال�عبين المتنافسين .

- الطريقة ثانية:

يسحب كل �عب ٦ بطاقات من البطاقات التالية 

من نفس اللون بالترتيب التالي :

٢ x   

٤ x   

٢ x   

١ x   

١ x   

٥

- يجب على ال�عب أن يلعب ببطاقته في دوره 

خ�ل الجولة ، حتى وإن كانت تضره كالتغطية 

على المربع المضاعف ، ومن الممكن أن يصل 

ال�عب إلى حالة عدم قدرته اللعب ببطاقته 

بسبب تغطية الخصوم على جميع مربعاته ، 

وهنا يتم تجاوز دوره الى ال�عب الذي يليه

- إضافة: من ا�فضل أن تكون المنافسة على  

أكثر من جولة. ويتم تسجيل عدد المربعات 

المكشوفة لكل �عب، ويتم جمع النتائج في 

آخر جولة

٣٤٦

الثانية

  فكرة اللعبة: 
ن ٤ بطاقات من نفس لونه على خط 

ّ
من ُيكو

مستقيم ( أفقي أو عمودي أو مائل ) فهو 

الفائز.

   الفئة المستهدفة: + ٧

   عدد ال عبين: ٢ إلى ٤

   بطاقات اللعب:

   طريقة اللعب:

 يضع ال�عب الذي له الدور بطاقته في أي 

موقع بحيث يكون أحد المربعين على نفس 

لونه. ويستطيع وضع البطاقة المنفردة في أي 

مكان على لوح اللعب.

- م حظة: تحتسب المربعات التي في لوح 

اللعب ا�ساسي من عدد المربعات

٧ x   ١ x   

- نهاية اللعب:

تنتهي الجولة بانتهاء جميع ال�عبين من 

اللعب ببطاقاتهم التي يمكنهم اللعب بها، 

ويفوز صاحب أكبر عدد من المربعات الظاهرة .


