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 لعبة الغواصات

 

 وجها لوجه( .) أي  اآلخرمفضل أن يجلسان واحد مقابل  ثنين فقط .امشتركين 

 ورقة تخطيط ألمرفقة من قبل المرشد/ ة. ،قلم  :المواد

 

 تقبل الخسارة ، المثابرة والتحدي لنهاية اللعبة ،التركيز الهدف:

 

أيجاد غواصات  الفوز بها, على أحد المشتركينمحاولة المهم في هذه اللعبة  :سير اللعبة

 المشترك أآلخر ليفوز.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!كيييييف 

 . أ + ب بورقة التخطيط المرفقة من قبل المرشد/ة يوجد مستطيالن كبيرا 

 

أ يقوم بتوزيع المربعات للغواصات في المستطيل الكبير أن : على كل مشترك أ األولالمستطيل 

ال يسمح لكل مشترك أن بحسب الجدول الموجود بأعلى ورقة التخطيط من جهة الشمال . بشرط 

 .وهذا المستطيل لفحص الغواصات . ىأألخربمعرفة الغواصات 

أي يختار السؤال كما ، الالعب  حسب اختيار أألسئلةباللعبة وطرح  لبدءأ:  ألمستطيل الثاني

في حال نظر  ألنه يشاء وفقط النظر بالمستطيل ب ) الفارغ( ال حاجة للنظر للمستطيل أ

 أآلخرم بطرح السؤال بحسب ما هو موجود عنده سوف يكشف للمشترك المشترك لغواصاته وقا

عن غواصات التابعة لك ويكشفك ويربحك . , بهذا المستطيل يتم وضع أشارة ......... أو 

 وفحص الغواصات للمشترك أآلخر . إليجاددائرة .......... , وهذا المستطيل ب  أشارة

 أنظر ألملحق.
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 المرفق في كيفية توزيع المربعات للغواصات بحسب الجدول .: انظر للنموذج مالحظة 

 ،المستطيل الكبير ب  إلىعلى كل مشترك التوجه   نظر واالنتهاء من توزيع الغواصات ،بعد ال

ثاني : مثال" هل لديك حلقة بطرح السؤال على المشترك ال أألولبحسب الترتيب يبدأ المشترك 

في حال كان لديه يقول  ، a-3ني بالفحص,  أذا كان لديه ,يقوم المشترك الثا a-3من العامود 

مباشرة يضع عنده أشارة حلقة )دائرة(وفي كل مرة ينجح في أيجاد حلقه  األول)نعم ( المشترك 

انتهت الغواصة أوال لكي يعرف ويدرك بتوجيه  يسمح له معرفة أذا غرقت الغواصة بمعنى أذا

أو  a-3 ممكن أن تكون من أعلى  أألخرىالحلقة سؤال آخر مرة أخرى أي عليه معرفة وجود 

ينتقل ، أين توجد الحلقة )الدائرة( الثانية  وبهذا أذا لم يخمن a-3,  أومن بعد /قبل a-3أسفل 

سأل نفس يأن  ابنفس الطريقة )ليس شرط األولالدور للمشترك الثاني بطرح السؤال للمشترك 

..... الخ  b-5, j-3, c-10 ,d-15, يختار السؤال كما يشاء مثال:  أألوللمشترك ل سؤال لأ

 وهكذا دوليك .

 . ..................... ويطتهابتحعند أيجاد كل غواصة علينا  مالحظة: 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس أوالد الداخلية  –جميع الحقوق محفوظة ألوالد ذوي االحتمال  ©

 

 צוללות غواصات
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