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 כיצד מדרגים

 

 : "אנחנו מדרגים את המשחקיםכיצד "כמה מילים על 
. אנחנו מקפידים לרשום כל ביקורת בצורה דומה בכדי שיהיה לכם קל להתמצא בנקודות החשובות

 . ערוכים לפי רצוננו, נציג את כל הפרטים הטכניים של המשחק, בתחילה
 

 2-4 :שחקנים משפחה: סוג המשחק       Rattlesnake: שם המשחק

. ללא אנגלית, 1 :מורכבות מספר דקות :זמן משחק                            +  6 :גילאים

 

 ?הפרטים הטכנייםים מה אומר
הגילאים , מספר השחקנים, סוג המשחק, שם המשחק: אנו נציג בפניכם את הקטגוריות הבאות 

ואת הקטגוריות נקבע לפי  (.כולל הבנה באנגלית)משוער ומורכבות זמן משחק , אליהם הוא מתאים
נציין , שחקנים 2-אבל בלתי שחיק בעליל ב, שחקנים 4עד  2-למשל אם המשחק מתאים ל -ראות עיננו 

אם נמצא לנכון לציין , מלבד זאת. ם על האריזהושחקנים ולא כפי שרש 4עד  3-כי הוא מתאים ל
. נציין אותם בתחילת הביקורת, ים הטכנייםדברים נוספים החשובים לפרט

 

( כנס למשחקיכמה קל לה: או )? איך מודדים מורכבות
 לא דורש כלל הסבר או הסבר מהיר, ל מאד להתחיל לשחקק :1

 דורש הסבר מהיר או קריאה של חוברת הוראות קטנה במיוחד :2

 . לתפיסהאך עדיין החוקים אינם קשים , דורש קריאה יותר מעמיקה של החוקים :3

 .יותר קשה לתפיסה -ושל יוצאי הדופן , דורש קריאה מעמיקה של החוקים :4

 .והשקעת זמן רב, הבנה טובה של יוצאי הדופן, דורש קריאה מעמיקה של החוקים: 5
 

 (כמה אנגלית קוראים במהלך המשחק: או )? אנגליתאיך מודדים רמת 
 .רק לעיתים צריך לקרוא טקסט, רוב המשחק מובן מהסימונים:  ללא/ נמוכה 

 .אך לא טקסט מורכב, צריך לקרוא טקסט לעיתים קרובות:            סבירה

 .וטקסט מורכב, צריך לקרוא טקסט ארוך לעיתים קרובות: ה            גבוה
 

נפרט ונתאר ונהלל !( אתם תקראו, אם אנחנו כתבנו)ים מייגע והמאודלאחר הצגת הפרטים הטכניים 
 .את המשחק( תלוי במשחק אני חושב, אם נרצה)ונשבח 

 .מזל, אסטרטגיה, איכות ,ציון סופי למשחק: יגיע פס הדירוג המורכב מ, לאחר מכאן

במידה " ויחידה משמעות 1-ו, "במידה רבה מאד" ומשמעות 10-כש, 10עד  1-נע מהרכיבים הדירוג 
 .דירוג הציון הסופי נמצא בטבלה בהמשך ההסבר ."מועטה מאד
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אלירן טלר        : סקירה

 6 :ציון סופי

 6: איכות

 4: אסטרטגיה

 3: מזל

 

 ?לי פס הדירוג מה אומר
. כדי שתוכלו למצוא ביקורות של כתבים שאתם אוהבים, שם האדם שסיקר את המשחק :סקירה

זהו הציון שהענקנו , אתכםוזה הפרט שאמור לעניין , למשחק הוא הפרט החשוב ביותר :ציון הסופי
 (. אנחנו קובעים את הציון הסופי כיצדהטבלה למטה מסבירה )למשחק מסוים 

. לחוקים עברההשקעה וכל מה שמ, היא בעצם איכות הרכיבים והחלקיםהמשחק איכות  :איכות

 ,לתור הבא תכנון אלהוא ל 1-כש, הלך המשחקוהתכנון הנדרשים במ רמת האסטרטגיה :אסטרטגיה
. מציין שישנו תכנון רב במהלך המשחק לתורות הבאים 10בעוד 

מציין שישנו מרכיב  10בעוד , משחק ללא מרכיב מזלהוא  1-כש, רמת המזל המופיעה במשחק :מזל
(. כמו למשל במשחק הלוטו. )מאד גדול במשחק-מזל מאד

 

 ?איך אנחנו קובעים את הציון הסופי 
 !במשחק זה לעולם לא תתפסו אותי משחק :   1

. רלא אשחק בו יות, שחק מעצבן ביותרמ:   2

. משחק רע. אשחק במשחק זה רק בהיעדר חלופות אחרות:   3

. משחק בסדר.אולי אשחק לעיתים, לא כוס התה שלי:   4

. ככה/משחק ככה. משעמם לעיתים, משחק סביר:   5

. אשחק בו לעיתים, מעניק מעט הנאה ואתגר, משחק טוב:   6

 .בו לרובאשחק , משחק טוב מאד:   7

 .אציע לשחק בו לרוב. אוהב לשחק בו, משחק מעולה:   8

 !אבל תמיד מוכן לשחק בו, תמיד! משחק אדיר:   9

 .תמיד אוהב אותו -משחק אלוהי ללא פגם , יוצא מן הכלל: 10

 

 

 
  ! והנאתכם, לשימושכם

 .צוות האתר, אלירן ויהודה


