
الالعبون: 2–8 أشخاص السن: بدًءا من 5 سنوات المدة: حوالي 15 دقيقة

انتبه وفتح عينيك - اآلن أكثر من أي وقت مضى!

المحتوى
كائنات  عليها  ومرسوم  واألصفر،  األزرق  باللون  وجهان  بها  المصورة  اللوحات  مصورة:  لوحة   15
مختلفة. يتم اللعب في كل مرة بوجه واحد ملون. األوجه الصفراء جديدة. من خاللها يمكن لعب 
إمكانيات Duo، المشروحة في نهاية قواعد اللعبة بالمربع األصفر. فيما يلي يتم أواًل شرح مسار اللعبة 

بالنسبة لألوجه الزرقاء.

يوجد بكل لوحة مصورة زرقاء رسومات لنفس الـ 15 كائن: دبدوب، بطة، قلم، سترة، زهرة، قارب، 
طائرة، قبعة، كرة، إبريق شاي، طبلة، سمكة، فراشة، سيارة، طائرة ورقية. تظهر جميع الكائنات بلونين 
مختلفين، ولكن دائًما بتكوين مختلف. فتارة يكون الدبدوب باللون األصفر واألخضر، وتارة باللون األخضر 

واألصفر، وتارة أخرى باللون األحمر واألزرق وهكذا.

فكرة اللعبة
يتم الكشف عن أي لوحتين زرقاوتين في منتصف الطاولة. بغض النظر عن اللوحتين المصورتين 
الزرقاوتين التي يتم اختيارهما عشوائًيا وكشفهما، يكون دائًما هناك كائن متطابق بالضبط على كلتا 
اللوحتين الزرقاوتين )ليس أكثر من واحد أو ال يوجد(. ويجب إيجاد هذا الكائن في أسرع وقت ممكن.

مثال:

        متطابق غير  متطابق 
من يستحوذ على معظم اللوحات المصورة في النهاية يكون هو الفائز.

مسار اللعبة
يتم خلط اللوحات المصورة الـ 15 ومن ثم وضعها في كومة على حافة الطاولة، بحيث تكون األوجه 
الصفراء مشيرة ألعلى. يأخذ الالعب األكبر سًنا أعلى لوحتين مصورتين من الكومة ويضعهما في 
منتصف الطاولة بحيث يكون الوجه األزرق إلى أعلى، مع وجود مسافة بينهما. وهكذا يتم البدء في 

اللعب!
    

يوجد باللوحتين المصورتين الزرقاوتين كائن متطابق تماًما. عندئذ يبحث جميع الالعبين عن هذا 
الكائن في نفس الوقت. من يعتقد أنه وجد الكائن، يقول اسمه بسرعة ويعرضه على الالعبين 

اآلخرين.

مثال:

اكتشفت نادين الكائن المتطابق ونادت على الفور: »الفراشة!«. للتحقق من ذلك تشير بإصبعها على 
الفراشات المتطابقة.

الالعب الذي يقوم أواًل بتحديد الكائن المتطابق بشكل صحيح، يأخذ إحدى اللوحتين المصورتين 
الزرقاوتين ويضعها بجانبه كمكسب له. 

انتبه: إذا قام العب بتحديد كائن خاطئ، يتم استبعاده من هذه الجولة. يواصل الالعبون اآلخرون 
البحث حتى يتم العثور على الكائن الصحيح.

الالعب الذي فاز بلوحة مصورة، يأخذ بعد ذلك اللوحة المصورة األعلى من الكومة. ويضعها بجانب 
اللوحة المصورة المتبقية، بحيث يصبح هناك مرة أخرى لوحتين مصورتين زرقاوتين. وهكذا تتم 

مواصلة اللعب!

متطابق

من راينهارد شتاوبه مع رسوم توضيحية من أوليفر فرويدينرايش
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بعدما أخذت نادين إحدى اللوحتين المصورتين كمكسب ووضعتها بجانبها، تقوم بكشف أعلى لوحة 
مصورة بالكومة. وتضع اللوحة المصورة في الموضع الخالي، بحيث يكون الوجه األزرق ألعلى. 

وهكذا: يبحث الجميع مرة أخرى في نفس الوقت عن الكائن المتطابق.

تتم مواصلة اللعب بالطريقة واألسلوب المشروحين. من يجد أواًل الكائن المتطابق، يحصل على 
إحدى اللوحتين المصورتين كمكسب. 

على  الموجودة  تلك  دائًما  يختار  أن  يجب  فإنه  كمكسب،  مصورة  لوحة  العب  يأخذ  عندما  انتبه: 
الطاولة لفترة أطول - أي األعلى من االثنتين، وفي الجولة التالية السفلية، ثم العلوية، وهكذا.

نهاية اللعبة
يتم االستمرار في اللعب، حتى تنتهي الكومة وتظل لوحة مصورة واحدة فقط في المنتصف. من 
يستحوذ على معظم اللوحات المصورة يكون هو الفائز. إذا كان هناك عدة العبين لديهم معظم 

اللوحات المصورة، فهذا يعني وجود عدة فائزين.

Duo إمكانية
من خالل اإلمكانية Duo يتم اللعب باألوجه الصفراء. يوجد بالوجه األصفر لكل لوحة صور اثني 
عشر كائن مختلف من إجمالي 18 كائن. توجد الكائنات التالية: بالون، كتاب، أيس كريم، علم، هدية، 
مركب  بحر،  نجم  عائم،  إطار  جاروف،  فرشاة،  غراب،  عيش  قبعة،  مصاصة،  خنفساء،  مطرقة، 

شراعي، جورب، كوب وكماشة.

تكون  بحيث  الطاولة،  حافة  على  كومة  في  وضعها  ثم  ومن  الـ 15  المصورة  اللوحات  خلط  يتم 
األوجه الزرقاء مشيرة ألعلى. يظل مسار اللعب بشكل أساسي كما هو مشروح بالضبط، ولكن 

يتم في كل جولة وضع لوحتين مصورتين صفراوتين بجانب بعضهما.
تنبيه: يوجد باللوحتين المصورتين الصفراوتين كائنان متطابقان تماًما، ليس أكثر أو أقل أبًدا. من 
يكتشف الكائنين المتطابقين، ينادي: »توقف!« ويحدد على الفور الكائنين ويشير بإصبعه عليهما. 

ال يجوز تحديد كائن واحد فقط!

 

اكتشف لينوس الكائنين المتطابقين ونادى: »توقف!« ويقول: »القبعة والمصاصة متطابقان«، ويشير 
عليهما بإصبعه. كفائز يحق له أخذ إحدى اللوحتين المصورتين الصفراوتين.

انتبه: بعد أن ينادي الالعب »توقف«، يجب أن يحدد الكائنين على الفور ويشير عليهما. ال يجوز أن 
يتأخر ويعيد النظر مرة أخرى. إذا تأخر بشكل كبير، يتم تقييمه بأنه خاطئ ويتم استبعاده من هذه 

الجولة. يواصل الالعبون اآلخرون البحث، إلى أن ينادي العب آخر »توقف«. 

من يستحوذ على معظم اللوحات المصورة في النهاية يكون هو الفائز.

متطابق
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