ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول
ﺧﻄﺎ و ﺿﺮﺑﻪ آزاد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺧﻄﺎ در ﮐﺪام ﻧﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؟

ﻧﻘﻄﻪی زرد ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮت داﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ آزاد ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرت ﺷﻮت ﺑﺎزی ﮐﺮد؟

ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻄﺎ در ﻧﯿﻤﻪی زﻣﯿﻦ ﺣﺮﯾﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرت ﺷﻮت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﯿﺮ ،ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ آزاد ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺷﻮﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ آزاد ﮐﺎرت ﺷﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ؟

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی )از ﻫﺮ ﺟﺎی زﻣﯿﻦ( ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺮﻧﺮ

ﺑﺮای ﮐﺮﻧﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرت ﺷﻮت ﺑﺎزی ﮐﺮد؟
ﺑﻠﻪ.

آﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺮﻧﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﯿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺮﻧﺮ ﮐﺎرت ﺷﻮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ؟

ﺑﺮای ﮐﺮﻧﺮ ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ و از ﻫﺮ ﺟﺎی زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.

ﮔﻞ

ﺑﻌﺪ از ﮔﻞ ﺧﻮردن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺧﯿﺮ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﻞ از ﻫﺮ ﺟﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

آﻓﺴﺎﯾﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﺪ از آﻓﺴﺎﯾﺪ ﺷﻮت زد؟
ﺧﯿﺮ.

در زﻣﺎن آﻓﺴﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﯿﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮت( را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺘﺎره
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﮐﺎرت دوم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﮑﺸﯿﻢ؟

ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت دوم را از ﻫﻤﺎن ﮐﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرت دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت اول ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻠﻪ.

ﺗﯿﺮ دروازه
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﯿﺮ ،ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ و از ﻫﺮﺟﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺘﯽ ﺷﻮت(.

درﯾﺒﻞ
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از درﯾﺒﻞ ﮐﺮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺧﯿﺮ ،ﺑﻌﺪ از درﯾﺒﻞ ﻧﻮﺑﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

اوت
ﺑﻌﺪ از اوت ﭼﻪ ﮐﺎرﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزی ﮐﺮد؟

ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ )از ﻫﺮﺟﺎی زﻣﯿﻦ( ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

