
  ).  1  דף עבודה   -(  איום כפול/מזלג/ריתוקים
 בתרגילים הבאים עליך לבצע איום כפול,מזלג או ריתוק.שים לב ישנן

עמדות בהן יש יותר מאפשרות אחת.
 (ל=לבן מתחיל. ש=שחור מתחיל.)



.)2(דף עבודה מספר איום כפול,מזלג,ריתוק-



 -דף עבודה שח נגלה
 בעמדות הבאות עליך להרוויח כלים (חומר) או לתת מט תוך כדי ניצול

לבן מתחיל וזוכה !ריתוקים. 



  .  2  שח נגלה-דף עבודה 
.מרוויחים "טמפו".2.ניתן להרוויח כלים "חינם".1יתרונות השח הנסתר:

.ניתן להביא עוד כלים למערכה.3
ש=שחור מתחיל. ל=לבן מתחיל.



  ).  3  (דף עבודה מספר   שח נסתר(נגלה)-
בתרגילים הבאים עליך לבצע שח נגלה ולהרוויח חומר !

ל=לבן מתחיל. ש=שחור מתחיל.



יצול ריתוקים-נ
 בתרגילים הבאים עליך לסמן את המסע שגורם להרוויח חומר תוך ניצול ריתוק.



.)2(דף עבודה מספר איום כפול,מזלג,ריתוק-



DRAWתרגילי פט-תיקו עמדתי.-
בתרגילים הבאים עליך לכפות תיקו על היריב. 





1..



בתרגילים הבאים עליך לבצע "מט-חנק".



-מט במסע-מהלך אחד
 בתרגילים הבאים עליך למצוא/לסמן מט במסע אחד-גם ללבן וגם

לשחור !.



                 דף תרגול -
 מהלכים.(ל=לבן,ש=שחור).2בעמדות הבאות עליך לבצע מט ב-



"מט -טחנת רוח=מט של צריח + רץ.  
     מט-הערבים"-צריח+פרש.

  הצריח=“הצייד" מאיים/תוקף את המלך היריב בטור או בשורה.
  הרץ/פרש=“שומר"-שומר על משבצות הבריחה של המלך היריב.

). 1-4  דוגמאות למט טחנת רוח קלאסי(עמדות 
).5-8   דוגמאות למט הערבים הקלאסי.(עמדות 

 דוגמאות למט "טחנת-רוח"בהן הכלי "השומר"=הפרש או אתהרץ
 מתחלף עם כלי ששומר את נתיב הבריחה של המלך

).9-12היריב(האלכסונים-עמדות

).13-16      דוגמאות למט הערבים.(עמדות

 9.









 בתרגילים הבאים  עליך לסמן את המהלך השגוי  (המשך)-  חייל מורעל-
של השחקן. (ל=לבן,ש=שחור).



מט "נשיקת המוות"- 
 מט נשיקת המוות הינו מט של המלכה שצמודה=,מנשקת" את המלך  עם

תמיכה של כלי כלשהו. (כאשר חוק הח.ל.ב אינו עובד).
בתרגילים הבאים עליך לבצע ,מט נשיקת המוות במהלך אחד.

 



 גם במט זה אנו מנצלים את כוחו וייחודו של הפרש כתוקף ומדלג     
מעל כלים !

 עליך לבצע גם כן מט "פצ-רץ" !13-21בעמדות משחק הבאות 





                                      
 מהלכים 2דף תרגול בעמדות הבאות עליך לבצע מט ב-

(תוך ניצול ריתוקים,חולשות והקרבות).





                          שח-טחנת רוח (שח-נגלה).

).7 צ-על ה-2שח-ווקי-טוקי (                         



שח נצחי-



. (המשך).2   שח נצחי דף עבודה 



 

 

  



 בתרגילים הבאים עליך לסמן את המהלך שמבטל את ההגנההרחקת כלי עויין-
אצל היריב כך שתזכה בחומר !







שבירת קו בין מגן ומוגן-טקטיקה למתקדמים-
    בתרגילים הבאים עליך להגיע ליתרון חומרי ומט תוך כדי יצירת "קצר".



שבירת קו בין מגן ומוגן-טקטיקה למתקדמים-
בתרגילים הבאים עליך להגיע ליתרון חומרי ומט תוך כדי יצירת "קצר".  


