
ثالثة أربعة و...
تخلط البطاقات جيدا وتوزع بالتساوي على الالعبني, كل العب 

يحمل بطاقاته ووجهها الى أسفل, في كومة بجواره.
األصغر سنا هو الذي يبدا اللعب, ويفتح البطاقة العلوية في علبته 

ويضعه وهو مرئيا في الوسط ويبدأ اللعب بصندوق اللعبة.
الدور يتقدم باجتاه عقارب الساعة. كل العب حسب دوره يفتح 

بطاقة (او بطاقات) من علبته ويضعها (ويضعها على البطاقة 
السابقة في الصندوق. نوع البطاقة التي توضع هي التي حتدد ما 

سوف يحدث:

اجلبنة: ليس لها تأثير خاص بل تتجمع فقط في 
الصندوق.   

الفأر: الالعب الذي يضع بطاقة الفأر قد يفوز 
بالصندوق, بشرط أن ال يتم التقاطه بواسطة القط 

أو يطرد بواسطة فأر آخر. وبعد أن وضعت بطاقة الفأر  
يحاول الالعب التالي ”التقاطها“ (كل الصندوق) من 
خالل وضع بطاقة القط. أمامه عدة محاوالت املشار 

اليها في  عدد بصمات القدمني في بطاقة الفأر (واحد, 
اثنني وثالثة). 

ومبجرد أن ينجح الالعب التالي في إحدى محاوالته • 
املتاحة بوضع بطاقة القط – فإنه على الفور يفوز 

بكل الصندوق. 
اذا كانت البطاقات التي وضعها الالعب التالي  كانوا • 

فقط بطاقات اجلبنة – الفأر الذي لدى الالعب السابق  
يفوز بالصندوق. 

اذا كان الالعب التالي في إحدى محاوالته وضع • 
بطاقة الفأر, بطاقة الفأر هذه ”تطرد“ فورا الفأر 

ل ملرشح للفوز ويبدأ فورا سباق  السابق,  سوف يتحوّ
اجلبنة اجلديد بينه وبني الالعب املقبل. 

القط:  يفوز القط بالصندوق فقط عندما يصطاد الفأر 
في اطار سباق اجلبنة. واذا كان القط خارج نطاق سباق 

اجلبنة ال يتم احتسابه ويوضع في الصندوق.

ومن الفائز؟
وتنتهي اللعبة عندما يفقد أحد الالعبني جميع بطاقاته, والفائز هو 

الذي بحوزته أكبر عدد ممكن من البطاقات في نهاية اللعبة.       

العب مع...
عدد املشاركني ٢ – ٦ جيل ٥ وما فوق. 

ماذا حتتوي العلبة؟
٦٠ بطاقة جبنة , ١٦ بطاقة قطة , ٢٤ بطاقة  فأر.

مبدأ اللعبة: 
سباق اجلبنة هي لعبة بأسلوب «حرب». على الرغم من أنها لعبة 

حظ ولكن احلظ ال ميكن التنبؤ به, مثير للدهشة - ومسلّي للغاية. 
األهمية الكبرى لهذه اللعبة أنها اجتماعية وتسمح لالعبني من 

مختلف األعمار اللعب واالستمتاع معا. 

ما هوالهدف من اللعبة؟  
الفوز بأكبر عدد ممكن من البطاقات  

سباق اجلبنة
تعليمات اللعبة

العبوا واستمتعوا,

حاييم شفير


