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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սիրելի 2-րդ դասարանցիներ.
Ձեր ձեռքի տակ ﬕ դասագիրք է, որի օգնությամբ կսովորեք շախմատ խաղալ: Իսկ երբ սովորեք շախմատ խաղալ, դուք կսկսեք ավելի
լավ մտածել, տրամաբանել, կլինեք ավելի ուշադիր, կարգապահ և
համբերատար: Շախմատը ձեզ կօգնի ճիշտ կողﬓորոշվել կյանքի
բոլոր ոլորտներում:
Շախմատը ﬔզ հայտնի աﬔնահին խաղերից է: Շախմատի հայրենիք համարվում են Պարսկաստանը և Հնդկաստանը: Հայաստանում, որտեղ շախմատ սկսել են խաղալ դեռևս 9-րդ դարում, այն
անվանել են ճատրակ:
Շախմատի 64 վանդակների բաժանված կախարդական խաղատախտակի վրա մարտնչում են սևերի և սպիտակների բանակները:
Աﬔն ﬕ բանակ կազմված է 8 զինվորից, 2 ձիուց, 2 փղից, 2 նավակից,
1 թագուհուց և, իհարկե, արքայից:
Դուք առաջինը կծանոթանաք հենց արքային` աﬔﬔնակարևոր
խաղաքարին: Այնուհետև հերթականությամբ կծանոթանաք մյուս
խաղաքարերին, որից հետո ուսուցչի օգնությամբ կսովորեք շախ
տալ և մատ անել: Դուք կհիանաք ձիու ցատկերով, փղի արագ
տեղաշարժերով, նավակի իմաստուն քայլերով: Անկասկած, դուք
կսիրեք թագուհի խաղաքարը, քանի որ այն աﬔնահզորն է, իսկ թե
ինչու` կիմանաք, լավ սովորելով ձեր դասերը:
Մենք վստահ ենք, որ դուք լավ կսովորեք, քանի որ կձգտեք նմանվել և նույնիսկ գերազանցել աշխարհի և օլիմպիական չեմպիոններ
Տիգրան Պետրոսյանին, Գարրի Կասպարովին, Լևոն Արոնյանին,
Ռաֆայել Վահանյանին, Սմբատ Լպուտյանին, Վլադիﬕր Հակոբյանին,
Կարեն Ասրյանին, Գաբրիել Սարգսյանին, Սերգեյ Մովսիսյանին,
Արտաշես Մինասյանին և ﬔր մյուս տաղանդավոր շախմատիստներին:
Մենք վստահ ենք, որ շախմատը ձեզ համար կլինի աﬔնասիրելի
առարկաներից ﬔկը, և բոլոր դասերը կյուրացնեք սիրով ու հաճույքով:

3

1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ՇԱԽՄԱՏԻ ՀԵՏ

դաս
Սիրելի բարեկամ.
Մեկ տարի առաջ դու սկսեցիր դպրոց հաճախել, սովորեցիր այբուբենի տառերը, դրանցով բառեր և նախադասություններ կազﬔլը, կարդալը: Այժմ քո առջև ﬔկ այլ այբուբեն է: Դա ավելի քան 1500
տարվա պատմություն ունեցող շախմատի այբուբենն է, որի իմացությունը քեզ հնարավորություն կտա կարդալ ու սովորել այդ խաղը:
Ընդհանուր ծանոթութույն շախմատի հետ

Տրամագիր 1

Շախմատ խաղում են երկուսով: Խաղալու համար անհրաժեշտ է
խաղատախտակ և 32 խաղաքար:
Շախմատի խաղատախտակը քառակուսի է, որը բաղկացած է 64
հավասար վանդակներից, որոնցից 32-ը` բաց, իսկ մյուս 32-ը մուգ
գույնի են: Բաց գույնի վանդակները կոչվում են սպիտակ դաշտեր,
իսկ մուգ գույնինը` սև դաշտեր: Խաղատախտակը ճիշտ է տեղադրված, եթե նրա ներքևի աջ անկյան դաշտը սպիտակ է (տրամ. 1):

4

Խաղաքարեր
Շախմատ խաղում են 32 խաղաքարով` 16 սպիտակ և 16 սև: Շախմատում կա վեց տեսակի խաղաքար, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի
իր անվանումը, նշանակությունը և կիրառությունը:
Ներքևում բերված են խաղաքարերի խորհրդանիշերը և անվանուﬓերը:

Արքա

հի

Նավակ

Փիղ

Ձի

Զինվոր

1. Քանի՞ նույն գույնի խաղաքար կա շախմատում:
2. Ինչպե՞ս որոշել խաղատախտակի ճիշտ դիրքը։

5

2

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂՂԱՁԻԳՆԵՐ

դաս
Մենք արդեն գիտենք, որ խաղատախտակը ճիշտ է տեղադրված,
եթե նրա ներքևի աջ անկյան դաշտը սպիտակ է:
Շախմատի խաղատախտակի վրա գոյություն ունեն ուղղաձիգներ,
հորիզոնականներ, անկյունագծեր, որոնց իմացությունը կօգնի ավելի
լավ պատկերացնել խաղատախտակը:
Դաշտերի այն շարանը, որը գտնվում է ﬔկ տողի վրա, անվանում
են հորիզոնական, իսկ դաշտերի այն շարանը, որը գտնվում է ﬔկ
սյան վրա` ուղղաձիգ:
Շախմատի խաղատախտակը բաղկացած է ութ ուղղաձիգ և ութ
հորիզոնական գծերից:

Հորիզոնականներ

Ուղղաձիգներ

1. Քանի՞ սպիտակ գույնի դաշտ կա յոթերորդ հորիզոնականի վրա:
2. Քանի՞ սև գույնի դաշտ կա a ուղղաձիգի վրա:
6

3

ԴԱՇՏԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

դաս
Կան հատուկ կանոններ և պայմանական նշաններ, որոնց օգնությամբ գրի են առնվում խաղացված պարտիաները: Դրա համար օգտագործում են խաղաքարերի նշանատառերը և դաշտերի անվանումները:
Ուշադրությո՛ւն. խաղատախտակի ձախ կողմում գրված են 1-ից
8-ը թվերը, իսկ ներքևում` լատինական այբուբենի a, b, c, d, e, f, g, h
փոքրատառերը (տրամ. 1):

Տրամագիր 1
Ինչպես գիտենք, շախմատի խաղատախտակն ունի 8 ուղղաձիգ և
8 հորիզոնական: Ուղղաձիգները ձախից աջ (սպիտակների կողﬕց)
նշվում են լատինական այբուբենի փոքրատառերով, իսկ հորիզոնականները` թվերով (ներքևից վերև, կրկին սպիտակների կողﬕց):
Դաշտերի անվանուﬓերը
Շախմատի խաղատախտակի յուրաքանչյուր դաշտ ունի իր անվանումը, որը ստացվում է ուղղաձիգի տառից և հորիզոնականի թվից:
7

Տրամագիր 2
Օրինակ, տրամագիր 2-ում e6 դաշտը e ուղղաձիգի և 6-րդ հորիզոնականի հատման կետն է: Իսկ c4 դաշտը c ուղղաձիգի և 4-րդ հորիզոնականի հատման կետն է:
Տրամագիր 3-ում նշված են բոլոր դաշտերի անվանուﬓերը:

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Տրամագիր 3

1. Քանի՞ դաշտի անվանման ﬔջ է օգտագործվում 8 թիվը:
2. a1,c1,h1 դաշտերը ո՞ր հորիզոնականի վրա են գտնվում:
3. a2, b4, e5 դաշտերը ո՞ր ուղղաձիգների վրա են գտնվում:
8

4

ԱՆԿՅՈՒՆԱԳԾԵՐ

դաս
Միագույն դաշտերի թեք շարքը կոչվում է անկյունագիծ:
Շախմատի խաղատախտակի վրա կա 13 սպիտակ և 13 սև
անկյունագծեր:
Շախմատի խաղատախտակի վրա աﬔ նափոքր անկյունագիծը
կազմված է 2 դաշտից, իսկ աﬔ նաﬔծը՝ 8 դաշտից:

Անկյունագծեր
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5

ԽԱՂԱՏԱԽՏԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

դաս
Արքայական թև և թագուհու թև
Տրամագիր 1-ում արքայի կիսադաշտը պատկերված է դեղին
գույնով, որն անվանում ենք արքայական թև: Թագուհու կիսադաշտը
պատկերված է կարﬕր գույնով, որն անվանում ենք թագուհու թև:
Կապույտ գույնով պատկերված է սահմանային գիծը: Այն խաղատախտակը բաժանում է երկու հավասար մասի և առանձնացնում
սպիտակների ճամբարը սևերի ճամբարից:
Տրամագիր 2-ում ցույց են տրված խաղատախտակի կենտրոնը,
եզրերը և անկյունները:
Խաղաքարերը խաղատախտակի եզրերում և անկյուններում շարժվելու ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն, իսկ կենտրոնում դաշտերի առավելագույն հսկողության են հասնում:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

1. Քանի՞ անկյունային դաշտ ունի խաղատախտակը:
2. Ո՞ր ուղղաձիգներն են գտնվում արքայական թևում, իսկ
ո՞ր ուղղաձիգները՝ թագուհու:
10
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ԽԱՂԱՔԱՐԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ
ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

դաս
Շախմատ խաղալու համար անհրաժեշտ է իմանալ խաղաքարերի
սկզբնական դասավորությունը: Այս դասում ﬔ նք նաև խաղատախտակի և խաղաքարերի վերաբերյալ նոր գիտելիքներ ձեռք կբերենք:

Տրամագիր 1

Շախմատ խաղում են 32 խաղաքարով` 16 սպիտակ և 16 սև: Խաղի
սկզբում սպիտակներն ու սևերն ունեն ﬔկական արքա և թագուհի,
երկուական նավակ, փիղ, ձի, ինչպես նաև ութական զինվոր, որոնք
շարվում են հետևյալ ձևով (տրամ. 1):
Սկզբնական դասավորության ժամանակ սպիտակ թագուհին
կանգնում է սպիտակ դաշտի վրա, իսկ սև թագուհին ՝ սև դաշտի վրա:

11

Խաղաքարերի նշանատառերը
Յուրաքանչյուր խաղաքար ունի իր նշանատառը, որի օգնությամբ
կարելի է գրանցել կամ կարդալ այդ խաղաքարի քայլը: Կախված
նրանից, թե որ լեզվից են օգտվում քայլերի գրանցման համար, նշանատառերը տարբեր են լինում:
Ներքևում բերված աղյուսակում պատկերված են խաղաքարերի հայերեն նշանատառերը, անվանուﬓերը, խորհրդանիշերը և
մոտավոր արժեքները:
Բացի զինվորներից, բոլոր խաղաքարերի նշանատառերը գրվում
են ﬔծատառով: Շախմատային լեզվով խաղաքարերին, բացի զինվորներից, անվանում ենք ֆիգուրներ:

12

Խաղաքարի

Խաղաքարի

Խաղաքարի

Խաղաքարի

խորհրդանիշը

անվանումը

նշանատառը

մոտավոր արժեքը

Արքա

Ա

Չի գնահատվում

Թագուհի

Թ

9

Նավակ

Ն

5

Փիղ

Փ

3

Ձի

Ձ

3

Զինվոր

զ

1

Շախմատ խաղալու անհրաժեշտ կանոններ
1. Շախմատում առաջին քայլը ﬕշտ կատարում է սպիտակ խաղաքարերով խաղացողը, այսինքն` խաղը ﬕշտ սկսում են սպիտակները:
2. Քայլը կատարվում է ﬔկ ձեռքով:
3. Եթե խաղացողն իր խաղաքարերից որևէ ﬔկին ձեռք է տալիս,
ապա անպայման պետք է խաղա հենց դրանով:

1. Սկզբնական դիրքում ո՞ր խաղաքարերն են գտնվում
անկյուններում։
2. Սկզբնական դիրքում սպիտակ թագուհին d1-ում է, իսկ
ո՞ր դաշտում է սև արքան:

13

7

ԱՐՔԱ

դաս
Այժմ սովորենք խաղաքարերից յուրաքանչյուրի շարժման ձևը: Առաջինը ծանոթանանք աﬔնակարևոր խաղաքարին` արքային: Առանց
արքա խաղ չի լինում: Կողﬔրից յուրաքանչյուրն ունենում է ﬔկ արքա:
Արքայի քայլը
Արքան հերթական քայլի ժամանակ կարող է տեղաշարժվել ﬔկ
դաշտ` բոլոր ուղղություններով (տրամ. 1):

Տրամագիր 1
Խաղաքարի տեղափոխումը ﬔկ դաշտից ﬔկ այլ դաշտ կոչվում է
քայլ: Հերթական քայլի ժամանակ թույլատրվում է տեղաշարժել ﬕայն ﬔկ խաղաքար: Յուրաքանչյուր դաշտում կարելի է տեղադրել
ﬕայն ﬔկ խաղաքար (տրամ. 2, 3):

14

Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 5

Արքան կարող է վերցնել մրցակցի խաղաքարը. խաղատախտակից
հանում ենք այդ խաղաքարը, իսկ արքան տեղադրում նրա զբաղեցրած դաշտում:
Տրամագիր 4-ում սպիտակների արքան կարող է վերցնել սևերի
զինվորը:
Տրամագիր 5-ում արքան արդեն վերցրել է մրցակցի զինվորը և
զբաղեցրել նրա տեղը:
Դուք երբեք չեք կարող վերցնել սեփական խաղաքարը:
Շախմատում մրցակցի խաղաքարը վերցնելը պարտադիր չէ:
1. Քանի՞ արքա ունեն կողﬔրից յուրաքանչյուրը:
2. Շախմատում աﬔ նակարևոր խաղաքարը ո՞րն է։
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8

ԱՐՔԱ

դաս

շարունակություն

Արքան չի կարելի վերցնել: Արքան երբեք չի լքում խաղատախտակը և նրա վրա ﬓում է ﬕ նչև խաղի ավարտը:
Երկու արքաները երբեք չեն կարող գտնվել հարևան դաշտերում:
Այլ կերպ ասած, արքան երբեք չի կարող քայլ կատարել այն դաշտը, ուր կարող է քայլ անել նաև մրցակցի արքան: Երկու արքաների
ﬕջև հեռավորությունը պետք է նվազագույնը ﬔկ դաշտ լինի:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագրեր 1-ում և 2-ում սլաքներով ցույց են տրված այն դաշտերը,
որտեղ կարող են քայլ կատարել արքաները: Կարﬕր գույնով պատկերված են այն դաշտերը, որտեղ արքաները չեն կարող հայտնվել:

16
1
10

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սևերի փիղը և զինվորը գտնվում են սպիտակների արքայի հարվածի տակ: Սպիտակների արքան չի կարող վերցնել
փիղը, քանի որ այդ դեպքում արքաները կհայտնվեն հարևան դաշտերում: Դա անթույլատրելի է: Հետևաբար՝ արքան կարող է վերցնել
ﬕայն զինվորը (տրամ. 4):
1. Խաղատախտակի a1 դաշտում դիր սպիտակ արքա, a3-ում`
սև: Հարևան ո՞ր դաշտերը չեն կարող գնալ երկու արքաները:
2. Աﬔ նաքիչը քանի քայլից սպիտակ արքան g1-ից կգնա a7
դաշտ:

17
1

9

ԹԱԳՈՒՀԻ

դաս
Արքայի հետ ծանոթանալուց հետո ժամանակն է, որ ծանոթանանք
աﬔ նաուժեղ խաղաքարի` թագուհու հետ:
Խաղը սկսելիս կողﬔրից յուրաքանչյուրն ունենում է ﬔկ թագուհի:
Թագnւհու քայլը

Տրամագիր 1
Թագուհին կարող է շարժվել բոլոր ուղղություններով, եթե շարժման ճանապարհը փակված չէ խաղաքարերով: Այսինքն` թագուհին
կարող է ուղղաձիգներով շարժվել վերև կամ ներքև, հորիզոնականներով` աջ կամ ձախ, ինչպես նաև` անկյունագծերով: Թագուհին չի
կարող ցատկել խաղաքարերի վրայով (տրամ. 1):
Թագnւհով խաղաքար վերցնելը
Եթե մրցակցի խաղաքարը թագուհու հարվածի տակ է, ապա թագուհին կարող է այն վերցնել և զբաղեցնել նրա տեղը:
Տրամագիր 2-ում սպիտակների թագուհին կարող է վերցնել սևերի բոլոր երեք խաղաքարերը` նավակը, ձին կամ զինվորը, որոնք
գտնվում են թագուհու հարվածի տակ: Այս դիրքում թագուհին կարող
է վերցնել սևերի խաղաքարերից ﬕայն ﬔկը:
18

Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 3-ում թագուհին վերցրել է նավակը և զբաղեցրել նրա
տեղը:
Թագուհnւ հարվածի տակ գտնվող դաշտեր

Տրամագիր 4
Տրամագիր 4-ում թագուհու հարվածի տակ գտնվող դաշտերը
նշված են կանաչ գույնով: Հենց այդ դաշտերով էլ թագուհին կարող է
շարժվել: Կարﬕր գույնով նշված դաշտերը թագուհու հարվածի տակ
չեն գտնվում:

1. Շախմատ խաղում խաղաքար վերցնելը պարտադի՞ր է:
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10

ԹԱԳՈՒՀԻ

դաս

շարունակություն

Երբ արդեն գիտենք, թե ինչպես է քայլ կատարում թագուհին, ծանոթանանք հարձակում հասկացության հետ:
Մրցակցի խաղաքարը վերցնելու սպառնալիքը կոչվում է հարձակում: Տրամագիր 1-ում սպիտակները կարող են հարձակվել սևերի
զինվորի վրա: Դրա համար պետք է թագուհին տեղափոխել այնպիսի
դաշտ, որ զինվորը հայտնվի հարվածի տակ:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Թագուհին կարող է քայլ անել դեղին գույնով նշված հինգ դաշտերից ﬔկը և հարձակվել զինվորի վրա: Դրանցից ﬔկը ցուցադրված է
տրամագիր 2-ում:
Միաժամանակյա հարձակում
Թագուհին կարող է ﬔկ քայլով հարձակվել մրցակցի ﬕ քանի
խաղաքարերի վրա, որը կոչվում է ﬕաժամանակյա հարձակում:
Թագուհին համարվում է աﬔ նաուժեղ խաղաքարը, քանի որ
ﬕաժամանակ կարող է հսկել աﬔ նաշատ քանակով դաշտեր:
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սպիտակների թագուհին կարող է քայլ կատարել
կանաչ գույնով նշված երեք դաշտերից ﬔկը և ﬕաժամանակ հարձակվել սևերի ձիերի վրա:
Տրամագիր 4-ում սպիտակների թագուհին կարող է քայլ անել կանաչ գույնով նշված դաշտը և ﬕաժամանակ հարձակվել սևերի ձիու և
զինվորի վրա:

1. Դատարկ խաղատախտակի վրա քանի՞ դաշտ
է հսկում թագուհին, եթե կանգնած է.
ա) h1 դաշտում,
բ) a4 դաշտում,
գ) e5 դաշտում:
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11

ՇԱԽ

դաս
Հարձակման աﬔ նակարևոր տեսակը հարձակուﬓ է արքայի վրա,
որը կոչվում է շախ:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սևերի արքան շախի տակ է:
Տրամագիր 2-ում սևերի թագուհին կարող է ﬕ քանի դաշտից հարձակվել` շախ տալ սպիտակների արքային: Այդ դաշտերը նշված են
դեղին գույնով:
Շախից ազատվելը
Մենք արդեն գիտենք, որ արքան չի կարելի վերցնել: Արքան երբեք
չի լքում խաղատախտակը և նրա վրա ﬓում է ﬕ նչև խաղի ավարտը:
Գիտենք նաև, որ երկու արքաները երբեք չեն կարող գտնվել հարևան
դաշտերում:
Այժմ սովորենք ևս երկու կանոն:
 Արքան չի կարելի թողնել շախի տակ: Հետևաբար՝ եթե արքան
շախի տակ է, ապա պետք է նրան փրկել այդ վիճակից, ինչն անվանում ենք շախից ազատվել:
 Արքան կատարած քայլով չի կարող հայտնվել հարվածի տակ
գտնվող դաշտում:
22

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սևերի արքան հարձակման է ենթարկվել սպիտակների թագուհու կողﬕց և հայտնվել շախի տակ: Շախից ազատվելու համար սևերի արքան կարող է.
1. Վերցնել սպիտակների թագուհին:
2. Տեղափոխվել անվտանգ դաշտ:
Տրամագիր 4-ում սևերի արքան չի կարող վերցնել սպիտակների
թագուհին: Սևերը շախից ազատվելու համար պետք է արքան տեղափոխեն անվտանգ դաշտ:
1. Ի՞նչ է շախը:
2. Ո՞ր խաղաքարին կարող ես շախ տալ:
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12

ՇԱԽ

դաս

շարունակություն

Կան շախի տարբեր տեսակներ և շախից ազատվելու տարբեր
ձևեր:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակները շախ են հայտարարել: Սևերը կարող են շախից ազատվել երկու ձևով.
1. Թագուհով վերցնել սպիտակների թագուհին:
2. Արքան հեռացնել անվտանգ դաշտ:
Տրամագիր 2-ում սևերն արդեն վերցրել են սպիտակների թագուհին և շախից ազատվել` ﬕաժամանակ շախ հայտարարելով: Այժմ
շախից պետք է ազատվեն սպիտակները: Նրանք նույնպես երկու
ձևով կարող են շախից ազատվել: Առաջին` արքայով վերցնել թագուհին, երկրորդ` հեռանալ անվտանգ դաշտ:

24

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Միաժամանակյա հարձակnւմ շախով
Թագուհին ﬔկ քայլով կարող է ﬕաժամանակ հարձակվել մրցակցի ﬕ քանի խաղաքարերի վրա: Եթե այդ խաղաքարերից ﬔկն արքան է, ապա ստացվում է ﬕաժամանակյա հարձակում շախով, որից
ազատվելը երբեﬓ շատ դժվար է լինում (տրամ. 3):
Տրամագիր 4-ում սևերը թագուհով շախ են տվել և ﬕաժամանակ հարվածի տակ վերցրել սպիտակների թագուհին: Սպիտակները
պետք է շախից ազատվեն: Եթե արքան նահանջի անվտանգ դաշտ,
ապա սևերը կվերցնեն սպիտակների թագուհին:
Ուշադրություն. երբ սևերի թագուհին հարձակվել է սպիտակների
թագուհու վրա, ինքը նույնպես հայտնվել է հարվածի տակ: Հետևաբար՝ սպիտակները շախից ազատվելու համար պետք է թագուհով
վերցնեն սևերի թագուհին:
1. Ի՞նչ պետք է անել շախի ժամանակ։
2. Որո՞նք են շախից ազատվելու ձևերը։
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ՇԱԽ ԵՎ ՄԱՏ

դաս
Շախմատ խաղում հաղթանակի հասնելու համար պետք է մրցակցի
արքային գերի վերցնել: Ինչպե՞ս է դա հնարավոր:
Եթե արքան շախի տակ է, ապա անհապաղ պետք է նրան փրկել
այդ վտանգից: Իսկ եթե ստեղծվում է այնպիսի դիրք, որ հնարավոր չի
լինում շախից ազատվել, ապա արքան մատ է ստանում:
Այն շախը, որից պաշտպանություն չկա, կոչվում է մատ:
Մատ հայտարարող խաղացողը հաղթում է, իսկ մրցակիցը՝
պարտվում:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակները շախ են հայտարարել: Քանի որ
սևերը չեն կարող շախից ազատվել, նրանց արքան մատ է ստանում,
և սպիտակները հաղթում են:
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագրեր 2-4-ում ինչպե՞ս կարելի է շախից ազատվել:
Տրամագիր 2-ում սևերը պետք է վերցնեն մրցակցի թագուհուն:
Տրամագիր 3-ում սպիտակների ﬕակ քայլը թագուհին վերցնելն է:
Տրամագիր 4-ում սպիտակների արքան պետք է հեռանա անվտանգ դաշտ:

Տրամագիր 5
Եթե տրամագիր 5-ում սպիտակների թագուհին տեղադրենք աստղով նշված դաշտում, ապա սևերի արքան կհայտնվի մատային դիրքում:
1. Ո՞րն է շախմատ խաղի
գլխավոր նպատակը:
2. Ի՞նչ է մատը:
27
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ՔԱՅԼ ԴԵՊԻ ՄԱՏ

դաս
Այժմ փորձենք մատ անել մրցակցի արքային:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սևերի արքային շախ է հայտարարվել: Նա փախուստի որևէ դաշտ չունի: Թվում է, թե մատ է, բայց գոյություն ունի
շախից ազատվելու ևս ﬔկ ﬕջոց:
Տրամագիր 2-ում սևերի թագուհին քայլ է կատարել և հայտնվել
իր արքայի և մրցակցի թագուհու ﬕջև՝ փակելով շախի ճանապարհը:
Այսպիսով գոյություն ունի շախից ազատվելու երեք ձև.
1. Վերցնել շախ տվող խաղաքարը (վերցնել):
2. Արքան հեռացնել անվտանգ դաշտ (փախչել):
3. Փակել շախի ճանապարհը (փակվել):
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում քայլը սպիտակներինն է: Նրանք կարող են երկու տարբեր ձևով մրցակցի արքային շախ տալ: Սակայն դրանցից
ﬕայն ﬔկի դեպքում է մատ լինում: Փորձեք գտնել այդ քայլը:
Եթե տրամագիր 4-ում սպիտակների արքան տեղադրենք աստղով
նշված դաշտում, ապա սևերի արքան կհայտնվի մատային դիրքում:
Ի՞նչ է լինում մատից հետո։
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15

ՊԱՏ

դաս
Մենք արդեն գիտենք, թե ինչ են նշանակում շախ և մատ արտահայտությունները, սակայն բոլոր խաղերը չէ, որ ավարտվում են մատով: Այն խաղացողը, ով կարողանում է մրցակցի արքային մատ հայտարարել, ճանաչվում է հաղթող, բայց եթե կողﬔրից որևէ ﬔկը չի
կարողանում մատ հայտարարել, ապա խաղն ավարտվում է ոչ-ոքի:
Միավորների բաշխման ձևը
Շախմատում հաղթողը ﬔկ ﬕավոր է վաստակում, իսկ պարտվողը ﬕավոր չի ստանում: Հավասար արդյունքի դեպքում յուրաքանչյուր խաղացող վաստակում է կես ﬕավոր:
Պատ
Եթե խաղացողներից որևէ ﬔկն իր հերթի դեպքում քայլ չունի,
և արքան էլ շախի տակ չէ, ապա խաղն ավարտվում է ոչ-ոքի, իսկ
ստեղծված դիրքը համարվում է պատային:
Դիտարկենք պատային ﬕ դիրք: Տրամագիր 1-ում քայլը սպիտակներինն է: Նրանք կատարում են սլաքով նշված քայլը (տրամ. 2): Այժմ
սև արքան չունի որևէ քայլի հնարավորություն: Նման իրավիճակում
մատ չի կարող լինել, քանի որ արքան շախի տակ չէ:

Տրամագիր 1
30

Տրամագիր 2

Այս վիճակը կոչվում է պատ: Այսինքն, եթե արքան շախի տակ չէ,
և խաղաքարերից որևէ ﬔկն ունակ չէ շարժվելու, ապա դիրքը պատային է, իսկ արդյունքը` ոչ-ոքի:
Տրամագիր 2-ում սպիտակներն ունեին առավելություն և կարող
էին ճիշտ քայլերով հասնել հաղթանակի, բայց սխալ քայլի պատճառով խաղն ավարտվեց հավասար արդյունքով:

Տրամագիր 3
Տրամագիր 3-ում սևերի արքան չի կարող քայլ անել, բայց այս դիրքը պատային չէ, քանի որ սևերը կարող են քայլ անել թագուհի խաղաքարով: Տրամագիր 4-ում սևերի արքան նույնպես չի կարող քայլ
անել, բայց այս դիրքում քայլը սպիտակներինն է: Հետևաբար՝ դիրքը
պատային չէ: Ավելին` սպիտակները կարող են ﬔկ քայլից մատ հայտարարել (տրամ. 5):
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Տրամագիր 4

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6
Տրամագիր 6-ում քայլը սպիտակներինն է: Նրանց արքան շախի
տակ է, և շախից ազատվելու աﬔ նալավ ﬕջոցը թագուհին վերցնելն
է: Սակայն սպիտակները պետք է ուշադիր լինեն, քանի որ, եթե թագուհով վերցնեն թագուհին, ապա սևերի արքան կհայտնվի պատային
դիրքում: Հետևաբար՝ սպիտակները թագուհին պետք է վերցնեն արքայով, որպեսզի հաջորդ քայլով սևերի արքային մատ հայտարարեն:

1.
2.
3.
4.
32

Ինչպե՞ս կասես շախմատ խաղում ոչ-ոքին ﬔկ բառով:
Ո՞րն է մատի և պատի տարբերությունը:
Պատի դեպքում ո՞վ է հաղթում:
Ո՞ր կողﬕ ն և ինչո՞ւ է ձեռնտու պատը։
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ՆԱՎԱԿ

դաս
Նավակը հեռահար խաղաքար է` հորիզոնականների և ուղղաձիգների ուղղությամբ շարժվելու հզոր ունակություններով: Հեռահար են
համարվում այն ֆիգուրները, որոնք հեռվից կարող են հարվածել:
Թագուհուց հետո նավակն է աﬔ նահզոր խաղաքարը: Յուրաքանչյուր խաղացող խաղը սկսելիս ունի երկու նավակ:
Նավակի քայլը
Տրամագիր 1-ում ցույց են տրված նավակի հնարավոր քայլերը:
Նավակը կարող է շարժվել ցանկացած քանակի դաշտեր ուղղաձիգներով և հորիզոնականներով, եթե ճանապարհը փակված չէ խաղաքարերով: Այսինքն՝ նավակը կարող է շարժվել ուղղաձիգներով առաջ
և հետ, ինչպես նաև հորիզոնականներով` աջ և ձախ:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 2-ում կարﬕր գույնով ցույց են տրված այն դաշտերը,
որոնք գտնվում են նավակի շարժման ուղղության վրա, սակայն նավակը չի կարող քայլ անել այդ դաշտերը:
33

Տրամագիր 3
Տրամագիր 3-ում սպիտակների նավակը ﬕաժամանակ հարձակվել է սևերի փղի և զինվորի վրա: Այժմ, եթե քայլը սպիտակներինը
լինի, ապա նրանք կարող են վերցնել այդ երկուսից ﬕայն ﬔկը:

Տրամագիր 4

Տրամագիր 5

Տրամագիր 4-ում սպիտակների նավակը կարող է սլաքով նշված
քայլով հարձակվել սևերի արքայի վրա և շախ տալ:
Տրամագիր 5-ում սպիտակների նավակը կարող է սևերի արքային
երկու դաշտից շախ տալ:
34

Տրամագիր 6

Տրամագիր 7

Տրամագիր 6-ում սևերի արքան հարձակման է ենթարկվել սպիտակների նավակի կողﬕց և հայտնվել շախի տակ: Սևերը ﬕայն
նավակի քայլով կարող են փակել շախի ճանապարհը (տրամ. 7):
1. Դատարկ խաղատախտակի վրա ո՞ր դաշտեր կարող է
քայլ կատարել e4 դաշտում կանգնած նավակը:
2. Դատարկ խաղատախտակի վրա քանի՞ դաշտ է հսկում a1
դաշտում կանգնած նավակը։
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դաս

շարունակություն

Այս դասում ﬔ նք ծանոթանում ենք նավակով մատի դիրքերին:

Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում ցույց է տրված, թե ինչպես է կարող ﬔկ նավակը
արքայի համագործակցությամբ մատ անել մրցակցի արքային խաղատախտակի եզրում և անկյունում:
Ուշադրություն. արքան սահմանափակում է մրցակցի արքային
խաղատախտակի եզրում և անկյունում:
Տրամագիր 2-ում ցույց են տրված երկու նավակով մատի դիրքերը:

36

3

Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Ուշադրություն. արքան սահմանափակված է խաղատախտակի
եզրում: Նավակներից ﬔկը պահել է արքային խաղատախտակի եզրում և փակել փախուստի ճանապարհները, իսկ մյուս նավակը մատ
է անում:
Երկու նավակները մրցակցի ﬕայնակ արքային մատ անելու համար իրենց արքայի օգնության կարիքը չունեն:
Տրամագիր 3-ում սպիտակները կարող են երկու դաշտից շախ հայտարարել: Եվս ﬔկ անգամ ուշադրություն դարձրեք տրամագիր 1-ին
և պատասխանեք, թե ո՞ր շախն է մատ անում:
Եթե ﬕ քիչ ուշադիր լինեք, կհասկանաք, որ կարﬕր գույնի սլաքով ցույց տրված շախն է մատ անում:
1. Ո՞ր խաղաքարն է քայլում ﬕայն
ուղղաձիգներով և հորիզոնականներով։
2. Ունես ﬕայն ﬔկ նավակ a1 դաշտում,
աﬔ նաքիչը քանի՞ քայլով կհասնի
նավակը հ8:
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ՓԻՂ

դաս
Փիղն էլ նավակի պես հեռահար խաղաքար է: Այն կարող է շարժվել անկյունագծերով դեպի առաջ կամ հետ, եթե շարժման ճանապարհը փակված չէ խաղաքարերով:
Յուրաքանչյուր անկյունագիծ բաղկացած է նույն գույնի շաղկապված դաշտերից, հետևաբար՝ փղի շարժման ընթացքում դաշտերի
գույնն անփոփոխ է: Խաղը սկսելիս յուրաքանչյուր խաղացող ունի
երկու փիղ, որոնցից ﬔկը շարժվում է ﬕայն սպիտակ, իսկ մյուսը`
ﬕայն սև դաշտերով: Սպիտակ դաշտերով քայլող փիղը կոչվում է
սպիտակադաշտ, իսկ սև դաշտերով քայլողը՝ սևադաշտ:
Տրամագիր 1-ում սլաքներով նշված են փղերի հնարավոր քայլերը:
Եթե որևէ խաղաքար հայտնվի փղի հարվածի տակ, ապա փիղը կարող է վերցնել այդ խաղաքարը և զբաղեցնել նրա տեղը: Փիղն էլ, ինչպես թագուհին, նավակը, չի կարող ցատկել խաղաքարերի վրայով և
նույնպես չի կարող վերցնել սեփական խաղաքարը: Փիղը չի կարող
հարձակվել այն խաղաքարերի վրա, որոնք գտնվում են հակառակ
գույնի դաշտերում:
Երկու փղերը ﬕասին ավելի հզոր են, քանի որ հսկում են ﬔծ թվով
դաշտեր:

Տրամագիր 1
38

Տրամագիր 2
Սպիտակադաշտ փղի հարձակուﬕց պաշտպանված են այն խաղաքարերը, որոնք գտնվում են սև դաշտերում, և հակառակը (տրամ. 2):
Ակնհայտ է, որ երկու փղերի հարձակուﬕց ազատվելը շատ դժվար է:
Շախ փղով
Տրամագիր 3-ում սպիտակների սևադաշտ փիղը կարող է շախ տալ
սևերի արքային, որը գտնվում է սև դաշտում (տրամ. 4):

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

1. Նշի՛ր այն խաղաքարերը, որոնք քայլում են ﬕայն անկյունագծերով:
2. Ինչո՞ւ սպիտակադաշտ և սևադաշտ փղերն իրար չեն
հարվածում։
39
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ՓԻՂ

դաս

շարունակություն

Մենք արդեն գիտենք, որ փղերը ﬕասին ավելի հզոր են: Նրանք
կարող են մատ անել ﬕայնակ արքային:

Տրամագիր 1
Այս տրամագրում սպիտակների արքան մատ է ստացել:
Սպիտակադաշտ փիղը շախ է տվել արքային, իսկ սևադաշտ փիղը
և արքան հսկում են փախուստի դաշտերը:

40

344

Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 2-ում սպիտակները կարող են ﬔկ քայլից մատ հայտարարել: Քանի որ սևերի արքան գտնվում է սև դաշտում, ապա ﬕայն սևադաշտ փիղն է կարող նրան շախ տալ (տրամ. 3):

Տրամագիր 4

Տրամագիր 5

Տրամագիր 4-ում սպիտակները կարող են երկու դաշտից շախ հայտարարել: Շախերից ﬕայն ﬔկն է մատ անում: Այն նշված է կարﬕր
սլաքով:
Տրամագիր 5-ը բացառիկ դեպք է, որտեղ սևերը կարող են ﬔկ
փղով մատ անել: Սպիտակների փիղը փակել է սեփական արքայի
փախուստի ճանապարհը և ի զորու չէ փակել շախի ճանապարհը:
1. Քանի՞ քայլից e1 դաշտի փիղը կհասնի d8 դաշտ: Քանի՞
տարբերակ կարող ես ցույց տալ:
2. Քանի՞ քայլից c1 դաշտից փիղը կհասնի c8 դաշտ:
41
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դաս

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Ձիու շարժման ձևը նման է հայերեն «Լ» տառին` ցանկացած դիրքով: Սպիտակ դաշտում գտնվող ձին իր քայլն ավարտում է սև դաշտում, իսկ սև դաշտում գտնվող ձին քայլից հետո հայտնվում է սպիտակ դաշտում:
Տրամագիր 1-ում ցույց են տրված այն դաշտերը, որտեղ քայլից
հետո կարող են հայտնվել ձիերը: Ձին լավագույն դեպքում կարող է
հսկել ութ, իսկ վատագույն դեպքում, երբ գտնվում է խաղատախտակի անկյունում` երկու դաշտ:
Տրամագրեր 1-ում և 2-ում պատկերված է, թե ինչպես են շարժվում
ձիերը: Ձին ﬕակ խաղաքարն է, որը կարող է ցատկել մյուս խաղաքարերի վրայով:
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շարունակություն

Մենք արդեն գիտենք, որ ձին ﬕակ խաղաքարն է, որը կարող է
ցատկել մյուս խաղաքարերի վրայով:

Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում ցույց են տրված ձիու հարվածի տակ գտնվող
դաշտերը: Սպիտակների ձին կարող է վերցնել սևերի նավակը կամ
զինվորը:
Ի տարբերություն մյուս խաղաքարերի, ձին չի հսկում իր շարժման
ճանապարհին գտնվող դաշտերը: Այդ իսկ պատճառով այն չի կարող
վերցնել այդ դաշտերում գտնվող մրցակցի խաղաքարերը: Ձին կարող է վերցնել խաղաքար ﬕայն այն դաշտում, որտեղ հայտնվում է
քայլից հետո:

43
37
37

Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 2-ում ցույց է տրված այն դիրքը, երբ ձին վերցրել է նավակը:
Տրամագիր 3-ում սլաքներով ցույց է տրված աﬔ նակարճ ճանապարհը, որով ձին կարող է հասնել կարﬕր գույնով նշված e6 դաշտը:
1. Որո՞նք են ձիու շախից ազատվելու ձևերը։
2. Կարո՞ղ է ձին իր քայլի ժամանակ վերցնել հակառակորդի
այն խաղաքարը, որի վրայով ցատկում է:
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Ձիով շախ տալnւ առանձնահատկnւթյnւնը

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակների ձին կարող է շախ տալ:
Տրամագիր 2-ում սպիտակների ձին շախ է տվել: Սևերը կարող են.
1. Փղով վերցնել ձին և ազատվել շախից:
2. Արքան անվտանգ դաշտ տեղափոխել:
Ձիnւ ցատկելnւ հատկnւթյան շնորհիվ նրա շախից հնարավոր չէ
ազատվել փակվելու ﬕջոցով:
Այսպիսով, ձիու շախից կարելի է ազատվել երկու ձևով`
 վերցնել շախ տվող խաղաքարը,
 արքան տեղափոխել անվտանգ դաշտ (տրամ. 2):
Ձիով մատ անելը
Միայն ﬔկ ձիով, նույնիսկ սեփական արքայի օգնությամբ, մրցակցի ﬕայնակ արքային մատ անելն անհնար է: Երկու ձիով, արքայի
օգնությամբ, մատ անելը հնարավոր է ﬕայն այն դեպքում, եթե մրցակիցը սխալմամբ փախչի խաղատախտակի անկյունը (տրամ. 3 և 4):
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սևերի արքան շախի տակ է: Շախից ազատվելու
համար արքան ունի երեք դաշտ: Բայց եթե սևերը սխալվեն և ընտրեն
աﬔ նավատ շարունակությունը, նահանջելով անկյունային դաշտը,
ապա մատ կստանան (տրամ. 4):
Պատառաքաղ
Ձիու հարձակումը ﬕաժամանակ երկու կամ ավելի խաղաքարերի
վրա կոչվում է պատառաքաղ:
Տրամագիր 5-ում սպիտակների ձին կարող է սլաքով ցույց տրված
քայլով ﬕաժամանակ հարձակվել մրցակցի արքայի և թագուհու վրա:

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Տրամագիր 6-ում արդեն կատարվել է այդ քայլը: Սև արքան
հայտնվել է շախի տակ և ստիպված է շախից ազատվել: Սպիտակները հաջորդ քայլով կարող են վերցնել թագուհին:
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դաս
Վերջին խաղաքարը, որի հետ կծանոթանանք, զինվորն է:
Խաղի սկզբում կողﬔրից յուրաքանչյուրն ունի ութ զինվոր:
Սպիտակների զինվորները դասավորվում են 2-րդ, իսկ սևերինը`
7-րդ հորիզոնականում (տրամ. 1):

Տրամագիր 1
Զինվորի քայլը
Զինվորը շարժվում է ﬔկ դաշտ առաջ, սակայն իր առաջին քայլի
ժամանակ հնարավորություն ունի շարժվել նաև երկու դաշտ (տրամ. 2):

Տրամագիր 2
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Տրամագիր 2-ում զինվորների հնարավոր քայլերը ցույց են տրված
սլաքներով: Ակնհայտ է, որ խաղատախտակի աջ կողմում գտնվող
զինվորներն ի վիճակի չեն քայլ կատարել:
Զինվորը շարժվում է ﬕայն առաջ և չի կարող նահանջել: Եթե զինվորն առաջ շարժվելու հնարավորություն չունի, ապա պետք է ﬓա իր
տեղում: Այսինքն՝ եթե զինվորի շարժման ուղղությունը փակված է սեփական կամ մրցակցի խաղաքարով, ապա զինվորը չի կարող քայլ
անել:
Զինվորի հարվածի տակ գտնվող դաշտերը
և նրանով խաղաքար վերցնելը
Ի տարբերություն այլ խաղաքարերի, զինվորի հարվածի տակ
գտնվող դաշտերը գտնվում են հարևան ուղղաձիգներում (տրամ. 3):

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Զինվորով խաղաքար վերցնելը կատարվում է անկյունագծով դեպի առաջ` հարևան ուղղաձիգներում:
Տրամագիր 4-ում սև նավակը, ձին և զինվորը գտնվում են սպիտակ
զինվորների հարվածի տակ: Եթե քայլը լինի սպիտակներինը, ապա
նրանք կարող են վերցնել այդ խաղաքարերից որևէ ﬔկը: Մյուս կողﬕց, սպիտակների ձին և զինվորը գտնվում են սևերի զինվորների հարվածի տակ: Ընդ որում, b3 դաշտի զինվորը ﬕաժամանակ հարձակվել
է սևերի երկու խաղաքարի վրա: Շախմատում զինվորի հարձակումը
ﬕաժամանակ երկու խաղաքարի վրա կոչվում է պատառաքաղ:
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շարունակություն

Մենք արդեն գիտենք զինվորի քայլը և զինվորով խաղաքար վերցնելը: Այժմ տեսնենք, թե հնարավո՞ր է արդյոք զինվորով մատ անել:
Զինվորով շախ տալը և մատ անելը

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում զինվորը մրցակցի արքային շախ է հայտարարել, իսկ տրամագիր 2-ում սևերի զինվորի շախից հետո սպիտակները մատ են ստացել:
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Տրամագիր 3
Տրամագիր 3-ում սպիտակները կարող են զինվորի քայլով մրցակցի արքային մատ հայտարարել:
Զինվորի փոխարկումը
Զինվորն ունի ﬔկ կարևոր առանձնահատկություն: Երբ սպիտակների զինվորը հասնում է 8-րդ հորիզոնական (սևերի զինվորը` 1-ին),
այն անﬕջապես (որպես նույն քայլի ﬕ մաս) փոխարկվում է որևէ այլ
խաղաքարի, բացի արքայից (տրամ. 4):

Տրամագիր 4
Դուք կարող եք զինվորը փոխարկել թագուհու, նույնիսկ եթե ձեր
թագուհին դեռևս խաղի ﬔջ է: Այսինքն, կարելի է ունենալ ﬔկ և ավելի թագուհի, երկու և ավելի նավակ, փիղ, ձի:
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Տրամագիր 5
Տրամագիր 5-ում սևերը կարող են ﬔկ քայլից մատ հայտարարել:
Նրանք կարող են զինվորով քայլ անել առաջին հորիզոնական, այն
փոխարկել թագուհու և մատ հայտարարել:
1.
2.
3.
4.

Եզրային զինվորը քանի՞ հարվածի դաշտ ունի:
Ո՞ր դիրքում զինվորը կարող է քայլել 2 դաշտ առաջ։
Ո՞ր ուղղաձիգների վրա են գտնվում եզրային զինվորները:
Ո՞ր խաղաքարը հետ քայլ չունի։
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Մենք արդեն գիտենք զինվորի քայլը և նրանով խաղաքար վերցնելը: Այժմ ծանոթանանք զինվորով կատարվող ﬕ ինքնատիպ շարժման հետ: Զինվորն առաջին քայլով կարող է ﬔկ կամ երկու դաշտ
առաջ շարժվել:
Զինվորին կողանցիկ կարելի է վերցնել, եթե զինվորը.
1. Սկզբնական դիրքից առաջ է շարժվում երկու դաշտով:
2. Անցնում է մրցակցի զինվորի հարվածի դաշտով:
3. Հայտնվում է կից ուղղաձիգում գտնվող մրցակցի զինվորի
կողքին:
Այս դեպքում կարող ենք վերցնել մրցակցի զինվորը՝ սեփական
զինվորը տեղադրելով իր հարվածի դաշտում:
Վերցնելու այս ձևը նույնն է, եթե մրցակցի զինվորն իր առաջին
քայլով ﬕայն ﬔկ դաշտ առաջ շարժված լիներ:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակների զինվորը երկու դաշտ առաջ է շարժվել և հայտնվել մրցակցի զինվորի կողքին: Այժմ սևերը, ցանկության
դեպքում, հաջորդ քայլով համարելով, որ սպիտակների զինվորը ﬔկ
դաշտ է առաջ շարժվել, կարող են վերցնել սպիտակների զինվորը:
Տրամագիր 2-ում սևերի զինվորը վերցրել է սպիտակների զինվորը: Զինվոր վերցնելու այս ձևը կոչվում է կողանցիկ վերցնել:
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Կողանցիկ վերցնելը պարտադիր չէ, սակայն այն հնարավոր է
ﬕայն մրցակցի համապատասխան քայլից անﬕջապես հետո: Եթե
դուք, ի պատասխան, այլ քայլ կատարեք, ապա կկորցնեք կողանցիկ
վերցնելու հնարավորությունը:
Տրամագիր 3-ում սպիտակները զինվորի քայլով մրցակցի արքային շախ են հայտարարել: Արդյոք սևերը մա՞տ են ստացել:
Սևերը կարող են կողանցիկ վերցնել սպիտակների զինվորը և
շախից ազատվել: Հետաքրքիր է, որ սպիտակներն են մատ ստացել
(տրամ. 4):
1. Ո՞ր խաղաքարով կարող ենք կատարել կողանցիկ
վերցնելու քայլը:
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Կողանցիկ վերցնելու քայլը ﬕայն զինվորների համար է: Կողանցիկ վերցնող սպիտակների զինվորը պետք է գտնվի 5-րդ, իսկ սևերինը` 4-րդ հորիզոնականում:

Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում սևերի զինվորը ﬕայն ﬔկ դաշտ է առաջ շարժվել: Այսինքն, ﬕ նչ այս քայլը զինվորները բախված են եղել ﬕմյանց,
հետևաբար՝ սպիտակները չեն կարող կիրառել կողանցիկ վերցնելու
կանոնը:
Տրամագիր 2-ում սլաքով ցույց է տրված սևերի վերջին քայլը: Ո՞րն
է սպիտակների ﬕակ պատասխանը:
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Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Սպիտակները կողանցիկ վերցնում են սևերի զինվորը և ազատվում շախից (տրամ. 3):

Տրամագիր 4
Կողանցիկ վերցնելը յուրահատուկ քայլ է և երբեﬓ այն շատ
կարևոր է լինում:
Պատկերացրեք, որ տրամագիր 3-ում սպիտակները զինվորի փոխարեն թագուհի ունենային (տրամ. 4): Այժմ թագուհին ի վիճակի չէ
կանխել մատը: Նույնիսկ եթե սպիտակները թագուհով վերցնեն զինվորը, ապա սևերը զինվորով կվերցնեն թագուհին և մատ կհայտարարեն:
Կողանցիկ վերցնելը պարտադիր չէ, պարտադիր է դառնում, երբ
ﬕակ հնարավոր քայլն է:
1. Ո՞ր հորիզոնականում գտնվող սև զինվորը կարող է
կողանցիկ վերցնել:
2. Արդյոք կողանցիկ վերցնելը պարտադի՞ր քայլ է:
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դաս
Երբ սպիտակների զինվորը հասնում է 8-րդ, իսկ սևերի զինվորը`
1-ին հորիզոնական, անﬕջապես փոխարկվում է որևէ ֆիգուրի, բացի
արքայից:
Ծանոթանանք դրա կիրառության և կարևորության հետ:

Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում սևերը կարող են զինվորը փոխարկել երկու դաշտերից ﬔկում: Նրանք կարող են վերցնել ձին և, զինվորը փոխարկելով թագուհու, շախ հայտարարել: Բայց սպիտակներն արքայով
կվերցնեն թագուհին և կհաղթեն, քանի որ ունեն նյութական ﬔծ
առավելություն:
Իսկ եթե սևերը զինվորն առաջ շարժեն և փոխարկեն թագուհու,
ապա սպիտակները թագուհու շախով մատ կհայտարարեն (տրամ. 2):
Ո՞րն է սևերի ճիշտ քայլը:
Յուրաքանչյուր խաղաքար ունի իրեն բնորոշ կիրառություն, և ﬕշտ
չէ, որ զինվորը պետք է փոխարկել աﬔ նաուժեղ խաղաքարի` թագուհու:
Սևերը հաղթելու համար ունեն ﬕայն ﬔկ ﬕջոց, և դա զինվորի
փոխարկուﬓ է ձիու: Այս դեպքում սպիտակները մատ են ստանում
(տրամ. 3):
56

Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 5

Տրամագիր 4-ում քայլը սպիտակներինն է: Նրանց զինվորը
գտնվում է 7-րդ հորիզոնականում և պատրաստ է փոխարկվելու:
Սևերն էլ զինվոր ունեն 2-րդ հորիզոնականում, և եթե սպիտակները
զինվորը չփոխարկեն, ապա սևերն իրենք զինվորը կփոխարկեն թագուհու կամ նավակի և կհաղթեն:
Եթե սպիտակները զինվորը փոխարկեն թագուհու, ապա սևերը
նույնպես զինվորը կփոխարկեն թագուհու, և երբ սպիտակները վերցնեն սևերի թագուհին, ապա պատ կստացվի (տրամ. 5):
57

Տրամագիր 6
Սպիտակների ճիշտ քայլն է, որ զինվորը փոխարկեն նավակի:
Այժմ, սևերի զինվորի փոխարկուﬕց հետո, սպիտակները կարող են
այն վերցնել նավակով, և պատ չի ստացվի (տրամ. 6):
1. Ի՞նչ է զինվորի փոխարկումը:
2. Ո՞ր խաղաքարերի չի կարող փոխարկվել զինվորը:
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դաս
Շախմատում կա ﬕ յուրահատուկ քայլ, որը կատարվում է երկու
խաղաքարով: Այն կոչվում է փոխատեղում:
Փոխատեղուﬓ արքայի և նավակի համատեղ քայլն է, որը կատարվում է հետևյալ կերպ. սկզբում արքան հորիզոնական ուղղությամբ
շարժվում է դեպի նավակի կողմը երկու դաշտ, այնուհետև նավակը
տեղադրվում է արքայի կողքին` հակառակ կողﬕց:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

 Արքայի և նավակի ﬕաժամանակյա շարժումը (փոխատեղումը)
համարվում է ﬔկ քայլ:
 Կողﬔրը խաղի ընթացքում կարող են փոխատեղում կատարել
ﬕայն ﬔկ անգամ:
 Արքայական թևում կատարված փոխատեղումը կոչվում է կարճ,
իսկ թագուհու թևում կատարվածը` երկար փոխատեղում (տրամ.
1 և 2):
Փոխատեղման առանձնահատկությունները
Փոխատեղուﬕց հետո արքան հայտնվում է ապահով դիրքում, և
նավակը ակտիվորեն մտնում է խաղի ﬔջ:
Այժմ ծանոթանանք փոխատեղման երկու կարևոր պայմաններին:
59

1. Փոխատեղման համար անհրաժեշտ է, որ արքայի և նավակի
ﬕջև որևէ ֆիգուր չլինի:
2. Մինչ փոխատեղուﬓ արքան և այն նավակը, որով պետք է կատարվի փոխատեղում քայլը, չպետք է շարժված լինեն:

Տրամագիր 3
Տրամագիր 3-ում սևերը չեն կարող փոխատեղում կատարել, քանի
որ արքան արդեն շարժվել է:
Սպիտակները չեն կարող երկար փոխատեղում կատարել, քանի
որ շարժվել է թագուհու թևի նավակը:
Այս դիրքում սպիտակները չեն կարող նաև կարճ փոխատեղում
կատարել, որովհետեև ձին փակել է կարճ փոխատեղման ճանապարհը: Իսկ ահա ձի
ք ու քայլից հետո այն հնարավոր կլինի:
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շարունակություն

Այժմ ծանոթանանք փոխատեղման մյուս պայմաններին:
1. Շախի ժամանակ փոխատեղում չի թույլատրվում, այսինքն, փոխատեղումը շախից ազատվելու ﬕջոց չէ:
2. Փոխատեղման ժամանակ արքան չպետք է շախի տակով անցնի:
3. Փոխատեղուﬕց հետո արքան չպետք է շախի տակ հայտնվի:
Դիտարկենք ﬕ քանի ուսուﬓական օրինակներ:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակները չեն կարող արքայական թևում փոխատեղում կատարել, քանի որ փիղը փակել է փոխատեղման ճանապարհը: Այս դիրքում նրանք կարող են կատարել ﬕայն երկար փոխատեղում: Իրենց հերթին, սևերը չեն կարող երկար փոխատեղում
կատարել, քանի որ շարժվել է թագուհու թևի նավակը: Կարճ փոխատեղումը նույնպես հնարավոր չէ, որովհետև արքան կանցնի փղի շախի տակով:
Տրամագիր 2-ում սպիտակների արքան շախի տակ է: Հետևաբար՝
նրանք չեն կարող փոխատեղում կատարել, քանի դեռ շախից չեն
ազատվել: Սևերն էլ արքան շարժել են և զրկվել փոխատեղման իրավունքից:
61

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում և 4-ում քայլը սևերինն է: Նրանք կարող են սլաքներով ցույց տրված քայլերով սպիտակներին խանգարել փոխատեղում կատարել:
Տրամագիր 3-ում ձիու քայլից հետո սպիտակները չեն կարող երկար փոխատեղում կատարել, որովհետև արքան կհայտնվի շախի
տակ, ինչը թույլատրելի չէ: Հետևաբար՝ ձիու քայլից հետո սպիտակները կարող են կատարել ﬕայն կարճ փոխատեղում:
Տրամագիր 4-ում փղի քայլից հետո սպիտակները չեն կարող
կարճ փոխատեղում կատարել, քանի որ արքան կանցնի շախի տակով: Հետևաբար՝ փղի քայլից հետո սպիտակները կարող են կատարել ﬕայն երկար փոխատեղում:
1. Ո՞ր խաղաքարերի չի կարող
փոխարկվել զինվորը:
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դաս
Զինվորներ, ծանր և թեթև ֆիգուրներ
Խաղաքարերը բաժանվում են երկու խմբի` զինվորներ և ֆիգուրներ: Ֆիգուրներն իրենց հերթին բաժանվում են երկու խմբի` ծանր և
թեթև:
Ծանր ֆիգուրներն են թագուհին և նավակը, քանի որ նրանք արքայի օգնությամբ կարող են մատ հայտարարել մրցակցի ﬕայնակ
արքային: Իսկ թեթև ֆիգուրները` փիղն ու ձին, առանձին-առանձին,
նույնիսկ արքայի օգնությամբ չեն կարող մատ անել ﬕայնակ արքային: Մատ անելու համար նրանց անհրաժեշտ է ﬔկ այլ խաղաքարի օգնությունը:
Մի քանի կարևոր կանոններ
1. Շախմատում առաջին քայլը ﬕշտ կատարում է սպիտակ խաղաքարերով խաղացողը, այսինքն` խաղը ﬕշտ սկսում են սպիտակները:
2. Քայլը կատարվում է ﬔկ ձեռքով:
3. Եթե խաղացողն իր խաղաքարերից որևէ ﬔկին ձեռք է տալիս,
ապա անպայման պետք է խաղա հենց դրանով:
Սրանք շախմատ խաղալու անհրաժեշտ կանոններն են:
Խաղը սկսելիս ձեռքով ողջունում ենք մրցակցին: Պարտվելու դեպքում պետք է շնորհավորել մրցակցին: Եթե դու ես
հաղթել, ապա մրցակիցը քեզ պետք է շնորհավորի: Խաղի
ժամանակ չպետք է խոսել և խանգարել մրցակցին: Ոչոքիի դեպքում մրցակիցները նույնպես ﬕմյանց ողջունում
են ձեռքով:
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Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Կանոններն ավելի լավ հասկանալու համար դիտարկենք հետևյալ
դիրքերը (տրամ. 1-3):
Տրամագիր 1-ում քայլը սպիտակներինն է: Սլաքով ցույց է տրված
սևերի մատի սպառնալիքը: Սպիտակներով խաղացողը ձեռք է տվել
նշված զինվորին, բայց անﬕջապես նկատել է մատի սպառնալիքը և
հրաժարվել այդ զինվորով քայլ անել: Արդյոք սպիտակները կարո՞ղ
են ﬔկ այլ խաղաքարով քայլ անել և փրկել դիրքը:
Համաձայն խաղաքարերի ձեռք տալու կանոնի, սպիտակները պետք է անպայման քայլ կատարեն նշված զինվորով:
Տրամագիր 2-ում սպիտակները ձեռք են տվել սևերի զինվորին:
Այժմ սպիտակները պարտավոր են վերցնել այդ զինվորը նավակով
կամ թագուհով: Համաձայն վերը նշված կանոնների՝ եթե ձեռք եք
տվել մրցակցի խաղաքարին, ապա այն անպայման պետք է վերցնեք,
եթե դա հնարավոր է:
Հետևաբար՝ նախքան խաղաքարին ձեռք տալը պետք է լավ մտածել:
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Տրամագիր 3
Տրամագիր 3-ում սպիտակների արքան շախի տակ է: Սպիտակներով խաղացողը չի նկատում շախը և ձեռք է տալիս ձիուն:
Արդյոք նա պետք է անպայման ձիո՞վ քայլ անի:
Համաձայն շախմատի կանոնների, արքան չի կարելի թողնել շախի
տակ: Չնայած այս դիրքում սպիտակներով խաղացողը ձեռք է տվել
ձիուն, բայց նախ պետք է շախից ազատվի: Հետևաբար՝ նա պետք է
քայլ անի արքայով:
Խաղացողներն իրենց քայլի ժամանակ կարող են ուղղել խաղաքարերը` նախապես զգուշացնելով մրցակցին, ասելով` ուղղում եմ:
1. Ե՞րբ է քայլը համարվում կատարված։
2. Պարտադի՞ր է խաղալ ձեռք տրված խաղաքարով։
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դաս
Շախմատում յուրաքանչյուր խաղաքար ունի շարժման յուրահատուկ ձև, հետևաբար՝ ունի նաև առանձնահատուկ արժեք:
Խաղաքարերի արժեքը որոշվում է ﬕ շարք գործոններով. դաշտերը հսկելու ունակությամբ, տեղաշարժվելու արագությամբ և մրցակցի
պաշտպանությունը ճեղքելու հատկությամբ:
Խաղացողները պետք է իմանան խաղաքարերի մոտավոր արժեքները, որպեսզի փոխանակությունների ժամանակ չտուժեն: Խաղաքարերն ունեն հետևյալ մոտավոր արժեքները.
 Զինվոր` ﬔկ ﬕավոր (զինվորը հանդիսանում է չափման ﬕավոր):
 Թեթև ֆիգուրներ` փիղ և ձի` 3-ական ﬕավոր:
 Նավակ` 5 ﬕավոր:
 Թագուհի` 9 ﬕավոր:
 Արքան երբեք չի փոխանակվում, ուստի հնարավոր չէ այն գնահատել չափման ﬕավորով:
Այժմ վերլուծենք ﬕ քանի դիրք, որպեսզի հասկանաք խաղաքարերի մոտավոր արժեքները:

Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում սպիտակների փիղը ո՞ր խաղաքարը պետք է վերցնի:
Խաղի ընթացքում հաճախ ենք մտածում, թե ո՞ր խաղաքարը վերցնելն է նպատակահարմար: Իմանալով խաղաքարերի մոտավոր արժեքները` ավելի ճիշտ որոշում ենք կայացնում:
Տրամագիր 1-ում ճիշտը նավակը վերցնելն է, քանի որ հարվածի տակ
գտնվող խաղաքարերից ունի աﬔնաﬔծ մոտավոր արժեքը` 5 ﬕավոր:
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Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 2-ում հարցական նշանով պատկերված դաշտում ի՞նչ
խաղաքար պետք է տեղադրել, որպեսզի կողﬔրի խաղաքարերի արժեքները մոտավորապես հավասար լինեն:
Քանի որ կողﬔրի զինվորների քանակը հավասար է, ուստի պետք
է հավասարեցնել ֆիգուրների մոտավոր արժեքները: Մենք գիտենք,
որ թագուհին 9 ﬕավորի արժեք ունի, իսկ թեթև ֆիգուրներից յուրաքանչյուրը՝ 3 ﬕավորի:
Հետևաբար՝ խաղաքարերի մոտավոր արժեքները հավասարեցնելու համար սպիտակներին անհրաժեշտ է 3 ﬕավոր ունեցող խաղաքար: Դա կարող է լինել թեթև ֆիգուր` փիղ կամ ձի:
Տրամագիր 3-ում հարցական նշանով պատկերված դաշտում ի՞նչ
խաղաքար պետք է տեղադրել, որպեսզի կողﬔրի խաղաքարերի արժեքները մոտավորապես հավասար լինեն:
Քանի որ թեթև ֆիգուրներն ունեն հավասար արժեք, ուստի պետք
է հավասարեցնել զինվորների մոտավոր արժեքները: Հետևաբար՝
խաղաքարերի մոտավոր արժեքները հավասարեցնելու համար սպիտակներին անհրաժեշտ է ﬔկ զինվոր:
1. Նավակը և փիղը ﬕասին քանի՞ զինվոր արժեն:
2. Ո՞ր խաղաքարը չի կարելի փոխանակել:
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Խաղի ընթացքում կողﬔրից ﬔկը վերցնում է մրցակցի խաղաքարը և տալիս իր խաղաքարը: Հաճախակի հանդիպող այս գործողությունը կոչվու մ է փոխանակում:
Անհրաժեշտ է իմանալ փոխանակվող խաղաքարերի արժեքները`
հասկանալու համար, թե փոխանակուﬕց օգտվում ենք, թե տուժում:

Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում սպիտակները կարող են փղով վերցնել սևերի
նավակը: Սևերը, ի պատասխան, ձիով կվերցնեն փիղը: Սա փոխանակման օրինակ է:
Այժմ տեսնենք, թե այս փոխանակությունից որ կողﬓ է օգտվել:
Մենք գիտենք, որ նավակը 5, իսկ փիղը 3 ﬕավոր է: Հետևաբար՝ այս
փոխանակումը սպիտակներին ձեռնտու է, քանի որ նրանք վերցրել
են նավակ և տվել փիղ: Այսպիսով, սպիտակները շահել են 2 ﬕավոր:
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Այժմ հաﬔմատենք ստորև պատկերված դիրքերը:

Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 2-ում սպիտակները փղով կարող են վերցնել սևերի
ձին: Սևերն էլ իրենց հերթին նավակով կվերցնեն փիղը: Այսպիսով,
սպիտակների փիղը կփոխանակվի սևերի ձիու հետ, որը հավասար
փոխանակում է:
Տրամագիր 3-ում սպիտակները փղով կարող են վերցնել սևերի
զինվորը: Սևերն էլ նավակով կվերցնեն փիղը: Սպիտակները փիղը
փոխանակեցին զինվորի հետ, որը համարժեք փոխանակում չէ: Այս
դեպքում սպիտակները տուժում են:
1. Ձին մրցակցի նավակի, թե՞ փղի հետ փոխանակելն է ձեռնտու:
2. Կարո՞ղ ենք սև ձին փոխանակել սև փղի հետ:
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Շախմատային պարտիաները կարելի է քայլ առ քայլ գրանցել:
Դրանով կարելի է պահպանել խաղացված պարտիաները` հետագայում վերլուծելու և ուսուﬓասիրելու համար:
Քայլերի գրանցման համար գոյություն ունեն հատուկ կանոններ և
պայմանական նշաններ: Դրանց կիրառությունը թույլ է տալիս.
 ցանկացած երկրում խաղացված պարտիաները հասկանալի
լինեն բոլորին (ինչպես նոտաները երաժշտության ﬔջ),
 համացանցում զետեղված վերլուծությունները հասանելի
դառնան բոլորին:
Յուրաքանչյուր քայլի գրանցումը շատ հեշտ է: Դրա համար անհրաժեշտ է ընդունված կարգով գրել խաղաքարի անվանումը (նշանատառը), սկզբնակետը և այն դաշտի անվանումը, որտեղ տեղադրվում է խաղաքարը:
Ուշադրություն դարձրեք 1-ին և 2-րդ տրամագրերին:
Սպիտակների թագուհին (Թ) d1 դաշտից (սկզբնակետից) շարժվել
է a4 դաշտ, որը գրանցվում է հետևյալ կերպ` Թd1-a4:
- պայմանական նշանը ցույց է տալիս շարժումը (քայլը):
Զինվորի քայլը գրանցելու ժամանակ նրա նշանատառը չի
գրվում, գրվում է ﬕայն դաշտի անվանումը:

Տրամագիր 1
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Տրամագիր 2

Այժմ ուշադրություն դարձրեք 3-րդ և 4-րդ տրամագրերին:

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Կատարված քայլը գրանցվում է` d2-d4:
Ուշադրություն դարձրեք 5-րդ և 6-րդ տրամագրերին:

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Այս տրամագրերում սպիտակների f2 դաշտի ձին վերցրել է սևերի
e4 դաշտի փիղը: Այս քայլը գրանցվում է` Ձf2xe4:
x-ը խաղաքար վերցնելու պայմանական նշանն է:
1. Ինչո՞ւ ենք կատարում քայլի գրանցում:
2. Ինչպե՞ս ենք գրանցում քայլը, եթե սկսում են սևերը:
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շարունակություն

Փոխատեղում քայլի գրանցումը

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Երկար փոխատեղումը գրանցվում է O-O-O, իսկ կարճ փոխատեղումը` O-O պայմանական նշաններով:

Տրամագիր 3
Տրամագիր 3-ում փղի քայլը գրանցվում է այսպես` Փa3-b2+:
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Տրամագրեր 4-ում և 5-ում զինվորը, վերցնելով նավակը, ﬕաժամանակ փոխարկվել է թագուհու: Այս քայլը գրանցվում է այսպես`
c7xd8=Թ#:
Շախը նշում ենք +, իսկ մատը` # պայմանական նշաններով:

1. Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ գրառումը՝ 1….Թa1-a7:
2. Որո՞նք են երկար և կարճ փոխատեղուﬓերի պայմանական
նշանները:
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դաս

Ոչ-ոքին շախմատում կարող է լինել:
1. Եթե կողﬔրից ﬔկին անընդհատ շախերից խուսափել չի
հաջողվում, ապա ստացվում է հավերժական շախ, և խաղն
ավարտվում է ոչ-ոքի:
2. Պատ:
3. Երբ խաղատախտակին ﬓում են ﬕայն արքաներ, կամ նրանցից ﬔկի հետ որևէ թեթև ֆիգուր:
4. Կողﬔրի փոխադարձ համաձայնությամբ:
Կան ևս ﬕ քանի տարբերակներ, որոնց կծանոթանանք հետագայում:
Կողﬔրից ﬔկը դիմում է հավերժական շախի օգնությանը, երբ
գտնվում է դժվարին դիրքում կամ հաղթելու հնարավորություն չունի:
Այս դեպքում մրցակցի արքան հայտնվում է անվերջ շախերի տակ,
որից չի կարողանում ազատվել:
Տրամագիր 1-ում սպիտակները նյութապես զիջում են, հետևաբար՝
կարող են օգտվել ստեղծված հնարավորությունից և հավերժական
շախ հայտարարել: Նրանց թագուհին h6, g5 և h5 դաշտերից հավերժական շախ է տալիս (տրամ. 2), իսկ դրանից խուսափել սևերը չեն
կարող:

Տրամագիր 1
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Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սպիտակները փղով կարող են g6 և f7 դաշտերից
անընդհատ շախ հայտարարել (տրամ. 4), իսկ սևերը դրանից փրկվելու հնարավորություն չունեն: Չնայած սևերը նյութական ﬔծ առավելություն ունեն, խաղն ավարտվում է ոչ-ոքի:
Ուշադրություն. Հավերժական շախի արդյունքում դիրքը կարող
է կրկնվել երեք անգամ և դրանից հետո շախ հայտարարող կողմը
իրավունք է ստանում ոչ-ոքի պահանջել՝ նույնիսկ առանց մրցակցի համաձայնության:

1. Ոչ-ոքիի ի՞նչ տարբերակներ գիտես:
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դաս

Ավելի մանրամասն ծանոթանանք հավերժական շախի կիրառությանը:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սևերը, նյութապես զիջելով, հնարավորություն
ունեն հավերժական շախի օգնությամբ խաղն ավարտել ոչ-ոքի: Սպիտակների արքան չի կարող ազատվել սևերի թագուհու` e1 և h4 դաշտերից տրվող անընդհատ շախերից:
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Տրամագիր 4

Տրամագիր 3

Տրամագիր 3-ում սպիտակները, չնայած թագուհի պակաս ունեն,
բայց կարող են հավերժական շախի ﬕջոցով չպարտվել:
Սևերը ստիպված են արքայով քայլ անել ﬕայն f8, որովհետև h8
նահանջելու դեպքում Ձf7 քայլով մատ կստանան (տրամ. 5): Իսկ Աf8
քայլին կհաջորդի Ձg6+, հավերժական շախ:

Տրամագիր 5

1. Ի՞նչ արդյունքով է պարտիան ավարտվում հավերժական
շախի դեպքում:
2. Ինչպիսի՞ դիրքի դեպքում ենք որոշում դիﬔլ հավերժական
շախի օգնությանը:
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դաս
Թագուհով մատի դիրքերը

Տրամագիր 1-ում ցուցադրված են արքայի և թագուհու ﬕջոցով
ﬕայնակ արքային մատ անելու դիրքերը:

Տրամագիր 1

Թագուհով մատ անելու տեխնիկան
Միայնակ արքային հնարավոր է մատ անել խաղատախտակի եզրերում կամ անկյուններում (տրամ. 1): Հետևաբար՝ մատ անելու համար անհրաժեշտ է.
1. Մրցակցի արքային հասցնել խաղատախտակի եզրը կամ անկյունը: Թագուհին ﬕայնակ դրան հասնել ի վիճակի է:
2. Ուժեղ կողﬕ արքան մոտեցնել մրցակցի արքային, որպեսզի
մատի դիրքերից որևէ ﬔկի օրինակով հնարավոր լինի մատային ցանց ստեղծել:
3. Թագուհու շախով մատ հայտարարել:
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Տրամագիր 2
Տրամագիր 2-ում սևերի արքան խաղատախտակի անկյունում է:
Սպիտակները պետք է սևերի արքային սահմանափակեն խաղատախտակի անկյունում, որպեսզի կարողանան իրենց արքան մոտեցնել:
Հետևաբար՝ ճիշտ քայլը Թb4-ն է, որը նշված է դեղին սլաքով: Թc2-ը
կոպիտ սխալ է, քանի որ պատ կստացվի:
Թագուհով մատ անելու ժամանակ պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի չստեղծվեն պատային դիրքեր:
Տրամագիր 3-ում ցույց է տրված մատ անելու ճիշտ ձևը:

Տրամագիր 3
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Եթե տրամագիր 2-ում սպիտակները կատարեն Թc3+ քայլը, ապա
կստեղծվի տրամագիր 4-ում պատկերված դիրքը: Այդ քայլը հաջող
չէ, քանի որ սպիտակները, արքան մոտեցնելուց հետո, ևս ﬔկ անգամ պետք է թագուհով քայլ կատարեն, հակառակ դեպքում կստեղծվի պատային դիրք (տրամ. 5):
1. Կարո՞ղ է ﬕայն թագուհին մրցակցի ﬕայնակ արքային մատ հայտարարել:
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դաս

շարունակություն

Այս դասում ﬔ նք կուսուﬓասիրենք թագուհով մատի ﬕ քանի այլ
օրինակներ:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակների արքան սահմանափակված է խաղատախտակի եզրում: Սևերը կատարում են Թe6 քայլը, որից հետո
սպիտակները ստիպված են արքան տեղափոխել h4 դաշտ (տրամ.
2): Այժմ սևերը կարող են իրականացնել թագուհով մատ` Թh6# կամ
Թg4#:
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սպիտակներն արքայի օգնությամբ սևերի արքային սահմանափակում են խաղատախտակի եզրում: Նրանք կատարում են Աf6 քայլը: Սևերն այլընտրանք չունեն և պետք է կատարեն ﬕակ քայլը` Աf8, և Թd8 քայլով մատ են ստանում (տրամ. 4):

Տրամագիր 5
Տրամագիր 5-ում ցույց է տրված ﬕայնակ արքային խաղատախտակի եզրում սահմանափակելու ճիշտ ձևը: Սլաքով ցույց տրված
քայլից հետո սպիտակներն իրականացնում են թագուհով մատ անելու 2-րդ փուլը, այսինքն, արքան օգնության է գալիս թագուհուն, հասնում 6-րդ հորիզոնական, որից հետո մատն անխուսափելի է:
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Տրամագիր 6
Տրամագիր 6-ում սևերի թագուհին սահմանափակում է սպիտակների արքային և նրան մղում է h1 անկյունը. 1. … Թe1-e5 2. Աf3-f2
Թe5-e4 3. Աf2-f1 Թe4-e3 4. Աf1-g2 Թe3-f4 5. Աg2-g1 Թf4-f3 6. Աg1-h2
Թf3-g4, որից հետո սևերի արքան b7-c6-d5-e4-f3 քայլերով հասնում
և օգնում է թագուհուն g2 դաշտից մատ անել:
1. Միայն թագուհով և արքայով մրցակցի ﬕայնակ արքային
դաշտի ո՞ր մասում են մատ հայտարարում:
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Երկու նավակով մատի դիրքերը

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագրեր 1-ում և 2-ում ցույց են տրված երկու նավակով մատի
դիրքերը:
Երկու նավակով մատի տեխնիկան
Երկու նավակով մատի դիրքերից (տրամ. 1 և 2) ակնհայտ է, որ
ﬕայնակ արքային հնարավոր է մատ անել խաղատախտակի եզրերում կամ անկյուններում: Հետևաբար՝ մրցակցի ﬕայնակ արքային,
առանց սեփական արքայի օգնության, երկու նավակով մատ անելու
համար անհրաժեշտ է.
1. Նրան ստիպողական քայլերով հասցնել խաղատախտակի եզր
կամ անկյուն: Երկու նավակներն այդ գործը հիանալի են կատարում`
առանց արքայի աջակցության:
2. Խաղատախտակի եզրում, երբ նավակներից ﬔկը սահմանափակել է արքայի շարժունակությունը եզրային ուղղաձիգում կամ հորիզոնականում, մյուս նավակը եզրափակիչ շախով մատ է հայտարարում (տրամ. 1 և 2):
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Տրամագիր 3
Տրամագիր 3-ում սլաքներով ցույց են տրված ﬕայնակ արքային խաղատախտակի եզրը հասցնելու` երկու նավակների հաջորդական քայլերը: Նավակներից ﬔկը սահմանափակում է արքային, իսկ մյուս նավակի
շախն արքային մոտեցնում է խաղատախտակի եզրին: Հաջորդ քայլում
նավակների դերերը փոխվում են, և մյուս նավակն է շախ տալիս:
Նույն դիրքում ունենք մատ անելու ﬔկ այլ եղանակ (տրամագիր
4-ը առաջացել է տրամագիր 3-ից` 1.Նb2-b7 քայլից հետո):

Տրամագիր 4
Քանի որ նպատակը մրցակցի արքային խաղատախտակի եզրերից ﬔկը հասցնելն է, նախ պետք է հաշվի առնել, թե մրցակցի արքան խաղատախտակի որ եզրին է ավելի մոտ: Տրամագիր 3-ում սևերի արքան գտնվում է 8-րդ հորիզոնականում, հետևաբար՝ նավակի
քայլը 7-րդ հորիզոնական ճշգրիտ է: Այս ձևով կարելի է ավելի արագ
մատ հայտարարել:
85

Տրամագիր 5
Տրամագիր 5-ում սլաքով ցույց է տրված սևերի քայլը` 1. … Նc8-c2:
Սևերը հաջորդ քայլով առաջին հորիզոնականից մատ են հայտարարում:
1. Կարո՞ղ են երկու նավակները
մրցակցի ﬕայնակ արքային մատ
հայտարարել դաշտի կենտրոնում՝
առանց սեփական արքայի օգնության:
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Տրամագիր 1-ում սպիտակները սկսում և մատ են հայտարարում
ﬔկ քայլից:

Տրամագիր 1
Այս տրամագրում նավակներից ﬔկը 2-րդ հորիզոնականով սահմանափակել է սևերի արքային: Այժմ բավական է սպիտակների արքան քայլ անի և բացի երկրորդ նավակի շախի ճանապարհը, որպեսզի մատ ստացվի:
Միակ քայլը, որից հետո հնարավոր է բացել նավակի շախը և ﬕևնույն ժամանակ չփակել 2-րդ հորիզոնականը, երկար փոխատեղուﬓ
է` 0-0-0#:
Եթե մրցակցի արքան գտնվում է կենտրոնում, ապա նրան մատ
անելու համար անհրաժեշտ է սեփական արքայի օգնությունը:

8
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Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 2-ում սպիտակները նավակի` սլաքով ցույց տրված
քայլով սահմանափակում են մրցակցի արքային խաղատախտակի
կենտրոնում: Նրանք, մրցակցի արքայի շարժունակությունը սահմանափակելու համար, օգտվում են իրենց արքայի նպաստավոր դիրքից: Այսպիսով, մատի դիրքն ավելի շուտ է ստեղծվում (տրամ. 3):

Տրամագիր 4
Տրամագիր 4-ում քայլը սպիտակներինն է: Նրանք կարող են երկու
քայլից մատ հայտարարել:
Մատը գտնելու համար ևս ﬔկ անգամ անդրադարձեք տրամագիր
1-ին:
1. Երկու նավակներն առանց արքայի օգնության կարո՞ղ են
մրցակցի ﬕայնակ արքային մատ հայտարարել եզրային
գծում:
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դաս
Մեկ նավակով մատը նման է թագուհով մատի դիրքերին: Դրանք
պատկերված են տրամագիր 1-ում:

Տրամագիր 1

Մեկ նավակով մատի տեխնիկան
Նավակով մատի դիրքերում տեսնում ենք, որ ﬕայնակ արքային
հնարավոր է մատ անել ﬕայն խաղատախտակի եզրերում կամ անկյուններում: Հետևաբար՝ մատ անելու փուլերն են.
1. Մրցակցի արքային ստիպողաբար հասցնել խաղատախտակի
եզր կամ անկյուն: Նավակը, առանց արքայի օգնության, դա
իրականացնել չի կարող:
2. Արքան նավակի հետ ﬕաժամանակ մոտեցնել մրցակցի արքային, որպեսզի ստացվի մատի դիրքերից ﬔկը:
3. Նավակի շախով մատ հայտարարել, ինչպես պատկերված է
տրամագիր 1-ում:
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Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 2-ում սպիտակների նավակը սահմանափակել է մրցակցի արքային և նրան պահում է խաղատախտակի եզրում: Այժմ պետք
է արքան մոտեցնել սևերի արքային և ստանալ մատի դիրքերից ﬔկը`
1. Աe6 Աg8 2. Աf6 Աh8 3. Աg6 Աg8 4. Նa8# (տրամ. 3):

Տրամագիր 4

Տրամագիր 5

Տրամագիր 4-ում սպիտակները կարող են նավակի հնարաﬕտ
շախով սևերի արքային հասցնել խաղատախտակի եզր:
Եթե սևերի արքան գնա h6 (տրամ. 5), ապա սպիտակները կարող
են նավակը պահել 7-րդ հորիզոնականում նշված դաշտերից ﬔկում:
Այժմ սևերի արքան կարող է հայտնվել ﬕայն h5-ում և 2. Նh7-ից հետո մատ կստանա: Իսկ եթե սևերի արքան նահանջի 8-րդ հորիզոնական, ապա կստեղծվի տրամագիր 2-ի դիրքը:
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Ուսուﬓասիրենք ﬔկ նավակով մատի ﬕ քանի այլ օրինակներ:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակների արքան սահմանափակվել է խաղատախտակի եզրում: Սևերը կարող են նավակը պահել 2-րդ հորիզոնականում և քայլ անել դեպի նշված դաշտերից ﬔկը, որից հետո
ﬕ քանի քայլով կստեղծեն նավակով մատի արդեն հանդիպած դիրքերից ﬔկը:
Սակայն սևերը կարող են նավակով քայլ կատարել տրամագիր
2-ում նշված դաշտերից ﬔկը, իսկ հաջորդ քայլով նավակով b1 դաշտից մատ հայտարարել: Այս ﬔթոդը նավակով մատի հնարքներից է,
որի ﬕջոցով մրցակցի արքային ավելի արագ կարելի է մատ հայտարարել:

91
0

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սևերը կարող են օգտվել տրամագիր 2-ում ցույց
տրված մատի հնարքից և երկու քայլից մատ հայտարարել (տրամ. 4):
Ուշադրություն դարձրեք, որ սպիտակների արքայի քայլը ﬕակն էր:

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Տրամագիր 5-ում կիրառում ենք նույն հնարքը, բայց այս դեպքում`
արքայի քայլով:
1. Աf3 քայլից հետո սևերի արքան ստիպված է գնալ h3, որից հետո սպիտակները նավակի շախով մատ են հայտարարում (տրամ. 6):
1. Մեկ նավակով մատի ժամանակ պե՞տք է արդյոք սեփական
արքայի օգնությունը:
2. Մեկ նավակով և արքայով մրցակցի ﬕայնակ արքային
դաշտի ո՞ր մասում են մատ հայտարարում:
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Խաղի սկզբում նավակը զարգացնելու համար հաճախ կիրառվում
է փոխատեղում քայլը, որից հետո արքան հայտնվում է ապահով դիրքում` զինվորների թիկունքում: Արքայի զբաղեցրած հենց այս դիրքից
էլ բխում է 8-րդ (կամ 1-ին) հորիզոնականում մատ անելու գաղափարը:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագրեր 1-ում և 2-ում ցույց է տրված 8-րդ հորիզոնականում
մատ անելու ձևերից ﬔկը:
8-րդ կամ 1-ին հորիզոնականում մատ անելու գաղափարը հաճախ
է կիրառվում: Ընդ որում, որքան պարտիան մոտենում է վերջնախաղին, այնքան ավելի է ﬔծանում 1-ին կամ 8-րդ հորիզոնականում մատ
անելու կամ ստանալու հավանականությունը:
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սևերը, կարծես թե, հուսալիորեն պաշտպանել
են 8-րդ հորիզոնականը: Բայց սպիտակները կարող են վերացնել
պաշտպաններից ﬔկին և մատ անել` 1. Թg4xc8+ Նa8xc8, և ստացվում է տրամագիր 4-ի դիրքը: Այժմ օգտագործվում է e8 դաշտի թուլությունը. 2.Նe3-e8+ Նc8xe8 3.Նe1xe8#:

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Այժմ դիտարկենք տրամագիր 5-ը: Առաջին հայացքից այն նման է
տրամագիր 3-ին, բայց այդ երկու դիրքերի ﬕջև ﬔծ տարբերություն կա:
Այստեղ սպիտակները չեն կարող թագուհու զոհաբերությամբ մատ
անել, քանի որ սևերի թագուհին հսկում է c8 դաշտը և հնարավոր է
թագուհին վերցնել թագուհով` կրկին հսկելով 8-րդ հորիզոնականը
(տրամ. 6):
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Ուսուﬓասիրենք այլ օրինակներ, որոնցում տարբեր ձևերով օգտագործվում են 1-ին կամ 8-րդ հորիզոնականների թուլությունները:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սևերը, հաշվի առնելով 1-ին հորիզոնականի թուլությունը, զոհաբերում են թագուհուն և վերացնում են այդ հորիզոնականի ﬕակ պաշտպանին:
Տրամագիր 2-ում ցույց է տրված թագուհու զոհաբերությունից հետո ստացվող մատային դիրքը:
Վերջին հորիզոնականում մատից խուսափելու համար անհրաժեշտ
է արքային պաշտպանող զինվորներից ﬔկով պատուհան բացել:
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4
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Տրամագիր 3
Տրամագիր 4
Տրամագրեր 3-ում և 4-ում առաջանում է 8-րդ հորիզոնականից
մատ անելու գաղափարը:
Սպիտակները կարո՞ղ են թագուհու զոհաբերությամբ մատ հայտարարել:
Տրամագիր 3-ում 8-րդ հորիզոնականը հսկում են երկու նավակներ, և d8 դաշտի վրա հարձակվող ու այդ դաշտը պաշտպանող ուժերի քանակը հավասար է: Եթե սպիտակները թագուհով վերցնեն
c8 դաշտի նավակը, ապա սևերը թագուհին կվերցնեն թագուհով և
կրկին հուսալիորեն կպաշտպանեն 8-րդ հորիզոնականը: Այսինքն,
սպիտակները նյութական կորուստ կկրեն, քանի որ իրենց թագուհին
փոխանակել են մրցակցի նավակի հետ:
Տրամագիր 4-ում պաշտպանության վերացումը հանգեցնում է մատի`
1. Թa6xc8+ Փf5xc8 2. Նe1-e8#: Այսինքն, թագուհու զոհաբերությունը ճիշտ է:
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Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում տեսնում ենք, որ խաղաքարերի սկզբնական դասավորությունում 1-ին և 2-րդ հորիզոնականների դաշտերը (սևերի
ճամբարում` 8-րդ և 7-րդ) հսկվում և պաշտպանվում են ֆիգուրներով:
Եթե ﬕ փոքր ավելի ուշադիր նայենք, ապա կտեսնենք, որ անպաշտպան են ﬕայն նավակները: f2 և f7 դաշտերի զինվորները պաշտպանված են ﬕայն արքաներով, այսինքն, այդ զինվորները լավ չեն
պաշտպանված:
Քանի որ խաղի նպատակն արքային մատ անելն է, խաղի սկզբում
f2 և f7 դաշտերի վրա հարձակման գաղափար է ծագում:
Ծանոթանանք մատային հայտնի հնարքներից ﬔկին:
Մանկական մատի ծուղակում (թակարդում) հաճախ հայտնվում են
սկսնակները, երբ կողﬔրից ﬔկն օգտվում է արագ մատ անելու համար անհրաժեշտ սկզբնախաղային քայլերից: Նախ զարգացնում են
թագուհին և արքայական թևի փիղը` գրոհելով f7 (f2) դաշտի վրա:
Տրամագիր 2-ում սպիտակները թագուհով և փղով գրոհել են f7
դաշտը: Սևերը չեն նկատում վտանգը և ձիով հարձակվում են թագուհու վրա: Այս սխալը բնորոշ է սկսնակներին:
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Տրամագիր 2

Տրամագիր 3

Տրամագիր 3-ում սպիտակները, ի պատասխան, թագուհով վերցրել են f7 դաշտի զինվորը և մատ հայտարարել:
Սա մանկական մատի հիﬓական դիրքն է: Սևերը կարող էին տրամագիր 2-ի դիրքում խաղալ g7-g6 և խուսափել մատից:

Տրամագիր 4

Տրամագիր 5

Տրամագիր 4-ում արդեն սևերն են գրոհել f2 դաշտը: Սակայն սպիտակները հաշվի չեն առնում սպառնալիքը և ձիով հարձակվում են
թագուհու վրա, որից հետո մատ են ստանում (տրամ. 5):
Սպիտակները կարող էին Ձg1-f3 քայլով փակել թագուհու հարձակման ճանապարհը:
1. Սևերը մանկական մատ ո՞ր դաշտում են ստանում:
2. Ո՞ր խաղաքարերով կարող ենք մանկական մատ անել։
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Շարունակելով նախորդ դասի թեման` դիտարկենք օրինակներ,
որոնցում օգտագործվում է f2 կամ f7 դաշտի թուլությունը:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակները ձիու քայլով հարձակվել են f7 դաշտի վրա:
Տրամագիր 2-ում պատկերված է նույն դիրքը երկու քայլ հետո:
Սպիտակները Թf3 քայլով հարձակվել են ձիու վրա և հարվածի տակ
վերցրել f7 դաշտը` արդեն մատի սպառնալիքով:
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սևերի ձին, պաշտպանված լինելով փղով, վերցրել է c2-ի զինվորը և շախ հայտարարել:
Եթե սպիտակների արքան շախի տակ չլիներ, ապա նրանք կարող էին ﬔկ քայլից մատ անել: Նրանք թագուհով վերցնում են ձին`
ազատվելով շախից: Տրամագիր 4-ում սպիտակները թագուհու զոհաբերությունից հետո փղի շախով f7 դաշտից մատ են հայտարարել:

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Տրամագիր 5-ում քայլը սևերինն է:
Նրանք, տրամագիր 4-ի օրինակով, ձիով վերցնում են սպիտակների ձին և հարվածի տակ թողնում թագուհին: Տրամագիր 6-ում սպիտակներն արդեն վերցրել են սևերի թագուհին և մատ ստացել:
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Մենք արդեն գիտենք հարձակման իմաստը:
Այնտեղ, որտեղ կա հարձակում, անﬕջապես ծնվում է պաշտպանության գաղափարը: Հարձակման ենթարկված խաղաքարը պաշտպանության կարիք է զգում: Գոյություն ունեն պաշտպանության
տարբեր ձևեր: Մենք 11-րդ և 12-րդ դասերից գիտենք շախից պաշտպանվելու ձևերը: Այժմ ծանոթանանք պաշտպանության այլ ձևերին:
Հարվածի տակ գտնվող խաղաքարը և պաշտպանության ﬕջոցները

Տրամագիր 1
Տրամագիր 1-ում սևերի նավակը հարձակվել է անպաշտպան փղի
վրա: Հարվածի տակ գտնվող խաղաքարը կարելի է պաշտպանել
տարբեր եղանակներով.
1. Փախչել
Փիղը հարվածի տակից կարող է փախչել` գնալով f2, g1, d2, c1, d4
դաշտերից որևէ ﬔկը:
2. Փակել
Սպիտակները կարող են նավակով e4 դաշտից փակել հարձակման ճանապարհը և պաշտպանել փիղը: Ուշադրություն դարձնենք,
որ f3-ի զինվորը պաշտպանում է նավակին, և սպիտակները ﬕաժամանակ հարձակվում են սևերի նավակի վրա:
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3. Հսկել
Սպիտակները կարող են արքայով f2 դաշտից պաշտպանել փիղը,
ﬕաժամանակ հարձակվելով սևերի փղի վրա:
4. Հակագրոհ
Սպիտակները կարող են անտեսել, որ իրենց փիղը գտնվում է
հարվածի տակ և համարժեք կամ ավելի ուժեղ սպառնալիք ստեղծել:
Նրանք, իրենց հերթին, կարող են նավակով a1 դաշտից հակագրոհել
f1 դաշտի անպաշտպան փղի վրա:

Տրամագիր 2
Տրամագիր 2-ում սևերի նավակները հարձակվել են a1-ի նավակի
վրա:
Այժմ սպիտակները վերը նշված ձևերով նավակը պաշտպանել չեն
կարող: Այս դեպքում պաշտպանության ﬕակ ձևը նավակների փոխանակուﬓ է` վերացնելով սպառնալիքը:
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Ներկայացնենք ﬕ շարք օրինակներ և ուսուﬓասիրենք պաշտպանության տարբեր ձևերը:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սպիտակների ձին գտնվում է սևերի արքայի հարվածի տակ և փախչելու դաշտեր չունի: Այստեղ արդեն օգնության է
հասնում պաշտպանությունը:
Տրամագիր 2-ում սպիտակները d4-d5 քայլով բացել են փղի ճանապարհը՝ պաշտպանելով ձին:
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում ձին հարձակման է ենթարկվել նավակի կողﬕց:
Ինչպե՞ս կարելի է այն պաշտպանել:
Տրամագիր 4-ում սպիտակները ձին պաշտպանել են զինվորով:
Քանի որ նավակը ձիուց ավելի արժեքավոր է, ապա սևերին
ձեռնտու չէ նավակը ձիու հետ փոխանակելը:

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Տրամագիր 5-ում սպիտակների նավակը հարձակման է ենթարկվել: Պաշտպանության ձևը ցույց է տրված տրամագիր 6-ում: Ձին քայլ
է կատարել անվտանգ դաշտ և բացել նավակը պաշտպանելու ուղին:
1. Ո՞ր խաղաքարն ունի պաշտպանության կարիք:
2. Հարվածի տակ գտնվող խաղաքարի պաշտպանության քանի՞
ձև գիտես:
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Պաշտպանության տարբեր ձևերին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար դիտարկենք հետևյալ օրինակները:

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում սևերի նավակը հարվածի տակ է և չի կարող
փախչել: Եթե սևերը նավակները փոխանակեն, ապա մատ կստանան:
Հետևաբար՝ պաշտպանության ﬕակ ﬕջոցը ֆիգուրը պաշտպանելն է:
Հարվածի տակ գտնվող նավակը սևերը կարող են պաշտպանել`
իրենց մյուս նավակը տեղադրելով 8-րդ հորիզոնականում (տրամ. 2):

Տրամագիր 3

Տրամագիր 4
105

Տրամագիր 3-ում սևերի փիղը հարձակվել է սպիտակների թագուհու վրա, իսկ թագուհու փախուստից հետո փիղն է հայտնվում հարվածի տակ: Հետևաբար՝ թագուհին պետք է հեռանա այնպիսի դաշտ,
որ կարողանա պաշտպանել փիղը (տրամ. 4):

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Տրամագիր 5-ում սևերի արքան շախի տակ է: Եթե այն նահանջի
a7, ապա մատ կստանա (տրամ. 6):
Բայց սևերն ունեն պաշտպանության լավ ﬕջոց: Նրանք կարող են
զոհաբերել փիղը և խուսափել մատից: Տրամագիր 7-ում ցույց է տրված
1. … Փb7-c8 2. Նe8xc8+ Աa8-b7 քայլերից հետո ստացվող դիրքը: Ակնհայտ է, որ պաշտպանության ձևերը գտնելու համար պետք է
հնարավորին չափ ուշադիր լինել:

Տրամագիր 7
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Արդեն գիտենք, թե ինչ են հարձակումը և պաշտպանությունը: Այժմ
ծանոթանանք անպաշտպան խաղաքարի հետ: Անպաշտպան խաղաքարը կարող է մրցակցի գրոհի առարկա հանդիսանալ:
Անպաշտպան խաղաքար
Խաղաքարն անպաշտպան է, երբ չի գտնվում սեփական խաղաքարերի պաշտպանության տակ:

Տրամագիր 1
Տրամագիր 2
Տրամագիր 1-ում սևերի նավակն անպաշտպան է: Եթե սպիտակները Թc3-h3 քայլով հարձակվեն նավակի վրա, ապա սևերը նավակը
կփրկեն` այն տեղափոխելով անվտանգ դաշտ: Բայց սպիտակներն ունեն ուժեղ քայլ` ﬕաժամանակյա հարձակում արքայի և նավակի վրա
(տրամ. 2): Այժմ սևերը պետք է շախից ազատվեն, որից հետո սպիտակները կվերցնեն նավակը:
Կրկնակի հարձակում
Մեկ քայլով ﬕաժամանակյա հարձակումը մրցակցի երկու խաղաքարի վրա կոչվում է կրկնակի հարձակում: Կրկնակի հարձակուﬓ
արդյունավետ է, եթե հնարավոր է շահել խաղաքարերից ﬔկը:
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Տրամագիր 3
Տրամագիր 4
Տրամագիր 3-ում սևերի թագուհին ո՞ր դաշտում պետք է տեղադրել,
որպեսզի ստեղծվի կրկնակի հարձակում և հնարավոր լինի վերցնել
սպիտակների անպաշտպան խաղաքարը:
Տրամագիր 4-ում սևերի թագուհին a7 դաշտից շախ է հայտարարել
և ﬕաժամանակ հարձակվել a4-ի փղի վրա:
Կրկնակի հարձակումը հաճախ կիրառվող մարտավարական
հնարքներից է:
Զարմանալի է, բայց տրամագիր 5-ում պատկերված դիրքը ստացվել է երկու վարպետների խաղացած պարտիայում: Սևերն արդեն
5-րդ քայլում իրականացնում են կրկնակի հարձակում և, շահելով
նավակը, խաղն ավարտում իրենց օգտին:
1. e2-e4 c7-c5 2. b2-b4 c5xb4 3. a2-a3 d7-d5 4. e4xd5 Թd8xd5
5. a3xb4 Թd5-e5+:

Տրամագիր 5
Սպիտակների վերջին քայլը կոպիտ վրիպում էր:
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ԱՆՊԱՇՏՊԱՆ ԽԱՂԱՔԱՐ

51
դաս

շարունակություն

Ուսուﬓասիրենք ﬕ դիրք, որն առաջացել է երկու գրոսմայստերների ﬕջև խաղացված պարտիայում (տրամ. 1):

Տրամագիր 1

Տրամագիր 2

Տրամագիր 1-ում պատկերված դիրքում սևերի վերջին քայլը
Փf8-d6-ն էր: Սևերն ունեն երկու անպաշտպան խաղաքար (d6 դաշտի
փիղը և h5 դաշտի ձին):
Սպիտակները թագուհու քայլով ﬕաժամանակ հարձակվել են այդ
երկու խաղաքարերի վրա (տրամ. 2):
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Տրամագիր 3

Տրամագիր 4

Տրամագիր 3-ում սևերը վերցնում են մրցակցի անպաշտպան թվացող ձին: Բայց սպիտակներն անուղղակի ձևով պաշտպանել էին այդ
ֆիգուրը:
Տրամագիր 4-ում նրանք ձիով շախ են հայտարարել, ﬕաժամանակ հարձակվելով թագուհու վրա:

Տրամագիր 5

Տրամագիր 6

Տրամագիր 5-ում սևերն իրականացնում են իրար հաջորդող կրկնակի հարձակուﬓեր, որից հետո նրանց հաջողվում է նյութական առավելության հասնել (տրամ. 6): Եթե տրամագիր 5-ում սպիտակները խուսափեին ձին վերցնելուց, ապա այդ դեպքում կկորցնեին f1-ի նավակը:
Գրոսմայստերը շախմատում աﬔ նաբարձր կոչուﬓ է:
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