ذاكرة قصيرة
تعليمات اللعبة

إلعب مع...

من  2إلى  4مشاركني من سن  6وما فوق.

ماذا يوجد في الصندوق?

مكعبات 10 ،أكواب 4 ،بيادق ،لوحة التقدم ،تعليمات اللعبة.

كيف نستعد للعبة?

•إخراج تسعة أكواب من الصندوق – احلمراء ,الزرقاء والسوداء -
ووضعها جانبا في ثالثة أكوام حسب اللون ,بحيث ميكن لكل العب
الوصول اليها.
•يجب ترك الكوب األصفر ومكعبات النرد التسعة في الصندوق
ووضعه بعيدا مبا فيه الكفاية عن األكواب ,من أجل ترك مساحة
عريضة للعب في وسط الطاولة.
• كل العب يختار لون البيدق اخلاص به أو لها ويضعه الى جانبه.

كيف نلعب?

الالعب األصغر سنا هو الذي يبدأ اللعب .كل العب بدوره يأخذ
مكعب واحد من الصندوق ويرميها في وسط الطاولة .بعد أن رأى
اجلميع هذه القطعة الذي وقع عليها االختيار ,ويغطيها بالكوب
بحسب لون الباروكة العليا .الالعب (بإجتاه عقارب الساعة) يك ّرر
نفس العملية ويضيف قطعة أخرى ومن ثم يستمر حتى يتم
«إغالق القائمة» .وتغلق القائمة في إحدى احلالتني:
•مت إلقاء ورمي املكعب التاسع وإخفائه بواسطة الكوب املناسب.
•يقوم أحد الالعبني بإلقاء مكعب النرد على اللون الغير موجود بني
األكواب .وعندما يحدث ذلك ,سوف يقوم الالعب نفسه بتغطية
املكعب بالكأس األصفر وإغالق القائمة.

الالعب الذي يغلق القائمة يحصل أوال على فرصة إلثبات ذاكرته
وتسجيل نقاط .يجب أن يحدد العناصر التي مت إخفاؤها بالترتيب
من األول إلى األخير .بعد كل تخمني يقوم برفع الكوب من أجل
الفحص .اذا كان على حق – سوف يفوز بالكوب ,فيضعها الى جانبه
مع االستمرار بالكوب الذي يليه .أما اذا ارتكب خطا ,فينتقل الدور
الى الالعب التالي الذي سيفوز تلقائيا بالكوب األخير الذي مت رفعه.
الالعب التالي سوف يفوز بجميع األكواب املتبقية ولكن ,اذا أخطأ
سوف ينتقل الدور الى الالعب التالي وما شابه ذلك .وتنتهي اجلولة
عندما يتم كشف جميع املكعبات.

في الطريق الى الفوز

في نهاية كل جولة كل مشارك يقدم البيدق الذي لديه على منت
اللوحة وبحسب عدد األكواب التي في حوزته .لكل كوب أحمر أو
أزرق أو أسود يكون التقدم خطوة واحدة ,أما بالنسبة للكوب األصفر,
يكون التقدم خطوتني.

جولة تنتهي وجولة تبدأ...

إعادة جميع األكواب ومكعبات النرد إلى مكانها واالستعداد جلولة
جديدة.

ومن الفائز?

وتنتهي اللعبة عندما واحد من الالعبني يكمل اللفة كاملة على
منت اللوحة ويعبر نقطة االنطالق .هذا الالعب هو الفائز ما لم يكن
هناك العب آخر قد جتاوزه في اجلولة النهائية.

مع التمنيات بقضاء وقت ممتع,
وبعقل جيد

