
u,  

 

 

 

  

M r .  j o 0 j 0 o   

M r . j o 0 j 0 o @ M S N . c o m  

v b . S H 6 7 H . N E T  

© Mr. jo0j0o  جمیع الحقوق محفوظة لـ 

 

 الكتاب اإللكتروني األول لشرح البلوت
.                مدعم بالصور والشروحات واألمثلھ، الشرح اإلحترافي األول من نوعة في اإلنترنت

ونرجو ان ، حاولنا اإللمام بجمیع تفاصیل اللعبھ األكثر شعبیھ في المملكة العربیة السعودیة
               .ونرجوا افادتنا بآرائكم برسائلكم عبر اإلیمیل.. یحوز ھذا الشرح المتواضع على رضاكم

كیف العربي فصحى بس                                                                                                        <<<

 عـلـم الـبـلـوت



 كلمة الناشر
 

مصدق انھ ناشر<<..كل ناشر یقعد یتفلسف وباألخیر یقول نرجو أن تحوز على رضاكم   

؟؟ .. فلیھ ما نختصر ونقول نرجوا ان تحوز على رضاكم   .. والكالم اللي یكتبھ كلھ خرابیط   
 

.. لمساعداتھم القیمة في تطویر الكتاب  نا في اهللا انوشكر خاص ألخو      
 

K.S.A Phantom 
 و

B L A C K  eYe 
 

 إیھ صح .. ونرجوا ان تحوز على رضاكم  ..

 

  المقدمة
! ..المقدمة ؟   

 
 

.. ألنھ مایعرف یلعب بلوت ..    ھذا الكتاب .. ألي شخص  أخویاه سحبوا علیھ 
 

.. .. ألنھ مایعرف یلعب بلوت   ألي شخص یحس بفقدان رجولتھ 
 

..  ألي شخص مسكت في راسھ یبي یعرف یلعب بلوت 
 

؟! وتعرف عن البلوت ..    ألي امرأه وال بنت  ودھا تدخل عالم الشباب 
 

  ..نص ریال  بوشرح ا ألي إنسان مافھم اي شي من الشروح اللي بالمنتدیات 
   

،،!! وبإختصار ھذي كانت المقدمھ      



 األهداف والمالحظات
 

:  الكتابمن األھداف اللي ودي تتحقق في من یقرا ھذا   

 ) یاكثر القوانین المختلف علیھا (معرفة تقریبا كافھ قوانین البلوت المتفق علیھا   •
 .اللي ممكن الواحد یستنتج منھا أفكار وخبره من اللعب  بعض الحركات البدائیة  •
 .. سرعة حفظ + لعبة تحتاج الى ذكاء  فھم ان البلوت  •
 .یقدر یلعب ویقدر یحسب النقاط  •
   <<یعرف شلون یغش   •
بینلعن خامسھ من خویھ والنقاط تروح للفریق یدري انھ إذا غش وكشفوه الفریق الثاني  •

 .الثاني كلھا 
 )المصطلحات(الخ ... ،حكم، صن، تكویش، أشكل، مشاریع، یفھم وش معنى شراء •

  : بعض المالحظات اللي حطھا في بالك یامن تقرأ الكتاب 

 : قوانین البلوت نوعین  •
 ..                        من لعبة البلوت% 30وتخسر نقاط وھي  غاشقوانین اذا ما اتبعتھا تسمى  •
واقصد بھذا النوع من القوانین ھي اللعبات السخیفھ بدون تفكیر ( قوانین اذا ما اتبعتھا بتنلعن من خویك في اللعب فقط •

 .من لعبة البلوت% 60وھي  )وتخلي الخصم یفوز ..
 .ممكن تفوز وممكن تخسرالباقیة ھي لعب لعبة خطره وانت موب متأكد منھا % 10الـ •
 ..من قوانین البلوت كلھا % 30فھذا ما یتعدى .. شي موجود بالكتاب  كلإذا فھمت  •
 .  في ھذا الكتاب فیھ بعض األمثلھ للقوانین اللي بتنلعن فیھا من خویك بس! والتخاف  •
 .ماتقدر تطورھا اال مع اللعب والخطأ واإلستنتاج من نفسك او من الغیر .. ھذي % 10الـ% + 60الـ •

  األرقام تقریبیھ ترا 



 الـبـلـوت
 

لكن قوانینھا الكثیره والنادرة ھي اللي خلت لھا شعبیھ كبیرة .. لعبة من العاب الورق كأي لعبة ثانیة
ومتعة . البعض ممكن یقول البلوت صعبھ  !! وال مستحیل اتعلمھا  !! أو مشواار یبغالي سنین 

؟؟!!  اتعلمھا 
 

وال تدري وش ! وال لعبت فیھا ؟!! تخیل ان ما عمرك شفت كوره !! البلوت زي الكورة .. بس ال تخافون 
..شلون اول ما یناول لك احد الكوره ؟؟  .. لھ ھي ؟؟   

..قرأ لك ؟؟ خبره عن طریق قراءة كتاب بس ؟ او احد ی) ذو(بتقدر تلعب أو تتدرب وتصیر   
.. صح ؟ .. مستحیل طبعا   

            المھم نرجع للبلوت .. !!

 أوراق اللعب كلھا 54 ورقة ..     ورق البلوت 32 ورقة  یعني من كل نوع نستخدم ثمانیة اوراق بس.

♥ (   ♦  ♠                                           )♣ 

 
مھم : لما اقول نوع الورق .. أعني شیریا او سبیت او دیمن اوھاص .. موب قصدي شایب أو بنت او او .. 

 الخ !! 

 - ♣شیریا (كل نوع 
 - ♦دیمن  - ♥ھاص 
..لھ )  ♠سبیت 

عدد اوراق البلوت  
المستخدمة في اللعب  

 

 

ورقة 32  

 

 

ورقات 8كل نوع   

 



وھذي ھي أوراق البلوت الـ32  مع مسمیاتھا ... مرتبھ بالترتیب العادي للورق  من الیسار للیمین .. باألكبر (الكبیر یاكل اللي أصغر منھ
.. وباألخیر فیھ مثال ینطبق على جمیع األنواع لكیفیة تسمیھ األوراق نفسھا   ..  )  

  ♠السبیت  ♠

♦الدیمن  ♦  

♣الشیریا  ♣  

♥الھاص  ♥  

 
)إكة الھاص، شایب الھاص، بنت الھاص، ولد الھاص ، الخ   ..تسعة  ،ثمانیة الھاص، سبعة الھاص :  مثال(

 



!!الزم تحفظه زي اسمك  أهم شي  
)ال تخاف لو مافهمت وش السالفه .. وبعدين بيجي الشرح .. لكن األهم انك تحفظ الترتيب .. هينا شرح مبسط فقط (  

 
 

 
 

 الحكم والصن : ھذولي نوعین أو قوانین لعب مختلفات .. الصن مافیھ اال صن عادي بس !! .. 
 اما الحكم  فیھ حكم شیریا .. حكم سبیت .. حكم دیمن .. حكم ھاص .. مافیھ شي اسمھ حكم بس !!   

                  .. وبتعرفون بعدین لیھ 
  

.. لما یدخل واحد في نص لعبھ بلوت  مثال  
 

ویسألھم .. شباب وش نوع اللعب ؟ .. یقول واحد صن !!  .. یعني القوانین اللي نمشي علیھا وترتیب الورق (اھم شي 
 ترتیب الورق) ترتیب وقوانین الصن ..

 
 
ترتیب الورق یعني وش أكبر ورقھ اللي تاكل الكل  .. وبعدین اللي أصغر منھا .. اللي تاكل الكل ماعدا اللي اكبر منھا  

 .. <<ادري شرح بزران بس استحملوا ..
 
 

 یعني أكبر ورقھ في الصن  تختلف عن أكبر ورقھ في الحكم (مھما كان نوعھ) .. !! 
 
 

اوراقك  یمكن تصیر.. ) مھما كان نوعھ( ولو كانت حكم!! .. كانت اللعبھ صن تستفید من اوراقك اللي معك اكثر ممكن لو 
.. !! بعدأو العكس .. أو نص ونص موب مره !! ماتساوي شي   

 
 

زي اسمك عشان تقدر تقرر   )مھما كان نوعھ بیكون نفس الترتیب( وعشان كیذا الزم تحفظ ترتیب الصن وترتیب الحكم
..وھذي ھي بحطھا ھینا قبل ما اشرح اللعبھ كلھا .. وش النوع اللي احسن لك   

 
 

 
 
 
 
 



 ترتیب اوراق الصن
 

 

)بعد اإلكھ فقط  10بین ترتیب الصن وترتیب الورق العادي الـالفرق (  

 

 
 
 

 ترتیب اوراق الحكم

 

)في األولبین ترتیب الحكم وترتیب الصن الولد والتسعھ یصیرون الفرق (  

 
 عشان تحفظون الحكم تذكروا انھ یحب األوالد .. عشان كیذا اقوى شي فیھ ھو الولد 

  



)ادري بتقولون أمحق اختصار( البلوت بإختصار  
كل ذا الكالم اللي تحت وتقول بساطھ ؟؟ <<  ..بكل بساطة  البلوت   

 

 

أول شي  لعبة یلعبھا أربع اشخاص .. كل أثنین قدام بعض یعتبرون فریق واحد  .. یعني یساعدون بعض لكن ممنوع انھم یكلمون بعض 
))ویاكثر من یغش((غشوا  ونراح یعتبر .. وال.. او رموز أو اي شي   

 

ثاني شي  زي باقي العاب الورق اللي یفوز ھو الفریق اللي یاكل أكثر ویكون ماكل اوراق كبیره .. ألن كل ورقھ لھا نقاط معینھ  
 11علیھا  زي مثال اإلكھ ..  واللي یجیب نقاط اكثر ھو الفایز ..  والورقھ الكبیره علیھا نقاط أكثر ..  تنحسب في آخر اللعبھ 

..وكیذا ..  لكن البنت لھا ثالث نقاط بس  نقطھ   

 

ثالث شي  البلوت لھا طریقتین لعب مختلفات عن بعض  وكل طریقھ لھا قوانینھا المختلفھ  .. ولھا ممیزاتھا وعیوبھا  .. 
ممكن   یكون اي شخص من األشخاص األربعھ یطلب ان اللعب یكون .. واللي یحدد ایھم راح تلعبون فیھ ..  " الحكم والصن"والطریقتین ھم 

انحطت قوانین  ون الالعبین وواحد یقول ال انا قلت ابي نلعب صن قبلك والثاني یقول ال انا قلت حكم قبلك وعشان ما یتطاق.. نوع معین 
.. وكیذا .. وش یقول ؟؟  واذا مایبي یختار .. ومن اللي بعده .. یعني من أول واحد لھ الحق انھ یختار  إلختیار وش اللعبھ بتكون   

 

انھ مافیھ نوع  رابع شي  لنستبق األحداث شوي .. في الصن كل األنواع (شیریا -  سبیت -  دیمن -  ھاص ) تكون قوتھا وحده یعني قصدي 
ان اإلكھ .. لكن الفرق في األوراق نفسھا ..  مثال اوراق الھاص نفس قوة اوراق السبیت نفس الدیمن نفس الشیریا  .. اقوى من الباقي 

زي ماقلنا لكم مافیھ (الحكم على حسب وشو الحكم ..  لكن في الحكم غیر ..  وكیذا .. والعشره اقوى من الشایب  اقوى من العشره 
تكون اقوى من اوراق الھاص والسبیت والشیریا  اوراق الدیمن كلھا ..  " حكم دیمن"لو كان اللعب مثال ) شي اسمھ حكم وبس   

وھالواحد یعتبر اضعف واحد في ..  منھم یعني  لو یجي واحد والعصابھ األولى ھي اقواھم . . فیھ اربع عصابات  زي لو اقول لكم 
حتى  ألن كل افراد العصابھ  .. حتى لو كان الرئیس حقھا.. راح یقدر یسطر أي واحد من العصابات الباقیھ ..  ) األولى(العصابھ حقتھ 

  .. اقین في العصابات الثانیھ الب اي احد من بیكون اقوى من  لو كان اضعف واحد

ألنھ دخل في   لو كان وشو  ھو بیتسطر ..   أي عصابھ غیر عصابتھیروح یتطاق مع .. لو أي واحد من العصابات الثانیھ  بس 
..ما عدا ان كان من العصابھ القویھ .. یقومون العصابھ الثانیھ یتحدون ویقلبون علیھ .. مطاقھ موب قدھا   

 <<< یرحم امك ال عاد تجیب أمثلھ

راح تخلي اوراق الدیمن فوق كل  " حكم دیمن"اللعبھ بس ..  ھي السبعھ  اضعف ورقھ بالدیمن .. الحكم دیمن  زي ما قلنا 
تعتبر اقوى شي في الھاص  مع ان اإلكھ..  من إكة الھاص حتى وسبعھ الدیمن تعتبر أكبر  األوراق   

 



 مراحل لعب البلوت

 
..كأننا بنبدا نلعب  .. ..  مع القوانین لعب البلوت من أول شي إلى آخر شي والحین بنشرح   

 

 

: لـعـب البلوت ینقسم الى ثالث مراحل   

 )" حكم"أو " صن"اما ان یكون نوع اللعب تحدد  التي وھذي المرحلھ(. مرحــلــة الــشـــراء  
 :أمور  خمسةالى  )نتطرق(وفیھا سوف . مرحــلــة اللـــعـــب  

 "صن"إذا كان اللعب  •
 "حكم"إذا كان اللعب  •

 ھل یعطي ممیزات اكثر لھذا النوع المحكوم علیھ ؟؟و.. وش معنى انھ یكون حكم من نوع معین ؟؟  •
 .أنواعھا وش المشاریع و •

 .قوانینھ  وش الدبل و •
                                      

 ) تجمیع النقاط وتحدید الفائز مرحلة ( .مرحلة الـحــســـاب  
 

 "صن"إذا كان اللعب كیفیة الحساب  •
 "حكم"إذا كان اللعب كیفیة الحساب  •

  

  

. 

. 

  



  مرحــلــة الــشـــراء
  

  :وكیذا تبدأ..  وقوانین اللعب .. مرحلة الشراء ھي المرحلة اللي تحدد نوع اللعب  
 

 . یأخذ الورق ویخبصھ  )ویسمى الموزع(أول شي أحد الالعبین  •

 . یقصثاني شي الموزع یعطي اللي على یساره الورق عشان  •
o )وتكون بعدة حركات یختار وحده منھا الالعب  حركة للتأكد من عدم غش الالعب الموزع: القص

یختار ورقھ إما األولى أو ، تحت ویحطھ فوق منیأخذ نص الورق (ومن أمثلھ القص . اللي بیقص 
یختار إما أول ثالث اوراق أو آخر ثالث ، األخیره لكي تكون ھي الورقھ المكشوفھ على األرض 

  )الخ ... او .. او .. أوراق ویعطیھا أي العب یبي 

إلى ان یصبح  ثم یوزع ورقتین ورقتین، یوزع الموزع ثالث اوراق لكل العب إبتداًء باللي على الیمین •
إنتھاء مرحلة الشراء  بعدوبیكون فیھ ورق زائد یوزعھ ، اوراق 5جموع الورق عند كل العب م
 .لھ ورقتین  العب واحداوراق ما عدا  3یوزع لكل العب و

 الزم"وترا  .ویعني ابتداء أول فرصھ للي یبي یشتري األرض " أول"إذا خلص التوزیع یقول الموزع  •
 !!أو اللي یقص الموزعیحطھا ..   "ورقھ مكشوفھ على األرض قبل ما یقول أول یحط احد

o )یشتري یعني انھ یأخذ الورقھ اللي على األرض ویحدد .. موب یعني یشتري بفلوس  : یشتري
وان فریقھ الزم یجیب  بمقابل إنھ یأخذ ورقتین فقط في التوزیع األخیر".. صن والحكم"نوع اللعب 

 )بكل بساطھ ھالكلمھ تعني الورقھ المكشوفھ على األرض : األرض(.... ) الفریق الثاني نقاط اكثر من

اذا كان یبي یشتري األرض یقول صن او حكم أول . البدایھ تكون من اللي بعد الموزع على الیمین  •
اما اذا محتار وال عنده ورق زین ال للصن وال ، ) األرضورقة نفس نوع  الحكمنوع ویكون (

 ".بس"یقول ..  للحكم
o  یعني لو قلت حكم في .. فقط المشترى ینطبق على نوع الحكم  ورق الحكمترتیب في الحكم (: مھم

.. ♣واألرض كانت شیریا )   .تسمى الدوره األولىھذي  "أول"لما یقول الموزع (الدوره األولى 
 ♣ الشیریا أوراق عليینطبق .. "اللي حفظتكم ایاه "وترتیب الحكم .. ♣حكم شیریا النوع  یعتبر
 )وبأشرح ھالنقطھ بعدین. ( .وباقي األنواع یكون ترتیب قوتھا نفس ترتیب الصن .. فقط 



 

في ھذه الحالھ یقول .. وحتى الموزع مایبیھا ..  بسوكل الالعبین قالوا " .. اول"لو الموزع قال  •
في الدوره الثانیھ ممكن الواحد یقول صن او . یعني ثاني فرصھ لشراء األرض " .. ثاني"الموزع 

  .فقط ..  "ثاني"حكم 
 ..انھ في حكم ثاني تستطیع اختیار نوع الحكم على كیفك .. الفرق بینھ وبین حكم اول : حكم ثاني ( •

.. وقلت حكم ثاني .. وجت الدورة الثانیھ .. یعني لو األرض كانت دیمن ..األرض ورقة ماعدا نوع 
ألنھ راحت علیك .. ماتقدر تحكم دیمن .. تحدد نوع حكمك یاشیریا او سبیت او ھاص لك خیار انك 

الذي یجب ان یكون نوعھ نفس نوع .. على عكس حكم أول  ..الفرصھ انك تحكم دیمن في اول دوره 

 .. )یكون اللعب حكم شیریا .. وقال واحد حكم اول .. ♣لو كانت األرض تسعة   شیریا .. األرض 
 

  ویوزع شخص آخر .. یعاد التوزیع مرة ثانیھ.. في الدورة األولى والثانیھ .. قالوا بس لو الكل  •

  :بعض قوانین الشراء 

 ..اللي بعده یقدر یقول جبھا صن .. حكم أول ) األرض یعني(یعني لو األول قال ابیھا .. الصن دائما أقوى  •
  ..بدالھیقدر یاخذھا صن ..  واحد قبلھاذا في .. ل ابیھا صن اذا واحد قا •
 ..فمحد یقدر یشتریھا صن بدالھ .. فلو كان ھو األول .. اال اللي قبلھ  یاخذھا صن بدالھر مایقد.. اذا واحد قال صن  •
 ..ألن الصن اقوى ویقدر اي احد یاخذھا بدالھ صن .. اذا واحد قال حكم یجب على الموزع التأكد ان مافیھ احد یبیھا صن  •
یلغى الحكم .. وش نوع الحكم  یحددبدون ما  شاف اوراقھ الجدیدهوالالعب إذا العب قال حكم ثاني وتم توزیع الورق  •

 . ویلعبون صن صن كأنھ قایلویصیر 

  

  ..على أي أساس یقول الالعب اللي یبي یشتري صن ؟ او حكم ؟ :  1س 
  ..یختار اللعب صن .. قویھ في الصن إذا كان عنده أوراق .. على حسب ترتیب الورق اللي عنده : 1ج 

       
  :وأوراقك كانت كیذا .. وانت اول واحد تختار اذا تبي تشتریھا وال ال  واألرض اكة ھاص "أول"الموزع قال  :مثال      

  

  ..وش رایك بتقول ؟؟؟ 

نفسھ بس الحكم على النوع ترتیب ألن !! .. وانت ما معك وال ھاص ما عدا اإلكھ اللي بتاخذھا .. بیكون الحكم ھاص ! لو تقول حكم أول .. نشوف    
  ..ما یفرق النوع ترتیب قوة الورق على الكل موب زي الصن .. 

  .. !!كلھا تعتبر أقوى شي !! ..رة دیمن بعد وعش.. ھاص وسبیت ودیمن !! بیكون عندك ثالث إكك !! .. بس لو تقول صن 

  



  .. على مرحلة الشراء  مثال

  :#   مثال

  :وانت ھذي كانت أوراقك ..    األرض كانت ولد الھاص             

  

  ..حكم ھاص ھصح انھ األرض ھي ولد الھاص وفرصھ انك تاخذھا وتخلی..كبتقول حكم أول بأنعن شكل 
  
 ماراح یكون الولد .. وانت ما معك اال سبیت .. !! القویھبتكون اللي لكن یاحمار اوراق الھاص فقط ھي  

 
 .بیكون ترتیبھ ترتیب الحكم والباقي ترتیب الصن بس ألن ورق الھاص !!والتسعھ اللي عندك لھا فایده 

 
 . زي الصن.. الخ ... وووبعدین العشره .. السبیت بیكون أكبر شي ھو اإلكھ .. یعني اذا حكم ھاص  

 
 .. " نوع الحكم سبیت"وقل ..  وقل حكم ثاني ..  یعني انتظر لین تجي الدوره الثانیھ  

 
وھي السبیت وأكھ وعشرة السبیت ھي اقوى اربع اوراق من كل األنواع  عةتسعشان یصیر ولد و 

 .اللي اكبر منھا بتكون عندك اصال ألن.. یعني لو تلعب اي وحده منھم محد یقدر یاكلھا .. موجوده عندك 
 
 
 

 .. عساكم فھمتوا بس 

  



)الصن ( مرحلة اللعب   

. ) الخ.. دیمن شیریا ( ترتیب الورق إن كان اللعب صن وینطبق ھذا الترتیب على جمیع األنواع  

 
 القوانین العامھ والتي یجب اتباعھا لو كان اللعب صن أو كان حكم (مھما كان نوعھ) :

 وینتھي بالموزع  ي على یمین الموزعھو الالعب الاللعب  اللي یبدا •
لكن مایصلح یتشاورون وال یطلب احد من الثاني !! .. كل إثنین قدام بعض یعتبرون فریق  •

 !! بسیعني الزم یفھمون بعض عن طریق مراقبة اللعب .. .. وال یعتبر غش .. شي 

وھو اللي یبدا یلعب من ، اللي حط أكبر ورقھ یأخذ كل األوراق األربعھ اللي انلعبت  •
   .ق كلھا اللي مع الالعبین اوھكذا إلى ان تنتھي االور .جدید

 !! ..كلھم یلعبون شیریا  یجب على الالعبین   )♣شیریا(مثال  ورقة لـُِعَبت كانت اذا أول •
  

  :القوانین اللتي یجب اتباعھا عندما یكون اللعب صن فقط 

لكن یصیر كأنھ ..   یقدر انھ یلعب أي نوع ثاني ..نفس نوع اول ورقھ لو فیھ احد ما معھ  •
 ما تآكل.. یعني حتى لو لعب ورقھ من نوع ثاني وكانت اكبر من كل األوراق ..  بال قیمة

اإلكھ تصیر بدون .. تسعة الشیریا والثالث ثمانیھ الشیریا واألخیر مامعھ شیریا ولعب إكة الدیمن والثاني ..لو أول العب لعب بنت الشیریا  •
وھذا ما كان معھ فالزم یحط أي ..ألن اللعب اصال كان شیریا وأكبر ورقة شیریا موجوده ھي البنت .. اللي یاكل بنت الشیریا  .. قیمھ وال تآكل

 .ھ ألنھا مأكولھ مأكولھویفضل انھ یلعب ورقة ضعیف شي ثاني 
  

 ،ماعدا اللي ما معھ.. الكل مجبر انھ یلعب دیمن  )♦دیمن (اذا أول العب لعب مثال  •
 . دیمننوع آخر والباقین الزم یلعبون  ايمسموح لھ یلعب 

یسمى قاطع .. ولعب نوع ثاني .. في اللعبة اللي تو  )♦دیمن (الشخص اللي ما كان معھ  •
اللي اوراقھ .. لو انلعب كل شوي ورق دیمن ..  وھذا یدل انھ مامعھ دیمن ..  دیمن

  .. أوراقھ تصیر بدون قیمھ  القطع في الصنألن  ..یلعبھا كلھا تصیر بدون قیمھ



  .. مثال على الصن 

  

  :واول واحد لعب ھالورقھ ..  ولعبتوا صن .. قال صن  الفریق الثانيواحد من  

  
 شایب سبیت

  :وانت ھذي أوراقك     

  
  

  وش تلعب ؟؟

  ..  .. إذا لعبت لعبھ بایخھ وال غبیھ  ھینا یبدا الجلد والھواش من خویك 

..  .. اقول كل تراب ولو لعبتھا واهللا ألجلد ابو من جابك ..  ألنھا اكبر من الشایب وتاكل ؟  بتقول ألعب العشره ؟؟
وممكن تآكل عشرتك اللي فرحان فیھا لما ) .. وھي إكھ السبیت(فیھ ورقھ أكبر من عشرة السبیت  ألن یاحبیبي .. لیھ ؟؟ 
وتروح عشرتك ..  .. ممكن تكون مع الفریق الثاني ..  وانت ما اتوقع انك تدري مع مین اإلكھ ؟؟..  .. تلعبھا 
  .. القویھ 

!!! شیریا .. بقول أول ورقھ یاحمار وش ھي ؟؟ ..  اكل ؟؟ وبت بتقول ألعب إكھ الدیمن ؟ ألنھا أكبر شي في الصن ؟
 .. ألن نوع اللعب الحین موب دیمن !! بیاكلونھا !! تصیر بدون قیمھ .. اإلكھ  تولو لعب!! .. یعني الزم تلعب شیریا .. 

ولو أكلوا .. ألنھا ورقة صغیره .. فأزین شي تلعبھ ھو ثمانیھ السبیت  .. وأي شي ینلعب غیر الدیمن ینوكل ألنھ ما یأثر 
 .. وتروح ورقة قویھ علیك .. أزین من لو یاكلون العشره   ..بیاكلون الثمانیھ الصغیره ماتسوى شي الفریق الثاني 

  



)حكم ( مرحلة اللعب   
 

(ترتیب الحكم .. وھذا الترتیب ینطبق على نوع الحكم في اللعبھ فقط! لو كانت اللعبھ حكم شیریا .. ھذا الترتیب ینطبق على اوراق الشیریا بس ..)

 
.. والبقیة تسعھ الحكم وإكة الحكم.. وھكذا  اذا كان اللعب حكم سبیت .. ولد السبیت "لإلختصار" یسمى ولد الحكم 

.. بإختصار كل اوراق السبیت تسمى اوراق الحكم   
 

 

  :) عشان تفھمون ♠حكم سبیت مثال( من أي نوعالقوانین اللتي یجب اتباعھا عندما یكون اللعب حكم 

یكون   "♠السبیت"ما عدا ، یعني اقوى شي ھو اإلكھ ترتیب الصناألوراق كلھا یكون ترتیبھا  •
ذا النوع أقوى من ویكون ھنفس ترتیب الحكم..  ووووھو الولد وبعده التسعھ أقوى شي فیھ 
!! وتاكلھا .. تكون أقوى من إكة الدیمن ) یعني سبعة السبیت(سبعة الحكم یعني   .األنواع األخرى

دائما اقوى .. وأوراق الحكم كلھا حتى أصغر ورقھ  .. وھي ورقة حكم .. ألن اللعبة حكم 
 من األوراق األخرى

 ) مع اللعب بتفھم.. حتى لو مافھمت ابد  ..أكثر مع الخبره  عشان تفھم.. الزم تلعب .. الزم تلعب .. تلعب الزم  (

..   واللي مامعھ نفس النوع  .. الكل یجب ان یلعب نفس نوع الورقھ اللي یلعبھا اول واحد  •
موب زي الصن یلعب أي شي   )في ھذا المثال ♠وھو السبیت(  نوع الحكم نفس الزم انھ یلعب

ألن اوراق الحكم دایم ..  یكون ھو اللي یاكل  ولعب حكم ..  مامعھ نفس النوعواذا واحد 
  ھینا غیر .. في الصن اللي یقطع تكون أوراقھ بدون قیمھ ..   طعـَفي القحتى  قویھ 

•  
مثال: الحكم سبیت زي ما قلنا .. واول واحد لعب دیمن مثال .. والثاني الزم یلعب دیمن .. ولعب دیمن .. وجا 

دورك .. وانت مامعك دیمن ..!! ماتقدر تلعب أي شي  .. الزم تلعب أي ورقة سبیت (نفس الحكم) وال راح تعتبر 
 غاش



 
صار طیب لو ) نفس نوع حكم اللعبھ(سبیت بیصیر الزم یلعب ..   ما معھ نفس النوعاذا واحد  •

لكن راح یعتبر مالھ   نوع ثانيیقدر یلعب أي الحین ..  !!.. ؟؟ما معھ نفس نوع الحكم بعد 
  .. یعني بس اوراق الحكم ھي اللي تاكل اذا لعبتھا في أي وقت )زي في الصن.. (اي قیمة 

  
  
  

الزم اللي بعده یلعب ورقھ .. )على اساس ان الحكم سبیت الحین( إذا أول العب لعب سبیت  •
اذا   طلوعوھذا یسمى لعب  )على حسب ترتیب الحكم( سبیت أكبر من اللي لعبھا اللي قبلھ

لكن اذا أول واحد لعب  .. یعني تلعب أكبر منھ  "تطلع فوقھ"واحد لعب ورقة حكم الزم انت 
ألن الحكم سبیت موب ( على كیفھ..  ورقھ دیمن ال یشترط ان اللي بعده یلعب ورقھ أكبر 

   )دیمن

.. لعب اي ورقھ ثانیھ اللي مامعھ دیمن و.. مثال " دیمن"في الصن عندما یلعب واحد  •
واول واحد ..  الحكم سبیت مثال.. غیر اما بالحكم .. تكون الورقھ بدون قیمھ وال تاكل 

  انت اللي تاكل.. ولعبتھا .. سبیت تسعة اذا كان معك .. وانت مامعك دیمن ..  لعب دیمن
على - األكبرالورقة .. اذا فیھ ورقتین من الحكم اال اذا جا واحد ولعب ولد الحكم (

في الحكم دائما .. ألنھا راح تعتبر أقوى شي .. )ھي اللي تآكل - حسب ترتیب الحكم
   تكون ھي األقوى.. األوراق اللي نفس نوع الحكم 

 
 

یعني لو  وكانت ھي أكبر ورقھ موجوده من نفس النوع .. إذا لعبت ورقة من أي نوع  •
یعني انھم انلعبوا من قبل  موجودات غیروكانت إكة وعشرة الدیمن .. لعبت شایب دیمن 

لما تلعب  "إكھ"تقول احسن انك في ھذه الحالھ .. والیمكن ألحد ان یلعبھم مره ثانیھ
انھ یقطع  مجبورمایكون ) لو ما معھ دیمن(وھذا یسمح لخویك اللي قدامك ..  الشایب
زي ماتعرفون اللي ..  .. یعني مایكون مجبور انھ الزم یلعب نفس نوع الحكم ..بحكم 

وھذي الخاصیھ تخلیھ یقدر .. في الحكم الزم یلعب نوع الحكم .. ما معھ نفس نوع اللعب 
  .. یمكن یبغى یستفید من الورقھ بعدین  .. یتخطاھا 

. 

.  

  



  .. بس مع اللعب بتفھمونھ ..  أدري ان الحكم معقد 

  .. مثال على الحكم 

  :# 1مثال       

  ..؟اللي لعب اكبر ورقھ  مین..السؤال مین اللي بیاكل ؟ .. وھذا مخطط لكل العب وش لعب ..   دیمناللعب حكم     

  1اللعبھ 

  

  

  

 

  

 

  

  
  

  

  

  :اللي بیاكل ھو 
  4رقم الالعب 

اما  ..اللي بعده لعب عشرة السبیت " .. یعني الكل الزم یلعب سبیت" ..اول من لعب لعب بنت السبیت : المالحظة 
.. عشان كیذا مجبور انھ یلعب نفس نوع حكم اللعبھ اللي ھو دیمن .. الالعب الثالث  إستنتجنا انھ ماعنده سبیت 

  ) ..قبلھ أكبر من اللي..(ولعب الثمانیھ .. والالعب الرابع نفس الحالھ مامعھ سبیت والزم یلعب ورقة حكم 

  ..لكن دائما أوراق الحكم أقوى من األوراق األخرى ..صحیح إن العشرة أكبر من الثمانیھ 

 

 اول من لعب

 ثاني من لعب

 ثالث من لعب

 رابع من لعب



             

  .. اللعب حكم شیریا  : # 2مثال  

    

                                       

  ..  )ترتیب الصن(عشان كیذا أكبر شي في الھاص ھي اإلكھ ).. موب شیریا(نفس نوع الحكم  األوراق موبألن  اللي یاكل الرابع        

            مثال 3 # :   اللعب حكم ھاص .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تالحظون نفس الورق اللي تو  بس الفرق ان اللعب حكم ھاص .. یعني األوراق ھذي نفس حكم اللعبھ  .. اللي یاكل الالعب األول 
باقي ترتیب الحكم ینطبق على نفس نوع حكم اللعبھ بس.. للي أمداه ینسى .. (وھو أكبر شي في ترتیب الحكم  ألنھ لعب ولد الحكم 
..........). األنواع ترتیب صن  

 اول من لعب

 ثاني من لعب

 ثالث من لعب

 رابع من لعب

 اول من لعب

 ثاني من لعب

 ثالث من لعب

 رابع من لعب



 الدبـــــــــــــل
اذا احد قال دبل  : یعني اذا انتم تعدیتونا بالنقاط ..  حنا ناخذ صفر .. ونقاطكم تندبل مرتین  اما لو حنا تعدیناكم 

2یعني تنضرب في  ونقاطنا تندبل مرتین  ..  مھما كانت نقاطكمتآخذون انتم صفر .. بالنقاط   

    :بعض قوانین الدبل       

مسموح یقول نبي  2الفریق    ..قال حكم شیریا .. 1الفریق یعني اذا   ما اشترىالدبل مسموح من قبل الفریق اللي  •
 .. اللعبھ دبل 

عشان  وھم اللي قالوا صن .. كلھم فریق واحد .. ویجي خویھ یقول دبل .. طبعا مایصلح یجي واحد یقول صن   •
 .. كیذا الدبل بید الفریق الثاني 

 

على حسب ..   نقطھ 100عنده اكثر من اال اذا كان الفریق الثاني .. یقولون الدبل غیر مسموح ..  كثیر من الناس  •
 .األشخاص

 .. ل ـــدب ـانـبـیــھـ والفریق الثاني یقول ري حكم ــتــلما فریق یش  اذا اللعبة حكمل ـــــدبالرأي األغلبیھ في   •
  عنده الى ان تخلص جمیع األنواع األخرى.. حكمنوع المسموح لھ یلعب أي ورقة من  محدیعني ..)مغلق( مقفلدبل یكون 

 

..  مقفلقال دبل  #2الفریق جا واحد من ..  في مرحلة الشراء قال حكم دیمن ..  #1فریق  :  مثال •
 لین تخلص األوراق الثانیھ  أي ورقھ من نوع دیمن  ممنوع ألي العب انھ یلعبیعني 

 

 وراحوا یحسبون النقاط    ..وكانت اللعبھ دبل ..  خلصت األوراق من عند كل الالعبین : 2مثال •
 2والفریق  ھو اللي شاري حكم  1الفریقوكان  " 9: "#2الفریق"   7: "#1الفریق.. وطلعت النتیجھ 

  18:  2الفریق ..  "صفر: " 1الفریق .. تصیر النتیجھ ..  .. قال دبل 



 الــمـــشــــاريــــــع
المشاریع :  اوراق معینھ أو ترتیب ورق معین (على الترتیب العادي للورق بس )  .. اذا كان عندك في بدایة اللعب 

  ..بس  باألخیر  للمشروعتحسب لك نقاط وب..  قبل ما تلعب اي ورقھ تعلم الباقین انھ عندك.. 

 

:المشاریع  أنواع  

(  مشروع اربعمیھ "400" .. واذا كان عندك تقول "400" قبل ماتلعب اي ورقھ .. (المشروع ھذا في الصن فقط

 

"یكون عندك اربع إكك"متطلبات المشروع   

 -- 

غیر.. اما لو اللعبھ حكم .. بس " اربع میھ"تسمى ..  إكك  4في الصن : مھم ***  

 -- 

 

..  قبل ماتلعب اي ورقھ "100"واذا كان عندك تقول ) .. صور" (100"مشروع میة   

  

 

 متطلبات المشروع: یكون عندك اربع صور (اربع بنات أو اربع اوالد أو اربع شیاب أو اربع عشرات -  فقط  )

.. ینفع ترا اربع بنات اربع اوالد اربع عشرات  .. انا حطیت اربع شیاب فقط عشان مثال بس   

 



..  قبل ماتلعب اي ورقھ "100"واذا كان عندك تقول ) .. خمسھ ورا بعض" (100"مشروع میة   

 

 متطلبات المشروع: یكون عندك 5 اوراق متسلسلة بالترتیب من نفس النوع .. ((على حسب الترتیب العادي للورق ))

 

.. أكبر میھ   

 أو

 

 أو

 

 أو

 

..أصغر میھ   



  قبل ماتلعب اي ورقھ " 50"واذا كان عندك تقول ..  " 50"مشروع خمسین 

 

 متطلبات المشروع: یكون عندك 4 اوراق متسلسلة بالترتیب من نفس النوع .. ((على حسب الترتیب العادي للورق ))

..أكبر خمسین   

 أو

 

 أو

 

 أو

 

 أو

.. أصغر خمسین   



 

   قبل ماتلعب اي ورقھ "سرا"واذا كان عندك تقول ..  مشروع سرا 

 متطلبات المشروع: یكون عندك 3 اوراق من نفس النوع متسلسلة بالترتیب .. ((على حسب الترتیب العادي للورق ))

.. أكبر سرا   

 أو

 

 أو

 

 

 أو

 أو

 أو

 أو

"یعني ارقام بس"ویسمى سرا سیاكل  ..وأصغر سرا ھو ھذا   

 



 

((  مشروع "میة إكك" بالحكم فقط  .. واذا كان عندك تقول "100" قبل ماتلعب اي ورقھ .. ((المشروع ھذا في الحكم فقط

 

 

" لما یكون اللعب حكم فقط  "لو كان اللعب صن تقول "400".. یكون عندك اربع إكك  متطلبات المشروع "

 ------------- 

 

 

 مشروع "بلوت" .. واذا كان عندك تقول "بلوت" ((المشروع ھذا في الحكم فقط))

 

 

 متطلبات المشروع: یكون عندك (شایب وبنت) الحكم

.. تقول بلوت  اذا اللعبھ حكم دیمن مثال إذا عندك شایب دیمن وبنت دیمن  

 

. 

. 

. 

. 

. 



 

  :بعض قوانین المشاریع          

وإذا جا ثاني دور لك .. تقول اسمھ قبل ما تلعب  في اللعب اول دور لكتقولھ إذا جا إذا لقیت عندك مشروع معین  •
 .. وترفعھ وتلعب ..  المشروع في األرض عشان الكل یشوفھ  تنزل.. قبل ما تلعبھ في اللعب 

  
 .وال تحتسب  علیك نقاط المشروع  راحت مشروعك في اول دور لك  تذكرلو نسیت ان  •

 
 .علیك المشروع  راح قبل ماتلعب ثاني دور لك  المشروع حقك  تنزللو نسیت أن  •

 
 .. والمیھ ھي اللي تنحسب فقط .. المیھ اكبر من الخمسین  لو قلت میھ واللي بعدك قال خمسین  •

 
 ..اربع میھ اكبر شي وبعدین المیھ وبعدین الخمسین وبعدین السرا  •

 
.. ونفس الشي في المیھ والخمسین    ..الیحتسب السرى األصغر  واللي بعدك قال سرى .. بس لو انت قلت سرى  •

 .. اللي عنده أكبر سرى أو اكبر میھ أو اكبر خمسین ھو اللي یحتسب مشروعھ
 

الزم تسأل اللي بعدك وشي خمسینك ؟ ..  یعني انت قلت خمسین واللي بعدك خمسین  لو احد قال نفس مشروعك  •
 في األرض  بس ھو اللي ینزل مشاریعھ واحد فریق عشان الزم 

 
تقول لھ ..  ماتقول كل األوراق ..  اذا قلت میھ وال خمسین وال سرى وأحد سألك وشي میتك مثال وال وشو سراك  •

 ..أكبر ورقھ في المشروع بس 
 

على حسب الترتیب العادي للورق التسلسل یكون .. زي المیھ والخمسین والسرا  متسلسلالمشاریع اللي فیھا ورق  •
 .. ألن ھذا ترتیب الصن موب الترتیب العادي ..  مایسمى سرا   شایب، عشره، أكھیعني .. وذكرتھ من قبل انا .. 

 
 .. كل مشروع كم لھ من نقطھ بنقول و.. النقاط اللي تاخذھا على كل مشروع بأذكرھا في مرحلة الحساب  •

 

 

 

 

 

 



 الــحــســـاب

Check please =P 

لكن ابعطيكم فكره.. هذا شي تعلموه من اللعب ، ماراح اشرح لكم الحساب بالتفصيل  

 

 

 

152واللي نقاطھ توصل  )) .. فریق (( عن طریق جمع النقاط اللي أكلھا كل ..  تحدید من اللي یفوز ..  الحساب   

 

.. !!یكون ھو الفایز ..    152الى ان احد یوصل ) اشواط(الفریقین یلعبون عدة صكات ..یعتبر ھو الفائز  .. اول   

 

..فیھ اختالف بسیط بینھم لكن .. تقریبا نفس بعض لما یكون اللعب صن أو حكم ، كل ورقة من األوراقنقاط     

 

   في الصن لما یحسبون كل نقاط الفریق األول یتم تقسیمھا على خمسھ عشان النتیجھ النھائیة.. اما في الحكم تقسیم على عشرة .. 

نقطة 162نقطة، وفي ورق الحكم یبلغ  130مجموع النقاط في ورق الصن یبلغ   

 

یعني لما " .. األرض"وتسمى  نقاط 10اللي یآكل ھاألكلھ یضاف لھ .. یعني لما مایبقى مع الالعبین اال ورقة واحدة  .. آخر أكلة باللعبھ   
األرض لمین ؟ . .یسألون بعض من اللي ماكل آخر أكلھ یقولون   

ال تستعجلون بتعرفون كل ھذا بالصفحھ الجایھ   

 



 الــحــســـاب إن كان اللعب صن

 
     ذا جدول یوضح نقاط كل ورقھ مع العلم ان نوع الورقھ ال یھم !!  (( ولد الشیریا نفس ولد الھاص نفس ولد السبیت ..الخ))

 الــــصــــن

نقطة 11   

 
نقاط 10  

 
نقاط 4  

 
نقاط 3  

 
نقطة 2  

 
)صفر ( عدیمة القیمة   

 
)صفر ( عدیمة القیمة   

 
)صفر ( عدیمة القیمة   

 
 
 

 
 



..طریقھ التسجیل بعد عد النقاط   
 

  تالحظون المجموع 30 نقطھ .. نضربھا في اربعھ ((عشان فیھ اربع اوراق من كل نوع ♠♦♣♥ )) 

نقطھ  120یصیر المجموع   

 

  زائد عشر نقاط لألرض  یصیر المجموع 130 نقطھ  ..... ( األرض یعني آخر أكلھ )

 

..یعني نقسمھا على خمسھ .. الزم نشوف النقاط كم فیھا من خمسھ ؟؟ !! ..  لكن في التسجیل ما تتسجل نفس كیذا وبس    

 یعني 130 / 5  .. = 26  ..   یعني الزبده نقاط الصن  26 نقطھ .. بس حبیت اعلمكم شلون صارت 26 

 

نروح ناخذ األوراق اللي ماكلینھا .. بس ال عادي یعني مثال لو نبي نحسب نقاط الفریق األول .. ترا تحسون انھ معقد الحساب  
..ھم   

 ونعد كم نقطھ .. واذا آخر أكلھ لھم نزود عشره ..  واذا عندھم مشروع خمسین او اي مشروع نزود النقاط لھ .. وونقاط 
..المشاریع بتجیكم بعدین   

 

 واذا لو مثال باألخیر صارت النقاط 90 نقطھ ..  نقسمھا على خمسھ (عشان اللعب صن) تصیر 18 ..

 

.. والفریق الثاني نفس الشي ..  18تصیر نقاطھم .. وبس خلصنا   

 

 ونقسم النقاط على 10 .. (اذا كان اللعب حكم ) .. یعني  مثال فریق جاب 100 نقطھ ..

 اذا كان اللعب صن .. تكون نقاطھم .. 20 ..   اذا اللعب حكم .. نقاطھم 10 بس ..

 

 بس لوتبون طریقھ مختصره تحسبون فیھا الفریق الثاني .. شوفوا كم نقاط الفریق األول بدون المشاریع .. مثال لو یكون 12 .. 

.. ثمین زودوا المشاریع..  بس..  14 بھالحالھ یكونب..  ویطلع نتیجھ الفریق الثاني..   26من  12نقصوا ..    

 



 الــحــســـاب إن كان اللعب حكم

 
     ذا جدول یوضح نقاط كل ورقھ مع العلم ان نوع الورقھ ال یھم !!  (( ولد الشیریا نفس ولد الھاص نفس ولد السبیت ..الخ))

 الــــصــــن

نقطة 20  

  
نقاط 14  

 
نقاط 11  

   
نقاط 10  

 
نقاط 4  

 
نقاط 3  

 
)صفر ( عدیمة القیمة   

 
)صفر ( عدیمة القیمة   

 
 



 نـقـــاط المشاريــــــع

 
 المشروع نقاطھا

)في الصن فقط(اربع میھ    400  

 میھ  100
 (سواء صور او تسلسل أو اربع اكك في حالھ الحكم )

 خمسین   50

 سرا 20

 

 

.. صن  ھاللعبانھ لما تكون .. اتوقع فھمتوا .. یعني من الشرح اللي قبل   

 

.. 10وبالحكم ..  20ومثال الـ میھ بالصن ..  5وفي الحكم  ..    10ر نقاطھ یعتب.. مشروع خمسین   

 

، 

، 

 

!كل ھذا وبإختصار بس ؟؟<< .. عطیتكم لمحھ عن الحساب .. بس ھذا بإختصار یعني   

 

 

 

 



..الـنـهــــايــــة   

 
..التدریب ثم التدریب ثم التدریب ، وصیتي لكم..   

..وال تكرھون بعض   

 

وال تسحبون على ام المسجد وال الصالة  وال قسمن منتب متعلمین شي ابد ..   

 

وتلعبون مع شیـّاب " تغامرون"وحاولوا احیانا   ..  

 

.. بتعرفون ال خلصتوا لعب .. واذا كنتم تسألون لیھ اسمھا مغامره   

 

، 

، 

 

.. انك تتعلمھا اثناء اللعب " أفضل"اللي ، وفیھ مصطلحات وبعض األشیاء  

 

.. وانتبھوا لنفسكم یا أخواني   

 

 وقسموا الورث بالعدل 

 

، 

، 

 

 



 

..وتسأل بنفس الوقت واحد فاھم .. واحسن انك تقرا ، ماراح تستفیدون بدون تدریب  

 

وارجوا انھ یضوح على رزاكم .. واعتذر ان كان فیھ غلط سقط سھوًا بالمجلد ھذا   

، 

، 

.برسالھ.. أتمنى انكم تكتبونھا وترسلونھا على اإلیمیل .. إضافات ، مالحظات، وألي نصائح  

 

بس منیب جمعیھ خیریھ عاد.. صفحھ  30صح شرحت .. ھمت اشرحلي ولحد یضیف ویقول ماف   

 

شلون بالسمنجر .. ھم یشرحون وانتم قدام العالم یتعیجزون   

، 

، 

واحبكم   

 

- 

  قروب ابو نواف

  

  دار المنفلوطي للنشر

- 

 

،تحیاتي  

..كان معكم الفقیر الى ربھ   

  Mr. jo0j0o 

.. مع السالحف   

Mr.jo0j0o@msn.com 

mailto:Mr.jo0j0o@msn.com

