راهنما و فایل ساخت بازی Concept

کمتر کسی پیدا می شه که به بازیهای دورهمی عالقه داشته باشه و پانتومیم بازی نکرده باشه .پانتومیم
حتی توی مدرسه و دانشگاه هم یکی از بهترین و سالمترین تفریحات همه بوده! بازی که این بار برای دانلود
و ساخت قرار داریم بازی  Conceptهست که مطمئن باشید از اون بازیهایی که توی همهی دورهمیهای
خانوادگی و دوستانهتون جای خودش رو پیدا میکنه .قوانین بازی هم بسیار ساده است .حتی میتونید
بدون خواندن قوانینی که در ادامه اومده همین االن فایل ساخت بازی رو دانلود کنید و با خوندن این یه جمله
بازی رو شروع کنید :بازی کانسپت همون پانتومیم هست که به جای حرکات بدن باید از تصاویری که روی
صفحهی بازی اومده برای رسوندن منظورتون به بازیکنهای دیگه استفاده کنید.

نام بازیconcept :
تعداد بازیکن 4 :تا  12نفر
زمان هر دور از بازی :حدود  30دقیقه
محدوده سنی :مناسب  10سال به باال
سال انتشار2013 :
دسته بندی Deduction ، Party Game

در این بازی هدف شما حدس زدن کلمات از طریق ایکونهای مرتبط با آنها است .برای انجام بازی میتوانید
تیمهای دو نفره تشکیل دهید یک کلمه یا عبارت انتخاب کنید و سعی کنید آن را به بازیکنهای دیگر
بفهمانید .برای این کار شروع به گذاشتن مهرهها روی زمین بازی کنید .اولین کسی که کلمه را درست
حدس زد دو امتیاز می گیرد و تیم بازیکنی که در حال توضیح دادن کلمه بود نیز امتیاز میگیرد.
این قوانینی است که در دفترچه قوانین بازی نوشته شده .ولی اگر کمی خالق باشید با قطعات این بازی
میتوانید خیلی بهتر از اینها هم بازی کنید .مثال به شما پیشنهاد میکنم که درست مثل پانتومیم آن را
بازی کنید؛ یعنی دو تیم شوید و هر تیم هر دور یک کلمه انتخاب کند و آن را به یکی از اعضای تیم دیگر
بگوید تا آن را برای همتیمیهایش اجرا کند تا آنها کلمه را حدس بزنند.
از آنجایی که در این نسخه قابل ساخت بازی کارتهای کلمات وجود ندارند پیشنهاد میکنم خودتان کلماتی
برای بازی آماده کنید و یا در زمان بازی به کلمات فکر کنید و برای نشان دادن آنها خودتان را به چالش
بکشید!
همراه بازی اصلی تعدادی مکعب رنگی ،در  5رنگ مختلف و  5مهرهی نشانگر است که از آنها برای اشاره
کردن به تصاویر مختلف و مفاهیم آنها استفاده میشود .برای این نسخه میتوانید از چیزهای دیگری مثل

مهرههای تزئینی و یا نخود لوبیا یا هر چیز دیگری استفاده کنید .نشانگرهای اصلی را هم میتوانید از
بازیهای دیگر قرض بگیرید و یا باز با چیزهای دم دستی آنها را آماده کنید.

صفحهی بازی هم که شامل تصاویر نمادین و کلی است در انتهای این متن برای دانلود قرار داده شده است
که میتوانید با دانلود و پرینت کردن آن را بسازید و بازی را شروع کنید.
این تمام چیزی است که برای لذت بردن از یک بازی  Conceptنیاز دارید! در ادامه چند مثال از راهنمای بازی
برای استفاده از صفحه بازی میزنیم تا بیشتر با مفهوم بازی آشنا شوید.
خب! حاال وقت بازی شده! یه راست بریم سراغ سوال ،به نظرتون تصویر زیر چی رو نشون میده؟

یک مایع سفیدی که خوردنی هم هست؟ مشخصا شیر!

یه حیوان که به آب ربط داره قطعا با این اطالعات جواب ماهی میشه.
بذارید یه کم پیچیدهترش کنیم:

جواب این سوال اره برقی میشه .چون که یک وسیلهی مکانی که برای بریدن چوب ازش استفاده میشه.
به جز کلمات ساده حتی میتونید شخصیتهای معروف رو روی صفحه بازی نشون بدید:

مردی که گوشش بریده شده و به هنر هم ربط داره .جواب وینسنت ون گوگ میشه!
تا اینجای بازی تنها از یکی از رنگها برای بازی کردن استفاده کردیم .با اضافه کردن مهره ها و مکعبهای
رنگی دیگر میتوانید جنبههای دیگری از یک موضوع را به بازیکنهای دیگر برسانید .مثال زیر را ببینید:

توی این سوال داریم دنبال یک ساختمان فلزی میگردیم که در کشوری قرار دارد که به سه رنگ آبی و
سفید و قرمز ربط داره (اطالعات رنگها مربوط به کشور هستند و نه ساختمان) .جواب مشخصه ،برج ایفل.

حاال در مورد یک فعالیت یا ورزشی صحبت میکنیم که توش توپ استفاده میشه و احتماال توپش سفید
هست .هنوز به اطالعات بیشتری نیاز داریم...

به نظر میرسه که توی این ورزش از یک ابزار استوانهای چوبی هم استفاده میشه...

کشورش آمریکا است ،یعنی احتماال توی آمریکا زیاد بازی میشه .فکر میکنم دیگه همه به جواب رسیده
باشیم :بیسبال.
تمام بازی همین بود! حاال سعی کنید خودتان مفاهیم و کلمات جدید را با صفحه بازی به دیگران برسانید.
تنها به کلمات هم بسنده نکنید ،با این بازی حتی میتوانید ضرب المثلها و اصطالحات پیچیدهتر را هم
نشان دهید.
برای دیدن مثالهای بیشتر و آشنایی با قوانین بازی اصلی میتوانید فایل قوانین انگلیسی بازی را دانلود
کرده و بخوانید .فایل صفحه بازی که با دانلود و ساخت آن میتوانید بازی را آغاز کنید نیز در پایین متن قرار
گرفته شده است .به عالوه یک فایل دیگر از زمین بازی برای دانلود وجود دارد که با مطالعهی آن ایدهای
کلی از اینکه هر یک از عالمتهای داخل صفحه چیست بدست خواهید آورد.

