مقدهم از مهندس بابک مهر:
آمد بهار جاناه اي شاخ رت هب رقص آ
چون يوسف اندرآمد مصر و شکر هب رقص آ

بهار با رداي شکوهفاهي سفید و صورتی از کوهچاه و خیاباناهیمان رد گذر است .پنجره دل بگشامیی و هب این همه تحوالت زیبا و

اعجاز گوهن سالمی بدهیم .اواقتی هست هک آنچنان رد کار و روزمرگی خود رغقیم هک فراموشمان میشود بهار مهمان خاهناه و

مث
دلاهیمان شده است؛ اما باید هب یاد بیاوریم هک الهیاهي ربف و خی انزک شده و میخواهد جویباري هب راه بیفتد .ردست ل
حق
دلاهي بهاري هک هواي رهسپاري هب سر منزل یقت دارند .حیف نیست رد پوسته خود ردجا زبنیم و بیاعتنا از کنار این
مهمان رپ خیر و ربکت بگذریم؟!

بیادیی پنجره دل راهب خورشید اتبان بگشامیی ،ااتشگننمان را هب سرسبزياه گره زبنیم و جاري شویم رد زیباییاهي بهار.
تحول زبرگرتین عیدا هناي است هک میتوانیم این روزاه هدهی بگیریم .
یش
باغچه آماده رو ی دوباره است .باران هک نم نم میبارد ،بنفشهاه از خاک سر رب میآورند ات هب این ردک ربسیم هک رد خواب غفلت ماندن

شایسته آدمی نیست.سبزهاه سر هب سوي خورشید بلند میکنند و رپندگان مهاجر هب آشیاهنشان بازمیگردند .خالهص ره ردي را هک بگشایی و ره
یش
دلی را هک بش کافی زمزهم رو ی خواهی دینش.
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بهار ما وهن هک ل واف ی ا ت و از تد ر وي خد وند رد رعهص ز باي عا م رپده رب ید رد ،باید ل با ند ی ا سان

نیز باشد .وقتی هک شاهخاهي جدید و ربگاهي نو رب تن ردختان میدنیشن ،این ایپم را هب گوش میرساند هک انسان نیز میتواند
می
دوران رکود و انامیدي را هب پایان ربساند و رد دل و جان خود ،جواهناهي آگاهی ،تحول و ل هب اوج را نمایان کند.
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بهار ،ل دل سپردن هب نور ،بندگی و بالندگی و استفاده از فرصتاهي گرانبهاست .بنارباین ل بهار ،ل نو شدن

است و نوروز نیز ،ح کایت نو شدن و نو خاستن است و مجالی رباي بیدا ر شدن و کسب معرفت.
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چنانکه ایپمبر اعظم(ص) فرموده است :آن کس هک با ر و ول د یا از و ی هب و ع د ر ،آگاه

نشود (از خواب بیدا ر نشود) از غافلرتین مردم است.

بس خ هستی ت نس
ت
نی
ی
ی
ی
گل
ت
ی
ا
ب
ا
یار رسند م هک وا م ا ن و ژه ر رد ا ن روزاهي ز باي هاري هب ا مام ربسا م.
و امیدواریم هجیتن این تالشها مورد رضایت و عنایت شما زعزیان قرار گیرد.
مطالب صفحات اولیه این گلواژه شامل تبریک نوروزي اساتید و داوران و مربیان و قهرماانن و شطرنجبازان است و
رد صفحات بعدي شاهد مقاهل اهي آموزشی  ،داستانک اه  ،مطالب طنز  ،معمااه  ،تست هوش و  ...رباي تمام رده اهي
سنی خواهید بود  ،امیدوارم این گلواژه لحظات شاد و رپ از اندیشه اهي نو را رباي شما هب ارمغان بیاورد.

تشکر ویژه از اعضای تیم گلواژه نوروزی :

✓ ایده پرداز  ،گرافیست و تنظیم محتوای داستانها  ،طنزها و معماهای گلواژه  :مهندس روح اهلل بابک مهر

✓ ویراستار و گرافیست گلواژه  :داور فیده و مربی ملی سرکار خانم مهندس نگین رمضانپور
✓ مقاله آموزشی نکات جدید داوری  :داور فیده و مربی ملی سرکار خانم مهندس نگین رمضانپور

✓ مقاله آموزشی بردهای  : DGTداور بین المللی و مربی درجه  ٢جناب آقای رامین کمال
✓ مقاله آموزشی پیاده منفرد وزیر  :داور و مربی ملی جناب آقای آرمان گلبیدی

نکات داوری ٢018
تهیه کننده  :داور فدراسیون جهانی و مربی ملی سرکار خانم مهندس نگین رمضانپور

مژده اي دل هک دگر باره بهار آمده است

خوش خرامیده و با حسن و واقر آمده است

هب تو اي باد صبا میدهمت پیغامی

این ایپمیست هک از دوست هب یار آمده است

ضمن عرض سالم و تبریک نوروز باستانی خدمت شما دوستداران شطرنج ،برآن شدیم که گزیدهای از
قوانین جدید مصوب ،که از سال  ٢018اجرایی شده را همراه با توضیحات کاربردی خدمتتان ارائه
کنیم .امید است که مقبول شما عزیزان واقع گردد.
 -1اگر بازیکنی بدون انجام حرکت ساعت بزند ،باید به عنوان حرکت غیرقانونی در نظر گرفته شده و
جریمه شود.
چنین شرایطی معموال در تنگی زمان بازیکنان ممکن است دیده شود که بازیکن خاطی مطابق بند
فوق جریمه خواهد شد.

 -٢اگر بازیکنی از دو دست برای انجام یک حرکت (برای مثال در مورد قلعه رفتن ،گرفتن یا ترفیع)
استفاده کند و ساعت بزند باید به عنوان یک حرکت غیرقانونی در نظر گرفته شده و جریمه شود.
همانطور که همه شطرنج بازان میدانند در حین بازی تنها باید از یک دست استفاده شود .یعنی ورود
دو دست برای انجام یک حرکت ممنوع میباشد؛ که بیشتر هنگام گرفتن مهره ،قلعه گیری یا ترفیع
پیاده ممکن است اتفاق بیفتد .بازیکنان رده های سنی و همچنین در شرایط تنگی زمان امکان بروز

چنین خطایی بیشتر میباشد .توجه به این نکته ضروری است که حرکت با یک دست و زدن ساعت با
دست دیگر مشمول این قانون نمیشود.

 -3پس از اقدام بر اساس ماده  ، 3-5-7 ، 1-5-7و یا  4-5-7داور باید به اولین حرکت غیرقانونی
کامل بازیکن ،دو دقیقه زمان اضافه به حریف او بدهد و به دومین حرکت غیرقانونی کامل همان
بازیکن ،داور باید بازیکن را بازنده اعالم کند .هرچند اگر وضعیت طوری باشد که حریف نتواند با هیچ
گونه سلسله حرکات قانونی ممکن شاه بازیکن را کیش و مات کند بازی مساوی است.
پر واضح است که برای اولین حرکت غیرقانونی (که شامل حرکت با دو دست نیز میشود) دو دقیقه
به زمان حریف اضافه میگردد ،و برای دومین بار ،بازیکن خاطی بازنده اعالم خواهد شد.

قوانین بلیتس و رپید
 -4اگر داور اقداماتی را بر اساس ماده  7-5-3 ، 1-5-7یا  5-4-7مشاهده کند او باید طبق
ماده  5-5-7عمل کند ،به شرط اینکه حریف حرکت بعدی خود را انجام نداده باشد .اگر داور دخالت
نکند ،حریف حق دارد که ادعا کند به شرط اینکه حریف حرکت بعدی خود را انجام نداده باشد .اگر
حریف ادعا نکن د و داور نیز دخالت نکند ،حرکت غیر قانونی باید پایدار بماند و بازی ادامه می یابد .به
محض اینکه حریف حرکت بعدی خود را انجام دهد ،حرکت غیر قانونی را نمی توان تصحیح کرد مگر
اینکه در این مورد بدون دخالت داور و با توافق بازیکنان باشد.

مهمترین تغییر محتوایی قوانین از سال  ٢017به قوانین  ٢018در پیوست الف ٢-4-دیده میشود.
این بند در خصوص حرکت غیر قانونی در بازی بلیتس و سریع بدون نظارت کافی است؛ که برای اولین
حرکت غیر قانونی ،جریمه زمانی ،و برای دومین حرکت غیرقانونی بازیکن خاطی بازنده اعالم خواهد
شد.

 -5برای ادعای برد بر اساس زمان ،مدعی میتواند ساعت شطرنج را متوقف کند و به داور اطالع دهد.
به هر حال اگر وضعیت به گونه ای باشد که نتوان با هرگونه سلسله حرکات قانونی شاه بازیکن را
کیش و مات کرد ،بازی مساوی است.
در نسخه  ٢017این مورد ذکر شده بود که" :برای اینکه ادعا موفقیت آمیز باشد مدعی باید پس از
توقف ساعت شطرنج ،در ساعت خود زمان داشته باشد ".که در نسخه  ٢018از این بند حذف شده
است.

 -6اگر داور سقوط پرچم را مشاهده کند ،هم باید آن را اعالم کند.
همانند بازی های استاندارد که هنگام سقوط پرچم (اتمام زمان) بازیکن داور باید آن را اعالم کند ،در
بازی های بلیتس و سریع نیز داور باید سقوط پرچم را اعالم نماید.

مطالب فوق چکیده ای از قوانین کاربردی سال  ٢018میباشد .امید است تمامی شطرنج بازان و
شطرنج دوستان عزیز با مطالعه کامل قوانین ،از آگاهی الزم و کافی برخوردار گردند.

 )a1اگر اعداد  1را رنگ آمیزی کنیم کدام مهره شطرنج در جدول زیر ظاهر می شود؟ (رده سنی)
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تست هوش  : 1جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 2جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

آموزش تصویری پخش زنده مسابقات شطرنج
تهیه کننده  :داور بین المللی و مربی درجه  ٢جناب آقای رامین کمال

با توجه به اهمیت یادگیری پخش زنده توسط داوران محترم کشور و انجام پخش زنده در اکثر
مسابقات معتبر بین المللی تصمیم گرفتم برای اولین بار در ایران مقاله ای تحت عنوان آموزش
تصویری پخش زنده را آماده کنم تا عزیزان عالقمند به راحتی با آموزش این مقوله آشنا شوند.
البته در این زمینه آموزش به تنهایی کافی نیست چرا که تجربه عملی به نظر من بسیار پر اهمیت
تر است و در هر مسابقه احتمال برخورد با مواردی که تاکنون برایتان اتفاق نیفتاده بسیار زیاد هست
و فقط با تجربه عملی می توان به تسلط کافی در این زمینه رسید.
پخش زنده بر روی میزهای فلزی و یا استفاده از هاب باعث ایجاد اختالل خواهد شد و بهتر است از
میزهای چوبی استفاده شود.
در ابتدا بوردها باید به یکدیگر متصل باشد و این اتصاالت به لپ تاپ با استفاده از  Usbوصل
خواهد شد و به وسیله یک آداپتور به برق متصل میگردد .پیشنهاد می شود نحوه اتصال بوردها را
به صورت عملی در یک مسابقه از نزدیک مشاهده نمایید .اتصال بوردها بسیار ساده می باشد.
نرم افزار پخش زنده را می توانید از سایت  Www.Digitalgametechnology.Comازقسمت
 Supportروی  Dgt Softwareکلیک کنید و در صفحه جدید برروی  Dgt Live Chessکلیک و
در پنجره جدید آخرین ورژن نرم افزار را دانلود نمایید.

این نرم افزار فایل نصبی ندارد و به صورت یک فایل دانلود می شود .تصویر زیر محتویات فایل
دانلود شده را نشان می دهد که برای اجرای پخش زنده باید برروی  Livechessکلیک نماییم.
 Livechess Viewerبرای نمایش بازی ها بر روی پرده نمایش هست که بعد از انجام دادن موارد
الزم در نرم افزار پخش زنده ،میتوان با انتخاب هر تعداد از میزی که پخش زنده می شود روی پرده
برای عموم نمایش داده شود.

نرم افزار را اجرا نمایید .محیط اولیه نرم افزار به صورت تصویر زیر می باشد.

در باالی نرم افزار قسمتی به نام  Fileوجود دارد .روی آن کلیک می نماییم .گزینه اول به نام
 Preferencesرا کلیک می نماییم.

قسمت های  URLو  FTP Serverو  Usernameو  Passwordمواردی هست که با توجه به
سایتی که شما تصمیم دارید از فضای آن برای پخش زنده استفاده نمایید پر کنید .در واقع این
موارد باید از سایت پخش کننده استخراج شده و در این قسمت ها وارد شود و بازی ها بر روی آن
سایت آپلود می شود .در قسمت  Licenseeمیتوانید اسم تورنمنت را به صورت انگلیسی وارد
نمایید .بقیه موارد به صورت پیش فرض باقی می ماند و بعد در پایین صفحه دکمه  Checkرا
برای تست اطالعاتی که وارد کردید بزنید .توجه بفرمایید برای این قسمت باید اینترنت وصل باشد.
در صورت عدم وجود اشکال در اطالعات وارد شده پیغام  Connection Successfulداده میشود.
در آخر هم برای ثبت اطالعات وارد شده در پایین پنجره گزینه  Applyرا می زنیم.
بعد از وارد کردن اطالعات ،اولین کار ایجاد تورنمنت جدید می باشد .در پنجره سمت چپ روی
قسمت  Tournamentsکلیک می نماییم .پنجره سمت راست به صورت تصویر زیر به نمایش
درخواهد آمد.

در قسمت  Nameاسم تورنمنت را به صورت کوتاه میتوانید وارد نمایید .در قسمت
 Descriptionمربوط به توضیحات تورنمنت هست .بعد گزینه  Addرا می زنیم .اسم تورنمنت
در پنجره باال سمت راست نمایش داده خواهد شد .همچنین مسابقه ایجاد شده در زیر مجموعه
تورنمنت در پنجره سمت چپ نیز نمایش داده خواهد شد .برای پاک کردن تورنمنت هم از گزینه
 Removeدر همین قسمت استفاده می نماییم.
با کلیک برروی نام تورنمنت در زیرمجموعه  Tournamentپنجره زیر در سمت راست به نمایش
خواهد آمد .در نوار ابزارها برروی  Roundsکلیک نمایید.

با هر بار کلیک بر روی گزینه  Addیک دور به دورها اضافه خواهد شد .مثال برای تورنمنت  9دوری
باید  9بار روی گزینه  Addکلیک نمایید .سمت راست گزینه  Addهم قسمتی به نام Remove
موجود است که اگر تعداد دور را به اشتباه اضافه زدیم باهربار کلیک برروی این قسمت  1دور از
تعد اد دور زده شده کم خواهد شد .بعد از تعریف کردن تعداد دور تورنمنت ،باید سریال بوردهای
دیجیتال را برای نرم افزار تعریف نماییم.

برای این کار مطابق با تصویر باال در قسمت پنجره سمت چپ روی قسمت  Liveکلیک می نماییم
و بعد در پنجره سمت راست مطابق با تصویر باال بر روی نام تورنمنت (قسمت  )٢کلیک می نماییم.
بعد هم بر روی ( Setup E-Boardsقسمت  )3کلیک می نماییم.

پنجره ای مطابق با تصویر باال باز خواهد شد .شماره سریال های بوردها که روی بوردها نوشته شده
با توجه به میز آن بورد وارد می گردد .در قسمت  Nrشماره میز نوشته خواهد شد (شماره  1در
تصویر باال) .در قسمت  DGT Idنیز شماره سریال بوردی که روی آن میز قرار گرفته نوشته خواهد
شد (شماره  ٢در تصویر باال) .بعد هم گزینه  Addرا می زنیم .بعد از زدن این گزینه شماره میز و
سری ال آن بورد در فضای سفید باال اضافه خواهد شد .همه میزها را به همین صورت وارد می نماییم.
در آخر هم این پنجره را می بندیم .بوردهای وارد شده در همان قسمت  Liveنمایش داده میشود.
بهتر است همیشه سریال های هر میز را بر روی برگه ای همراه خود داشته باشیم تا در صورت بروز
اشکال از آن سریعا استفاده نماییم .اگر سریال بورد به صورت اشتباه هم وارد شده باشد حتی در
صو رت بستن این پنجره از طریق همان راه قبلی میتوانید بورد اشتباه وارد شده را حذف و سریال
بورد صحیح را اضافه نمایید.

همان طور که مطابق تصویر باال مشاهده می کنید  4م یز به عنوان مثال وارد شده است .عالمت
ضربدر قرمز رنگی که مشاهده میفرمایید به این علت هست که یا بوردها سرچ نشده است یا اتصال
بورد قطع شده است یا شماره سریال بورد آن میز اشتباه وارد شده است .برای سرچ بوردها باید
ابتدا از پنجره سمت چپ بر روی گزینه  Serial Portکلیک کنیم (شماره  1در تصویر پایین) .سپس
پنجره سمت راست مطابق تصویر پایین به نمایش درخواهد آمد .دقت بفرمایید در صورتی که
اتصاالت بوردها به صورت کامل انجام نشده باشد قسمت  ٢در تصویر پایین نمایش داده نخواهد
شد .همچنین اگر مطمئن هستید که اتصاالت وصل هست باید درایور مربوط به پخش زنده را نصب

نمایید تا این قسمت نمایش داده شود .بعد از نمایش باید با کلیک بر روی قسمت نمایش داده
شده در تصویر  ٢زیر ،تیک قسمت  Enableزده شود .بعد از زدن این تیک سرچ بوردها شروع میشود
و بعد از چند ثانیه بوردهایی که سرچ شده در قسمت  3تصویر پایین نمایش داده می شود .در این
قسمت شماره سریال بورد و در صورت روشن بودن ساعت ها و اتصال آن ها به بورد ،مقدار زمان
نمایش داده شده برروی ساعت نمایش داده خواهد شد.

بعد از این کارها ،برای شروع پخش زنده یک تورنمنت مجددا به قسمت  Fileو Preferences
مراجعه می کنیم.

در صورتی که فیلدهای باال که قبل تر توضیح داده شد ،تکمیل نشده می توانیم در این مرحله پر
نمائیم .همچنین با ایجاد تورنمنت در مراحل قبل ،در پنجره پایین در قسمت Tournaments
همان طور که در تصویر باال مشاهده می نمایید ،اسم تورنمنت ایجاد شده قابل مشاهده است .در

این مرحله باید آن تورنمنت را با زدن تیک قسمت  Enableهمان طور که در تصویر باال مشخص
شده فعال نماییم و در آخر  Applyرا برای ذخیره اطالعات بزنیم.
بعد از انجام این کار به پوشه ای که فایل پخش زنده را که قبال دانلود نموده ایم ،اجرا کردیم مراجعه
می نماییم.

همان طور که در تصویر باال مشاهده می نمایید یک فایل به نام  Tfdدیده می شود .این فایل را
باز کنید .اسم تورنمنتی که با برنامه پخش زنده ایجاد کرده اید به صورت یه فولدر با نام آن تورنمنت
قابل مشاهده است .فولدر اسم تورنمنت را باز نمایید .یک فایل به نام  Tfd.Htmمشاهده
میکنید .این فایل را کپی نمایید و در همان جا  Pasteکنید و نام آن را به نام  Indexتغییر دهید.
این فایل همان برنامه نویسی مسابقه هست که فایل به چه صورتی آپلود شود .در این قسمت
می توان تغییراتی همچون افزودن نام تورنمنت در باالی پنجره ،تغییرات اندازه و رنگ و دانلود فایل
 Pgnو لینک فایل نتایج آن تورنمنت و ...انجام داد .حال فایل  Indexکه به صورت تکست هست
را با  Notepadباز کنید .این قسمت باید ویرایش شود .بهتر است شما یک فایل برنامه نویسی
ویرایش شده داشته باشید و همیشه آن را جایگزین این برنامه نویسی کنید .چون فایل اولیه
برنامه مربوط به ابعاد بازی های آپلود شده و لینک های الزم در پایین پنجره نمایش بازی های آپلود
شده را ندارد .بعد از منتقل کردن فایل ویرایش شده قبلی چند قسمت آن را باید باز هم ویرایش
کنید .قسمت اول نام تورنمنت هست که اگر با دقت مشاهده نمایید در  ٢قسمت نام تورنمنت
قابل مشاهده هست .اگر فایل قبلی که در اینجا منتقل کردید ،ایرادی نداشته باشد نام تورنمنت
قبلی در این فایل دیده می شود .شما می توانید نام تورنمنت جدید را جایگزین نام تورنمنت قبل
نمایید .همان طور که گفته شد نام تورنمنت در  ٢قسمت این فایل باید جایگزین شود.

قسمت اول نام تورنمنت که باید ویرایش شود در تصویر باال به نام  Tfdقابل مشاهده هست که
نام تورنمنت باید جایگزین آن گردد و در پایین صفحه نیز همین تغییرات را برای اضافه شدن نام
تورنمنت باید انجام دهیم .در قسمتی از این فایل نیز آدرس لینک فایل نتایج مسابقات هست که
باز هم آدرس جدید را باید جایگزین قبلی نماییم و اگر فایل دانلود  Pgnهم در نظر گرفتیم باید
آدرس آن را مطابق با مسابقه خود تغییر دهیم .در واقع این قسمت افرادی که برنامه نویسی را
مسلط باشند می توانند هر تغییری را برای نمایش بازی های آپلود شده بدهند و اگر هم با برنامه
نویسی آشنا نیستید می توانید یک فایل مرجع ویرایش شده از افرادی که پخش زنده انجام میدهند
بگیرید و فقط چند تغییر کوچک مثل نام تورنمنت و کد سایت نتایج و آدرس دانلود  Pgnرا در آن
فایل جایگزین نمایید .بعد از انجام تغییرات این فایل تکست را روی همان فایل  Indexذخیره
نمایید.
شاید این قسمت ها برای افرادی که برای بار اول انجام می دهند یک مقدار سخت به نظر بیاد .اما
با تکرار مسلما بسیار راحت خواهد بود .بعد از این کار ،فولدر نام تورنمنت که در برنامه پخش زنده
ایجاد کردیم و داخل فولدر  Tfdقرار گرفته را کپی می کنیم.
بعد باید به آدرس  Ftpبرویم .دقت فرمایید آدرس  Ftpرا قبال ما در قسمت  FTP Serverداخل
 Preferencesوارد کردیم My Computer .را باز می کنیم و در فضای باالی آن آدرس  Ftpرا
تایپ می کنیم و  Enterرا می زنیم .در واقع ما میخواهیم تغییرات را بر روی سایتی که قرار هست
بازی ها آپلود شود ،بارگذاری نماییم.

همان طور که در تصویر باال مشاهده می کنید آدرس  Ftpرا در قسمت مشخص شده تایپ نموده
و  Enterمیزنیم .این مرحله باید به اینترنت وصل باشیم .پنجره ای که باز شد مربوط به فضای
سایتی هست که قرار هست بازی ها برروی آن آپلود شود .در پنجره باز شده ،اگر تورنمنت های
دیگری بارگذاری شده باشد قابل مشاهده هست .حال فایل تورنمنت که از فولدر  Ftpکپی کردیم
در اینجا  Pasteمی کنیم.
لینک پخش زنده نیز با توجه به اطالعاتی که در قسمت  Preferencesوارد شده ،تعریف گردیده
و قابل نمایش برای عموم می باشد.
حال برای استارت دور اول بعد از قرعه کشی توسط برنامه سوییس منیجر ما باید  Pgnقرعه ها را
وارد نرم افزار پخش زنده کنیم .البته این  Pgnهیچ حرکتی داخلش نیست و در واقع فقط اسامی
بازیکنان سفید و سیاه می باشد.
پس فردی که مسئولیت پخش زنده دار د باید با برنامه سوییس منیجر هم آشنا باشد و به برنامه
سوییس منیجرمسابقات دسترسی داشته باشد .شما می توانید در صورتی که قرعه آپلود شده باشد
از طریق سایت نتایج مسابقات هم فایل سوییس منیجر مسابقه را دانلود کنید .برای مثال سایت
نتایج یک مسابقه را باز می نماییم.

همان طور که در تصویر باال مشاهده می کنید ،زمانی که سایت نتایج یک مسابقه را باز کردید برروی
 Show Tournament Detailsکلیک نمایید.

بعد مطابق با تصویر باال بر روی  Swiss-Manager Tournamentfileکلیک می نماییم و فایل
سوییس منیجر آن مسابقه دانلود می گردد .فایل را باز می نماییم .برای  Pgnگرفتن باید از طریق
نوار ابزار  Otherبرروی  Pgn Filesکلیک نماییم.

به تصویر باال دقت نمایید .برای  Pgnگرفتن جهت وارد کردن در برنامه پخش زنده باید به ترتیب
مراحل باال را انجام دهید .در قسمت  1شما دوری که می خواهید  Pgnبگیرید را باید وارد کنید .مثال
برای دور اول باید  From Roundرا  1و  To Roundرا هم  1بنویسید .همان طور برای Pgn
گرفتن دور دوم هر دو قسمت را  ٢می نویسید .در قسمت  ٢باید تعداد میزی که میخواهید پخش
زنده انجام دهید مشخص کنید .معموال میزهای باال به دلیل اهمیت بازی ها ،پخش زنده می شوند.
فرض کنید شما میخواهید  4میز اول را پخش زنده کنید .برای این کار  From Boardرا بر روی 1
و  To Boardرا  4می نویسیم .قسمت  3برای دادن آدرسی هست Pgnها قرار هست آنجا ذخیره
شود .بعد از دادن آدرس باید برروی ( Output Empty PGN Fileقسمت  )4کلیک نمایید .بعد
از این مرحله  Pgnها در محل مشخص شده ذخیره می شود .هدف از گرفتن  Pgnدر این مرحله
همان طور که گفته شد فقط برای مشخص شدن اسامی بازیکنان سفید و سیاه برای پخش زنده
هست.در نهایت هم  Okرا می زنیم و برنامه سوییس منیجر را می بندیم .به برنامه پخش زنده
مراجعه می کنیم .میخواهیم این Pgnها را بر روی این برنامه  Loadکنیم.

همان طور که در تصویر باال مشاهده می کنید ابتدا برروی  +کنار  Tournamentsکلیک میکنیم.
سپس بر روی اسم تورنمنت کلیک میکنیم .سپس در پنجره سمت راست در قسمت نوار ابزار
 Summaryابتدا قسمت  Active Roundرا مشخص می کنیم .مثال اگر میخواهیم دور اول را
پخش زنده کنیم باید روی  1بگذاریم .دور به دور باید دور را در این قسمت مشخص نماییم .سپس
از طریق  Load Pairingآدرسی که Pgnها را ذخیره کرده اید را می دهید تا Pgnها لود شود .بعد
از این مرحله می توانید اسامی بازیکنان سفید و سیاه را از قسمت  Liveو میزهایی که قبال تعریف
کردید مشاهده نمایید.

در مرحله آخر هم بر روی  Liveو در پنجره سمت راست بر روی نام تورنمنت کلیک می نماییم و
 Start Roundرا می زنیم .آخرین کار هم تیک پایین صفحه پخش زنده  Game Uploadرا
میزنیم تا بازی ها بر روی سایت آپلود شود .بعد از استارت مواردی وجود دارد که امکان دارد پخش
زنده به مشکل بخورد .شما در حین بازی ها باید این مشکالت را در صورت وجود رفع کنید .در صورتی
که هر کدام از میزها مشکلی برایش به وجود آید در قسمت  Liveدر کنار شماره میزها در پنجره
سمت راست یک عالمت تعجب قرمز رنگ نمایش داده می شود و در پایین سمت چپ برنامه
پخش زنده علت آن را درج می کند .به عنوان مثال امکان دارد برخی از ساعت های بوردها مشکل
داشته باشد یا سوکت اتصال آن ها ایراد داشته باشد .این مورد اشکالی برای پخش زنده شما به
وجود نمی آورد .فقط زمان بازیکن ها برروی سایت نمایش داده نمی شود .این مشکل به صورت
 Clock Not Presentنوشته می شود .در این صورت شما می توانید میزی که این ایراد را دارد
کلیک نمایید و تیک  Check Clockرا غیرفعال نمایید .در صورتی که با ارور Board Not Setup
 Correctlyمواجه شدید معن ی آن می تواند چیده شدن اشتباه مهره ها برروی صفحه یا منظم
چیده نشدن مهره ها در جای خودش می باشد .در صورت چینش صحیح به صورت خودکار این ارور
حذف خواهد شد و شما بعد روی میزی که این ایراد به وجود آمده است و شما آن را رفع کرده اید
گزینه  Playingرا میزنید تا ادام ه بازی به روند طبیعی برگردد .در صورتی که با ارور باطری مواجه
شدید معنی آن کم بودن میزان باطری ساعت می باشد که بهتر است آن ساعت تعویض شود.
سخت ترین ارور شاید مربوط به ارور  Board Is Not Respondingباشد که معنی آن این است
اتصاالت بورد جدا یا به هرحال قطع شده است .در صورت قطع اتصال معموال حرکات باز هم در
حافظه خود باقی می ماند و بعد از اتصال بورد با انجام فقط یک حرکت به صورت دستی بقیه حرکات
را به صورت خودکار لود خواهد کرد .در صورتی که این کار انجام نشد و شما مجبور شدید حرکات را
به صورت دستی بزنید باید از قسمت  Liveو در پنجره سمت راست با زدن نوار ابزار  Moveحرکات
را به صورت دستی وارد نمایید و در آخر  Playingرا بزنید .در قسمت  E-Boardهم چیدمانی که
در صفحه بازی هست دیده می شود .موارد بسیاری از این مشکالت به وجود می آید که با تجربه در
مسابقات مختلف می توان پخش زنده بسیار بی نقصی را انجام داد .نکته مهمی که وجود دارد این

هست که بوردها باید تمیز و به دور از گرد وخاک باشد .این مورد باعث بروز اختالل خواهد شد .در
نهایت بعد از پایان بازی ها نتیجه را درج می نماییم و  Completedرا میزنیم .دقت کنید بعد از
استارت بازی ها شما فقط در قسمت  Liveتمرکز می کنید .می توانید نتیجه بازی را هم با قرار
دادن شاه سفید در خانه  E4و شاه سیاه در خانه  D5یا فقط گذاشتن شاه سفید در  E4به معنی
برد سفید (نتیجه به صورت خودکار درج خواهد شد و فقط شما باید  Completedرا بزنید) .با قرار
دادن شاه سفید در  D4و شاه سیاه در  E5یا فقط قرار دادن شاه سیاه در خانه  E5به معنی برد
سیاه و یا قرار دادن شاه سفید در  E4و شاه سیاه در  E5به معنای تساوی می توانید نتیجه را به
صورت خودکار در برنامه پخش زنده درج نمایید .مدیریت در حین مسابقه برای پخش کننده مسابقات
بسیار اهمیت دارد.
بعد از پایان بازی ها تیک  Game Uploadرا برمی داریم .شما می توانید  Pgnبازی ها را بر روی
سایت نتایج آپلود نمایید .برای این کار در پنجره سمت چپ برروی نام تورنمنت کلیک نمایید و در
پنجره سمت راست در نوار ابزار  Summaryبرروی  Save Pgnکلیک می کنید .بازی ها بر روی
آدرس شما ذخیره می شود .سپس از طریق فایل سوییس منیجر بازی ها را بعد از وارد کردن نتایج
در سوییس منیجر بر روی سایت آپلود می نمایید .برای این کار دقیقا مشابه گرفتن  Pgnاولیه
عمل می کنیم .فقط بعد از وارد کردن راند و میزها باید آدرس  Inputرا آدرس محل ذخیره بازی ها
را بدهید و تیک قسمت Special Database – Export Format Chess-Results
 Serverرا بزنید و گزینه  Adjust Pgn Fileرا بزنید.
تمام مراحلی که انجام شد برای مسابقات انفرادی و تیمی مشابه هست .فقط برای مسابقات
تیمی باید میزها را قبل از گرفتن  Pgnدقت کنید .فرض کنید مسابقات بر روی  4میز انجام میگیرد.
اگر شما میز  1تا مثال  ٢را بزنید به شما  8بازی را  Pgnمی دهد .در واقع هر میز در اینجا چون بازی
ها روی  4میز انجام می شود شامل  4بازی می باشد .بعد از گرفتن  Pgnاولیه باید این  Pgnرا
با  Notepadباز کنید و ویرایش کنید  .چون برنامه پخش زنده نمی تواند به این صورت Pgnها را
به درستی لود کند .دقت بفرمایید ویرایش  Pgnفقط برای بازی های تیمی نیاز هست و بازی های
انفرادی نیازی به ویرایش ندارد .ویرایش آن بسیار راحت هست .فرض کنید بازی ها روی  5میز برگزار

می شود و شما مجموعا می خواهید  10میز را پخش زنده کنید .همان طور که گفته شد برای Pgn
گرفتن اولیه شما باید میز  1تا  ٢را بزنید تا به شما  10میز بدهد( .باتوجه به اینکه هر میز شامل 5
میز می باشد ).بعد  Pgnمیگیرید .فایل  Pgnرا با  Notepadباز کنید 10 .تا میز مشخص هست
که اطالعات بازیکنان هر میز مشخص هست .شما باید این  10میز را در قسمت  Roundفرمتش
را اصالح نمایید .به ترتیب فرمت ها را به صورت  1 .1 .1بدون فاصله می زنید .میز بعدی به صورت
 1 .1 .٢زده می شود و به همین صورت تا میز  10که  1 .1 .10می شود و در آخر هم تغییرات را ذخیره
می نمایید و ادا مه کار مشابه توضیحات قبل انجام خواهد شد .این کار هر دور باید انجام شود .در
دور دوم هم به همین صورت میز اول  ٢ .1 .1و میز دوم  ٢ .1 .٢و میز سوم  ٢. 1 .3و به همین صورت
تا میز دهم که  ٢ .1 .10بدون فاصله نوشته می شود.
امیدوارم این مقاله توانسته باشد کمکی به یادگیری بیشتر در قسمت پخش زنده مسابقات که
امروزه الزمه هر مسابقه معتبر می باشد ،کرده باشد .در پایان از داور بین المللی آقای حمیدرضا
جدیدی که افتخار شاگردی در یادگیری پخش زنده مسابقات را در حضورشان داشته ام تشکر مینمایم.
با وجود پخش زنده مسابقات معتبری همچون جام بین المللی ستارگان ،آماتوری آسیا ،خزر ،مدارس
آسیا ،کشوری زیر  ٢0سال پسران ،شهرهای ایران ،استانی قهرمانی استان اصفهان و  ...اما همچنان
در مسابقات مواردی هست که باعث می شود چیزهای زیادی را یاد گرفت .همیشه به دنبال یادگیری
باشیم تا شاید فرد شایسته ای در جامعه داوری کشورمان باشیم و عدالت را در کسوت یک قاضی
در محیط شطرنج به خوبی اجرا نماییم .در پایان تشکر ویژه از اساتید گرامی داوران بین المللی
آقایان گلشنی و وحید دستجردی دارم که فضای بسیار خوبی در شطرنج کشور و استان برای پیشرفت
داوران فراهم نموده اند.

 )a2در تصویر زیر کدام مهره شطرنج پنهان شده است؟

تست هوش : 3جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش : 4جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

آموزش پیاده منفرد وزیر
تهیه کننده  :داور و مربی ملی جناب آقای آرمان گلبیدی

مقدمه
بدون شک شما همم بارهما و بارهما در نبمرد همایی کمه انجمام دادیمد بما پیماده منفمرد وزیمر برخمورد
داشته اید  .یا خودتان پیاده منفمرد داشمته ایمد یما حریفتمان بمه همر حمال فرقمی نمدارد شمما بایمد
نحمموه بهممره بممرداری و جلمموگیری از ایممن پیمماده تنهمما و در مانممده را یمماد بگیریمد تمما بتوانیممد بممه یممک
بممازیکن حرفممه ای تبممدیل شمموید  .در ایممن بخممش ممما سممعی داریممم اصممول و قواعممد اساسممی ایممن
پیاده را به شما بیاموزیم پس با ما همراه باشید.

در ابتدا سمممعی می کنیم نگاهی کوتاه به آموزه های آرون نیمزویچ از کتاب "روش من " داشمممته
باشیم و سپس به صورت تخصصی وارد مبحث  IQPخواهیم شد .

آموزههای آرون نیمزویچ
در پیرامممون پیمماده منفممرد وزیممر بحممث سممر پیمماده ایسممت کممه تازمممانی کممه ثابممت بمانممد یممک
ضممعف و زمممانی کممه بممه حرکممت در آیممد یممک نقطممه قمموت اسممت  .پیمماده منفممرد وزیممر یکممی از
اساسی ترین موضوعات شطرنج پوزیسیونی است .

بیایید یک بازی را باهم بچینیم :
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.e3 c5 5.Nc3 Nc6 6.Bd3 cxd4 7.exd4 dxc4 8.Bxc4
حاال به ساختار پیاده ای به وجود آمده دقت کنید:

شمماید ایممن پوزیسممیون در نظممر فممردی کممه تممازه شممروع بممه مطالعممهی وسممط بممازی کممرده باشممد بممه
نفممع سممیاه باشممد چممرا کممه مممی گویممد سممیاه  ٢جزیممره پیمماده ای ولممی سممفید  3جزیممره دارد تممازه
پیاده آن هم منفرد است  .اما جواب به این راحتی ها هم نیست  .چرا؟
بممه خانممه هممای سممبز رنممگ دقممت کنیممد بممه ایممن دوخانممهی  e5و  c5خانممه اسممتراتژیک سممفید و بممه
خانهی  d5خانهی استراتژیک سیاه گفته می شود .
نکته مهمم  :داشمتن پیماده منفمرد وزیمر در وسمط بمازی عممدتا مناسمب ولمی در آخمر بمازی عممدتا
نامناسب است چرا که به راحتی در آخر بازی گرفته می شود .
در وسط بازی پیاده منفرد وزیر به دنبال دو هدف است :
• راندن پیاده به خانهی  d5برای سفید و برای سیاه راندن پیاده ایزوله به . d4
• کنترل خانه های استراتژیکی که قبال گفته شد .
برای طرف مدافع دو طرح در وسط بازی وجود دارد :
• گرفتن پیاده و افزایش فشار بر روی آن .
• کنترل خانهی استراتژیک جلوی پیادهی ایزوله .

اما چرا پیاده منفرد وزیر در آخربازی یک ضعف تلقی می شود ؟

پیاده منفرد وزیر سفید را در نظر بگیرید  .با رفتن به سمت آخر بازی چون تهدیدات سفید
بر روی شاه حریف کم می شود در نتیجه توجه بر روی گرفته شدن این پیاده زیاد می گردد.
همچنین خانه های  d5,c4و  e4نیز یک خانهی ضعیف خواهند شد .

نحوه حمله با پیاده منفرد وزیر
از نظر من بهترین آرایش برای سفیدی که پیاده منفرد دارد می تواند به گونه زیر باشد :
• اسب ها آماده برای رفتن به  e5یا c5
• فیل در  d3یا b1
• رخ در  c1و d1
• وزیر در c2
• و فیل در  e3رابطه ی فیل  e3با پیاده  e4مانند نوزاد و پرستار است !
افراد در مواجهه با پیاده منفرد وزیر واکنش سمممریع و تندی را انجام می دهند و سمممعی می کنند به
صورت مداوم به آن حمله کنند در اینجا شما باید هوشیار باشید باید حمله به جناح شاه حریف که
می خواهد به پیاده منفرد شمممما حمله کند را زمانی آغاز کنید که تمام سممموارهای خود را از جناح
شاهش دور کرده باشد .

در اینجمما سممیاه سممعی مممی کنممد بمما آوردن اسممب در  e8سممپس در  c7و  b5فشممار بممر روی پیمماده
را بیشتر کند و آنگاه فرصت برای حمله به جناح شاه سیاه فراهم می گردد .
8...Ne8 9.Qh5 g6 10.Qh6 Ng7 11.Bg5 f6 12.Bg6 g6 13.Ng6 Qd7
}{13...Qd6 14.Qh8 Kf7 15.Qh7 g5 16.Ne5 Ke8 17.Qg7 Qe7 18.Qg6 Kd8 19.Rc6
14.Bh4
}{14.Bf6 Nf6 15.Qh8 Kf7 16.Ne5 Ke8 17.Nd7 Rh8 18.Nf6

در پوزیسیون قبل شما یکی از طرح های حملهای پیاده منفرد وزیر را به وضوح دیدید.
دو نکته مهم برای سفید وقتی سیاه سوارهای جناح شاهش را به سمت پیاده نمی آورد :
 .1تعویض پیاده منفرد با پیاده  e6خوب است پس شرایط راندن این پیاده به  d5را مهیا
کنید .
 .٢بر روی ستون  cبسیار کار کنید و از آنجا رخنه کنید .
دو نکته مهم برای سیاه :
 .1بازی را به سمت آخر بازی سوق دهید
 .٢تعویض اسب  d5با  c3را زمانی انجام دهید که سفید مجبور شود با پیاده  bپس بگیرد و
شما این پیاده را محاصره کنید .

]Lasker,Emanuel - Tarrasch,Siegbert [D30
St Petersburg final St Petersburg (4), 14.05.1914
1.d4 d5 2.Nf3 c5 3.c4 e6 4.cxd5 exd5 5.g3 Nc6 6.Bg2 Nf6 7.0–0 Be7 8.dxc5 Bxc5
9.Nbd2 d4 10.Nb3 Bb6 11.Qd3 Be6 12.Rd1 Bxb3 13.Qxb3 Qe7 14.Bd2 0–0 15.a4
Ne4 16.Be1 Rad8 17.a5 Bc5 18.a6 bxa6 19.Rac1 Rc8 20.Nh4 Bb6 21.Nf5 Qe5
22.Bxe4 Qxe4 23.Nd6 Qxe2 24.Nxc8 Rxc8 25.Qd5 Qe6 26.Qf3 h6 27.Bd2 Ne5
28.Rxc8+ Qxc8 29.Qe4 Nd7 30.Rc1 Qf8 31.Bxh6 Nc5 32.Qg4 f5 33.Qg6 Qf7
34.Qxf7+ Kxf7 35.Bg5 Nd3 36.Rb1 Ke6 37.b3 Kd5 38.f3 a5 39.h4 Nc5 40.h5 d3
41.Kf1 a4 42.bxa4 Nxa4 43.Bf6 Ke6 44.Bxg7 Kf7 45.Be5 Nc5 46.Rd1 1–0

بازی فوق می تونه یک نمونه کامل باشد از زمانی که به پیاده منفرد اجازه می دهیم پیشروی کند
و خودش موجب ایجاد ضعف در پوزیسیون سیاه می گردد .

در نتیجه :
از نیمزویچ آموختیم اگر پیاده منفرد داریم :
• از خانه های استراتژیک آن استفاده کنیم
• سعی کنیم از تعویض اکثرا پرهیز کنیم
• در زمان مناسب آن را به جلو برانیم
• از ستون های کناری آن برای رخنه استفاده کنیم
• فرم مناسب سوارها را خوب برای استفاده از آن بشناسیم
• منتظر بمانیم حریف زمانی که سمموارهایش را روی پیاده ما متمرکز کرد آنگاه با یک قربانی
جناح شاهش را در هم بشکنیم .
• بازی را در وسط بازی به دست بگیریم چون در آخربازی بازی به نفع حریف خواهد شد
و زمانی که پیاده منفرد را حریف دارد:
• خانه استراتژیک جلوی پیاده را بگیرید .
• برروی پیاده فشار بیاورید .
• بازی را به آخربازی بکشانید یعنی سوارها را تعویض کنید .
• تعویض اسب  d5با اسب  c3در زمان مناسب برای تسلط برروی پیاده . c
• سعی کنید با راندن پیاده های جناح وزیر خود در پوزیسیون حریف ضعف ایجاد کنید .
• جلوی رخنه حریف از ستون  Cرا بگیرید.

 )a3حروف صحیح را با خط به مهره مربوط به آن حرف متصل نمایید (رده سنی).

تست هوش : 5جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش : 6جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a4اگر نوبت با سفید باشد نتیجه صحیح را به دیاگرام مربوطه متصل نمایید .

تست هوش : 7جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش : 8جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a5اگر نوبت با سفید باشد برتری صحیح را به دیاگرام مربوطه متصل نمایید .

تست هوش  : 9جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 10جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a6نام و سبک بازی قهرمانان را در زیر هرتصویر بنویسید .

تست هوش  : 11جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 12جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a7با کمک والدین نام هر مهره را در کنار تصویر آن مهره بنویسید ( .رده سنی)

تست هوش  : 13جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 14جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a8سه تفاوت در دو تصویر زیر پیدا کنید و با دایره دور آنها خط بکشید ( .رده سنی)

تست هوش  : 15جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 16جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a9پنج تفاوت در دو تصویر زیر پیدا کنید و با دایره دور آنها خط بکشید .

تست هوش  : 17جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 18جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a10در تصویر زیر کدام دو پرنده با بقیه پرنده ها متفاوت هستند؟ (رده سنی)

تست هوش  : 19جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 20جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a11دو دیاگرامی که با سایر دیاگرامها متفاوت هستند را با دایره مشخص کنید.

تست هوش  : 21جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 22جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a12دو مورد غیر عادی را در این تصویر با دایره مشخص نمایید( .رده سنی)

تست هوش  : 23جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 24جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a13چهار تصویر کودکی قهرمانان شطرنج جهان را توسط خط به تصویر بزرگسالی
همان قهرمانان در تصویر دسته جمعی متصل نمایید( .رده سنی)

تست هوش  : 25جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 26جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a14پنج مهره شطرنج در تصاویر زیر یافته و با دایره مشخص نمایید( .رده سنی)

تست هوش  : 27جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 28جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a15سفید شروع و در سه حرکت شاه سیاه را مات می کند( .تیز هوشان)

تست هوش  : 29جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 30جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a16دنیای وارونه ! در این وضعیت سفید شروع و پیروز خواهد شد اما چگونه؟

تست هوش  : 31جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 32جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a17اعداد را به ترتیب به هم وصل کنید تا تصویر کامل شود( .رده سنی)

تست هوش  : 33جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 34جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a18کیارش را در این مسیر پر پیچ و خم راهنمایی کنید تا به مدرسه برسد فقط قبل از
آن باید همه لوازمش را در طول مسیر بردارد( .رده سنی)

تست هوش  : 35جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 36جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a19در جدول زیر از خانه ای که با رنگ زرد مشخص شده حروف را سه خانه سه خانه
جدا کنید و ادامه دهید تا پیام جدول را رمزگشایی نمایید  ،سپس بگویید این پیام منسوب
به کدام قهرمان شطرنج است؟
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تست هوش  : 37جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 38جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a20جدول زیر بیانگر کدام ورزش معروف دنیا است ؟ (رده سنی تیزهوشان)

ی

ز

ا

ر

ل

ل

س

ا

خ

ز

ح

ذ

ط

ف

س

ق

ط

و

ا

ز

ب

ذ

ط

ژ

د

ش

ق

و

آ

ث

ض

ک

ع

ب

ز

ب

ذ

ط

ذ

ط

و

ا

و

ا

د

ی

د

چ

س

ق

س

ق

ز

م

ز

م

ی

ر

ی

ر

ا

ب

غ

ط

ل

س

ق

و

و

ا

د

ی

ج

ص

ر

س

گ

ظ

ز

م

ش

چ

پ

ی

ه

ر

ا

ن

تست هوش  : 39جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 40جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a21در وضعیت زیر سه راه مات در یک حرکت را برای سفید بنویسید؟ (رده سنی)

تست هوش  : 41جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 42جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a22معمای زیبایی از ماکس ایوه – سفید شروع و در دو حرکت مات می کند (رده سنی)

تست هوش  : 43جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 44جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a23اگر نوبت با سفید باشد نتیجه بازی چه خواهد شد ؟ (تیزهوشان)

تست هوش  : 45جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 46جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a24در پوزیسیون زیر  ،شاه سیاه را در کدام خانه ستون  eقرار دهیم که سفید بتواند
سیاه را در دو حرکت مات کند؟
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&6Rsn-sNp+-+
5+-zp-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
"2-+-+-+-zP
!1wQ-+-+-+-
xabcdefghy

تست هوش  : 47جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 48جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a25اگر بازیکن سفید شخصی قربانی پذیر باشد ادامه  Rxh2توسط سیاه...
الف) منجر به باخت سفید می شود
ب) منجر به باخت سیاه خواهد شد

XHGFEDCBAY
!1R+-+RmK-+
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5-zppzP-+-+%
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'7-+-wq-zp-zp
(8tr-vl-tr-mk-
xhgfedcbay

تست هوش  : 49جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 50جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a26در وضعیت زیر اگر نوبت با سفید باشد چگونه پیروز می شود ؟ (تیز هوشان)

تست هوش  : 51جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 52جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a27در موقعیت فرضی زیر  ،رخ سفید را در کدام خانه مستقر کنیم که اگر نوبت با
سفید باشد بازی مساوی شود؟
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(8-+-+-+-mk
'7+-+-+-+-
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تست هوش  : 53جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 54جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

) (اساتید.) در دیاگرام زیر سفید شروع و پیروز می شودa28

XABCDEFGHY
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تست هوش  : 55جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 56جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a29در پایان بازی زیر سفید با چه ترفندی می تواند پیاده را به وزیر ارتقاء دهد؟

تست هوش  : 57جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 58جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

 )a30تنها دفاع سفید را بصورت کامل بنویسید.

(شطرنج چشم بسته)  :شروع بازی زیر را بدون استفاده از صفحه و مهره دنبال نمایید و جاهای خالی را پر کنید.

f5
e6
g5
-------------

1.e4
2.Nc3
3.d4
4.---6.---7.---8.---1-0

تست هوش  : 59جای خالی با کدام گزینه پر شود؟

تست هوش  : 60جای خالی با کدام گزینه پر شود؟
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