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‘QUORIDOR ÇOCUK’ OYUNUNUN KURALLARI 
 

OYUNUN HEDEFİ 
Karşı taraftaki son karelerden herhangi birisine ulaşan ilk kişi olmak (Şekil 9). 
 
İKİ OYUNCU İÇİN KURALLAR 
Oyunun başında her oyuncunun 8 adet engeli, oyun alanının kenarına dizilir.  
Her oyuncu bir ‘fare’ alır ve kendi tarafındaki başlangıç çizgisinin ortasındaki kareye koyar. Hedefini 
belirlemek için faresiyle aynı renkteki peynir parçasını alır ve faresinin karşısına gelecek şekilde oyun 
alanının diğer kenarına yerleştirir (Şekil 1). Kura ile hangi oyuncunun başlayacağı belirlenir. 
 
OYUNUN OYNANIŞI 
Her oyuncu, sırası geldiğinde faresiyle bir hamle yapmayı veya bir engel koymayı seçer. Eğer engelleri 
bitmişse mecburen faresiyle bir hamle yapar. 
 
FAREYİ HAREKET ETTİRMEK 
Fareler bir hamlede yalnızca bir kare yatay veya dikey olarak ileri veya geriye doğru hareket ettirilir (Şekil 2). 
Fareler engellerin üzerinden atlayamazlar, etrafından dolaşmalıdır (Şekil 3). 
 
ENGEL KOYMA 
Her bir engel iki kareyi engelleyecek şekilde konur (Şekil 4). Engel koymada amaç oyuncunun ya kendi 
ilerlemesini kolaylaştırmak ya da rakibinin yolunu uzatmaktır; ancak geçecek yer bırakmayacak şekilde 
tamamen rakibin yolunu kapatmak yasaktır. Rakibe en az bir geçiş karesi bırakmak şarttır (Şekil 5). 
 
KARŞI KARŞIYA GELME 
İki fare arada engel olmaksızın karşı karşıya gelirse, sırası gelen oyuncu Şekil 6 da gösterildiği gibi rakibinin 
faresinin üzerinden atlayabilir. Böylece bu oyuncu bir kare avantaj sağlayarak yoluna devam etmiş olur. Eğer 
rakibinin faresinin arkasında engel varsa, kendi faresini rakibininkinin sağına veya soluna getirebilir (Şekil 7 
ve 8). 
 
OYUNUN SONU 
Karşı taraftaki son karelerden herhangi birisine ulaşan ilk oyuncu oyunu kazanır (Şekil 9). 
 
DÖRT OYUNCU İÇİN KURALLAR 
Oyuna başlarken her oyuncunun faresi önündeki sıranın ortasındaki kareye yerleştirilir ve her oyuncuya 4 
adet engel verilir. Oyun saat yönünde ilerleyerek oynanır ve kuralları iki oyunculu oyun ile aynıdır. Ancak 
birden fazla farenin üzerinden atlanamaz. 
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