
 بادشاه 
 بادشاه  کوآپ ايک جگہ کسی بهی سمت ميں منتقل کرسکتے هو

 ملکہ
ملکہ کسی بهی سمت جا سکتی ہے۔ وه کسی بهی سمت ميں متعدد خالی خانوں ميں منتقل هوسکتی 

ہے ، جب تک کہ اسے کے راستے ميں شطرنج کا کوئ اورٹکڑا نہ هو. اگر ايسا هو تو وه اس 
 ٹکرا مخالف کا ہو تو.ٹکرے کو مار سکتی هے اگر وه 

 بشپ
جب تک وه کسی اور شطرنج کے ٹکڑے کے ذريعہ رکاوٹ نہ بنے ہوں تب تک وه ترچها خانوں 
ميں منتقل ہوسکتا ہے۔ يقينا ، اگر يہ رکاوٹ ايک شطرنج کا مخالف ٹکڑا ہے تو بشپ اس پر قبضہ 

 کرنے ميں آزاد ہيں۔

 نائٹ
" شکل ميں Lجمپ' کرنے کے قابل ہے۔ وه "يہ شطرنج کا ٹکڑا دوسرے شطرنج کے ٹکڑوں پر '
چوکور اور پهر ايک مربع ايک طرف ميں۔  2منتقل ہوتے ہيں جس کا مطلب ہے سيدهے لکير ميں 

 اگر وه شطرنج کے مخالف ٹکڑے پر اترتے ہيں تو اس پر قبضہ کرليا جاتا ہے۔

 روک
کہ کوئ اور شطرنج کے وه اوپر اور نيچے ، بائيں اور دائيں منتقل ہوسکتے ہيں ، اور جب تک 

ٹکڑا ان کی رکاوٹ نہ بنےتو وه کسی بهی خانے کو منتقل هوسکتے ہيں۔ اگر رکاوٹ ڈالنے واال 
 شطرنج کا ٹکڑا ان کے مخالف سے ہے تو ، وه اس پر قبضہ کرنے ميں آزاد ہيں۔

 پيادا
اب انتخ اپنے پہلے اقدام پر ، ہر ايک پيادے کے پاس ايک جگہ يا دو جگہوں کو آگے بڑهنے کا

ہوتا ہے۔ اس اقدام کے بعد ، وه صرف ايک جگہ  ہی آگے بڑه سکتے ہيں۔ تاہم ، وه واحد شطرنج 
کا ٹکڑا  ہے جو اپنے طريق کار سے مختلف طريقوں ميں گرفت کرتا ہے۔ قبضہ کرنے کے لئے ، 

رف طپياد ايک جگہ ميں ترچهی حرکت کرتا ہے ليکن چلنے ميں سيدها۔ پيادا کبهی بهی پيچهے کی 
 نہيں بڑه سکتا۔

 
 


