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قوانين لعبة الموازنة -لعبة عن النوع األول لمرض السكري
التجھيز للعبة وطباعة أدواتھا:
.1الصفحات الثالث التالية تحتوي على مجموعة ألواح العب.
قم بطباعتھا على ورق مقوى وتتبع النقاط الموجودة في أطراف األلواح أثناء القص.
.2قم بطباعة الصفحات المتبقية على ورق مقوى أيضا ً.
.3أفضل طريقة لحفظ أدوات اللعبة من التلف بعد االنتھاء من اللعب بھا ھو وضعھا في ملف ،
لكن قبل ذلك قم بوضع البطاقات في أكياس بالستيكية أو لفھا بمطاط.
اإلعداد:
ً
 . 1قم بترتيب ألواح اللعب الثالثة معا على شكل حرفY
 .2ضع بطاقات اللعب وبطاقات الربح وبطاقات العقوبة على األلواح في األماكن المخصصة لھا.
 .3بإمكانك استخدام المثلثات الملونة كقطع تحريك في اللعبة أو استخدام أي أدوات أخرى لذلك ،بشرط
أن تحمل نفس ألوان المثلثات.
.4بعد أن يقوم كل العب باختيار قطعة التحريك الخاصة به يضعھا على دائرة "مساحتك الخاصة"
للبدء في اللعبة:
 .1يبدأ الالعب األول اللعبة بسحب بطاقة من بطاقات اللعب ويتحرك وفقا ً لما ھو مكتوب فيھا  ،يليه
دور الالعب الثاني وھكذا  ،يكون الدور باتجاه عقارب الساعة.
 .2قم بإعادة بطاقة اللعب أو بطاقة العقوبة بعد قراءتھا بحيث تضعھا أسفل رزمة البطاقات وتكون
الكتابة لألسفل.أما بطاقات الربح فيبقيھا الالعب معه لزيادة رصيده في النقاط آخر اللعبة.
.3عندما تتوقف قطعة تحريك الالعب في مكان تشغله قطعة تحريك أحد الالعبين اآلخرين فإنه إما :
أن يعود إلى نقطة البداية أو يقوم بإعطاء الالعب اآلخر الذي يشغل المكان بطاقة ربح.
.4تأكد من تتبع اتجاھات األسھم التي توافق لون قطعة التحريك الخاصة بك.
 .5تنتھي اللعبة عندما يصل أحد الالعبين إلى نقطة الموازنة .
طريقة حساب النقاط:
الالعب الذي يُنھي اللعبة يحصل على خمس نقاط.
تحسب النقاط لبطاقات الربح كالتالي:
نقطة واحدة لكل بطاقة ربح  ،نقطتين إضافيتين لكل بطاقتين متماثلتين بحوزة الالعب  ،ثالث نقاط
إضافية لكل ثالث بطاقات متماثلة بحوزة الالعب  ،أربع نقاط إضافية لكل أربع بطاقات متماثلة بحوزة
الالعب  ،خمس نقاط إضافية إن كان بحوزة الالعب بطاقات الربح التالية ) النظام الغذائي ،
االنسولين ،الموازنة ،التمارين الرياضية(
قبل بداية اللعبة بإمكان الالعبين تحديد عدد دورات اللعبة بحيث إما أن تكون دورة واحدة أو أكثر من
دورة.
عند اختيار أكثر من دورة فإن الالعب الفائز ھو الذي يحصل على عدد النقاط األعلى عند جمع النقاط
لجميع الدورات معا ً.
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