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    ساک نویر -اک / ساک ٌا بریکزازب 

(Bausack)                             
 های زوچای کالسیک از بازیبازی

 طراح بازی: کالوس زوچ

 

کند که ، تضمین میساز و شمار راه ممکن برای ساختبیبازی است.  ریشامل چندین سباساک/ ساک نویر 

ها هیچ محدودیتی برای تخیل شما وجود ء ساختمانانتخاب اجزا درهر ترکیبی منحصر بفرد است؛ 

 ندارد. 

تر است. سن برای بازی با کودکان کم  ساختمانی" به خصوص مناسب یزنجیرههای "برج بابل" و "بازی

هایی برای بازیکن ،ودشهایی برای به حراج گذاشتن میشامل قسمتکه های بعد از آن "ناک اوت" و بازی

 تر است.ر مناسبتشبا سن بی

 

 محتویات:

 بلوک برای بازی ساک نویر 077 -بلوک ساختمانی چوبی 07حدود 

 )پول بازی(جواهریک کیسه 

 (برج ها ساخت)البته نه برای استفاده در  سنج ارتفاع یک 

 بازی مختلف: 5ی دستورالعمل با یک برگه

 برج بابل

 *ساختمانی یزنجیره

 ناک اوت

 **مرتفع بساز 

  *** قرمز برنده با سه بلوک

 آماده سازی:

ها را و در وسط میز پخش کنید بطوریکه همه بتوانند آن تمام قطعات را از جعبه بیرون بیاورید

 بازی کنید، مثالً یک میز بدون رومیزی.هموار ببینند. بهتر است روی سطحی 

 ها:برای تمام بازی

 اولین قانون بازی است. هیچ وقت میز را تکان ندهید! انصاف

شود. به این معنا که قطعات ین بلوکی که توسط بازیکنی استفاده شود، پی ساختمان محسوب میاول

دیگر باید به نحوی روی بلوک اول قرار بگیرند و در نتیجه تماس مستقیم با میز ندارند. شما 

به استوار نگهدارید یا  با دست ها راتوانید آنها را لمس کنید. به این معنا که نمینباید برج

ها جا کنید. قطعاتی که در ساخت برج از آنیکی از قطعات برج دست بزنید تا آن را روی میز جابه

جا توانید جابهمی خواهید به برج اضافه کنیدای که میاستفاده شده را تنها با استفاده از قطعه

ند، به این ترتیب هایشان را چندان نزدیک به یکدیگر نسازها باید دقت کنند که برجکنید. بازیکن

 کند! ها فرو ریخت، برج دیگر را با خود خراب نمیدر صورتی که یکی از برج

به  جواهر 07بازیکن  های حراجی )ناک اوت، مرتفع بساز، برنده با سه بلوک قرمز( به هردر بازی

    شوند. "خرج شده" به داخل کیسه برگردانده می اتجواهر گیرد. نوان پول بازی تعلق میع

 برج بابل:

 بازیکن 6سال به باال، تا  5سن: 

 دقیقه 07تا  07طول بازی: 

 ی افراد خانواده.مناسب برای همه

 هدف بازی:

کنند. کوچکترین فرد با گذاشتن اولین قطعه که پی برج ها با هم روی ساخت برج کار میی بازیکنهمه

گذارد. دیگر کند و روی پی میی انتخاب میی دیگربازیکن بعد، قطعهکند. شود، بازی را آغاز میمی

به جواهردر نهایت برج فرو بریزد. یک کنند تا وقتی که بازیکنان همینطور این کار را تکرار می

گیرد و بعد آخرین قطعه را با موفقیت سوار کرده باشد، تعلق می ،بازیکنی که قبل از ریختن برج

 شود.  ساخت برج جدید آغاز می

 مهره شود، برنده است. 5باید چندین دور بازی کرد. اولین بازیکنی که صاحب  برج بابل را

است از داخل کیسه بیرون به طور اتفاقی نوع دیگر بازی: قطعات روی میز پراکنده نیستند، بلکه 

 د. نشو می کشیده

 ساختمانی: یزنجیره



 بازیکن 5تا  0سال به باال،  6سن: 

                                                                                                                                                                                                 دقیقه 07طول بازی: 

0 

                                                                                                                                                                   د.وشبازی چطور انجام میبینید بزودی می

 هدف بازی:

سازد. هدف استفاده از قطعات بیشتر در ساخت برج است. دو بازیکن از هر بازیکنی، برج خود را می

ها نیز باید کنند، دیگر بازیکنسانتیمتر به عنوان پی استفاده می 0.5×0×6های قطعاتی به اندازه

های با اندازه Lها برای پی برج خود پیدا کنند )به عنوان مثال دو قطعه به شکل قطعاتی نظیر آن

 سانتیمتر(. 0×0×6

 :زنجیرهساخت انتخاب قطعات برای 

روی میز و قرار دادن  ای انبوه شدهبلوک هها از میان کوچکترین بازیکن، با انتخاب یکی از بلوک

دهد تا کند. هر بازیکن به ترتیب همین حرکت را انجام میروی خود، بازی را آغاز میآن روبه

اند چیده قطعه داشته باشند. این قطعات باید دقیقًا به ترتیبی که انتخاب شده 00که هر کدام زمانی

ی پی خود بسازند. قطعات راست و با فاصله از قطعه ها زنجیر خود را به سمتبهتر است بازیکن -شوند

 ها را داخل کیسه برگردانید. آیند و باید آنباقیمانده دیگر در بازی به کار نمی

 بازی:

تواند اولین قطعه را از اول زنجیر خود یا زنجیر هر کدام کند. او میباز هم فرد کوچکتر شروع می

های دیگر نیز به بازیکن استفاده کند. خود روی پی ساخت برجها برداشته و از آن برای از بازیکن

کنند. در نتیجه هر بازیکن  به تعداد زنجیرهایی که وجود دارد نوبت همین کار را تکرار می

 تواند قطعات مختلف را انتخاب کند. می

از  اگر زنجیری برای ساخت برج بطور کامل مورد استفاده قرار گرفت، از آن پس تنها قطعاتی

شود و توان برداشت. اگر برجی سقوط کند، آن بازیکن از بازی خارج میزنجیرهای باقیمانده را می

اش هایی که در زنجیرهشوند ولی آنیبدهد. قطعات برج وی نیز از بازی خارج م مشاورهتواند تنها می

 اند همچنان برای دیگر بازیکنان قابل استفاده هستند. باقیمانده

 ی:پایان باز

های دیگر فرو بریزد. اگر از تمام قطعات استفاده شد و بیش دیرتر از برجبرنده فردی است که برجش 

 از یک برج ایستاده مانده بود، بازیکنی که  بلندترین برج را ساخته، برنده است.

 نکته:

حداقل دو  ی نهایی فردی است کهپیشنهاد ما این است که چندین دور این بازی را انجام دهید. برنده

کند و اولین شود، دور دوم را شروع میدور را برده باشد. اولین فردی که از دور اول حذف می

 کند و به همین ترتیب.بازنده از دور دوم، دور سوم را آغاز می

 ناک اوت:

 بازیکن 6تا  0به باال، بین سال  00سن: 

 دقیقه 55تا  07طول بازی: 

 هایی استوار.ای برای دستازی های باساک. بازیبازی محبوب در میان طرفداران ب

 هدف بازی:

سازد. هدف ساختن استوارترین برج از میان قطعات به حراج گذاشته هر بازیکنی، برجی برای خود می

 تری استوار بماند. است. برنده فردی است که برجش مدت طوالنی

 به عنوان سرمایه: تاجواهر 

ها باید گیرد. بازیکنها تعلق میه عنوان پول به هرکدام از بازیکنب جواهر 07در ابتدای هر بازی 

 شان برایند. ی خرید قطعات انتخابیبتوانند با این سرمایه از عهده

 بازی:

کند. که برای حراج گذاشته شده انتخاب می را کوچکترین فرد بازی را آغاز کرده و یکی از قطعاتی

خود پی برج او محسوب شده و دیگر قطعات باید روی آن ارد خودبهدن برمیای که هر بازیکاولین قطعه

ای در حراج واگذار شد باید در جزئی از برج به کار رود و سپس فرد سمت سوار شوند. وقتی قطعه

 ی بعدی است. حراج کننده ،چپی

حق الویت .0، . باالترین پیشنهاد0تواند از میان دو شیوه برای فروش انتخاب کند: متصدی حراج می

 .خرید

دهد و آن قطعه گوید "باالترین پیشنهاد!". در این حالت خود او پیشنهاد اول را میحراج کننده می

شود. سپس میزان پیشنهادی از یک بازیکن به بازیکن دیگر که به باالترین قیمت به حراج گذاشته می

دهند یا خود را از آن دور حراج ری میها یا پیشنهاد باالتچرخد و بازیکندور میاند وار نشستهدایره

صندوق )کیسه(  کنند. تنها بازیکنی که بیشترین پیشنهاد را داده باشد، آن میزان را بهخارج می

کند. اگر هیچ پیشنهادی داده نشد آن قطعه به طور رایگان به حراج داده و قطعه را دریافت می

  شود. کننده واگذار می

ی خطرناکی" را کننده با انتخاب خود "قطعهمول است: در این حالت حراجی دوم حراج، غیر معشیوه

های خود را خرج کنند. حراج ها باید برای اجتناب از آن قطعه، مهرهو سپس بازیکن دهدپیشنهاد می

و قطعه را به بازیکن سمت  داده!". او خودش پیشنهاد "هیچی" را حق الویت خرید"کند کننده اعالم می

دهد. او یا باید قطعه را قبول کند یا برای اینکه بتواند قطعه را به نفر سمت چپ خود چپی می

ی مشکل باید دو مهره نفر بعدی برای نگرفتن قطعه .بگذاردهایش را گرو واگذار کند یکی از مهره

یی گرو بگذارد. نفر سوم، سه مهره و نفر چهارم، چهار مهره و به همین ترتیب، هرکس از پرداخت گرو



دیگر باید  یهابازیکن کند. سپسای دریافت میبیشتر امتناع کند قطعه را بدون پرداخت هیچ مهره

های گرویی خود را در مقابل خود ها مهرهن. بازیکبپردازندآخرین مقدار گرویی خود را به صندوق 

 شود. پرداخت میکه دور امتناع به پایان برسد. تنها آن زمان است که پول دهند تا زمانیقرار می

کننده برگردد، او نیز برای اجتناب از آن قطعه باید مهره گرو اگر آن قطعه دوباره به خود حراج

 بگذارد.

 هشدار:

ی کافی نداشتید، باید قطعه را قبول مهره ،ای به شما رسید و شما برای اجتناب از آناگر قطعه

 برج خود را بسازید. کنید و با آن 

رسد که دهد. البته تنها قطعاتی به او میی که تمام شد باز هم به بازی ادامه میهر فرد جواهرات 

ی حراج تواند بین دو شیوهاند. او همچنان می" به فروش گذاشته شدهحق الویت خریددر حراج با "

ی باالترین پیشنهاد را انتخاب کند تنها می تواند پیشنهاد "هیچی" بدهد انتخاب کند. اگر او شیوه

 و امیدوار باشد هیچ بازیکن دیگری پیشنهادی ندهد تا او بتواند قطعه را، رایگان دریافت کند.  

تواند قطعات را روی هم اش بنا کند، میهر بازیکنی مختار است انتخاب کند برجش را چگونه روی پی

 سوار کند یا کنار یکدیگر قرار دهد، به صورت عمودی یا مسطح. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 ه:پایان بازی و برند

0 

ات برج او دوباره به حراج گذاشته ی آن از بازی خارج شده و تمام قطعاگر برجی فرو بریزد، سازنده

 شود. برنده، بازیکنی است که صاحب آخرین برجی باشد که هنوز استوار است.می

 نکته:

ار کنید، زودتر برنده خواهید شد. به یاد زبرگ حق الویت خریدی هرچه بیشتر حراج را به شیوه

شود. ساختن را به رقبای خود می ی اضافی بیشترداشته باشید که احتمال فروریزی برجتان با هر قطعه

 واگذارید!

 مرتفع بساز:

 بازیکن 6تا  0بین سال به باال،  07سن: 

 دقیقه 07طول بازی: 

 ریزن!العاده همشون مینگاه کن چه فوق

 هدف بازی:

سازد. هدف ساخت بلندترین برج است. با هر حرکت، برج باید ارتفاع هر بازیکنی، برج خود را می

 .بیشتری بگیرد

 به عنوان سرمایه: جواهرات

ها باید تالش گیرد و مثل بازی ناک اوت، بازیکنبه هر بازیکن تعلق می جواهر 07در این بازی نیز 

  ی خرید برآیند.کنند با همین مقدار از عهده

 بازی:

ی حراج وجود دارد. باالترین پیشنهاد مانند همین شیوه در ناک اوت عمل مانند ناک اوت، دو شیوه

ی دوم "واگذار کردن" نام دارد که مانند باالترین پیشنهاد است با این تفاوت که فردی شیوهکند. می

تواند تصمیم بگیرد چه کسی باید آن قطعه را در برجش به کار ببرد. یک شود میکه صاحب قطعه می

عث شود برج او تواند بابازیکن با مجبور کردن رقیبش برای استفاده از یکی از قطعات نامعمول می

 استواریش را از دست بدهد و ادامه دادن ساخت برج را بسیار خطرناک کند. 

ای را بدست آورد و آن را به انتخاب قطعهی واگذار کردن اگر بازیکنی موفق شود در حراج به شیوه

 آید.خود به یکی از رقبایش بدهد، دو حالت پیش می

 کند،ا قبول میپذیرد و خطر ساختش ربازیکن قطعه را می

گوید "لطفًا این قطعه شجاعت ساخت برج با آن قطعه را ندارد. در این حالت به واگذار کننده می یا

ای خطرناک به برج کند قطعه را به شیوهرا خودت به برج من اضافه کن". البته واگذار کننده سعی می

گر هنگام گذاشتن قطعه برج اضافه کند تا از هرگونه ساخت بیشتر ممانعت کند، با این حال ا

تواند برج خود را بلندتر کند و رسد )دیگر نمیفروبریزد، آن دور برای واگذار کننده به پایان می

تواند برج خود را دوباره تا ارتفاع قبلی شود(. رقیب میدر نهایت بر اساس همان ارتفاع سنجیده می

 بسازد و به بازی ادامه دهد. 

 مراقب باشید:

خود را در توان آن را به برج اضافه کرد، ای به رقیبش بدهد که مسلمًا نمیکنی که قطعههر بازی

 دهد.معرض خطر باختن در آن بازی قرار می

رسد. تنها آنچه از برج به جا مانده در اگر برجی سقوط کند، بازی برای آن بازیکن به پایان می

تواند ای به برج خود اضافه کند، میت نکند قطعهشود. اگر بازیکنی دیگر جراانتها در نظر گرفته می

بازیکن شود. گیری شده و برای سنجش نهایی ثبت میدور خود را به پایان برساند. سپس برج او اندازه

 ها شرکت کند و برای حراج "واگذار کردن"، خود قطعاتی را پیشنهاد دهد. تواند در حراجمی

 پایان بازی:

ای به برجش اضافه تا آنجا که دیگر هیچ بازیکنی جرات نداشته باشد قطعه کندبازی ادامه پیدا می

ها فرو ریخته باشند. برنده، بازیکنی است که بلندترین برج را ساخته ی برجکند یا به جز یکی همه

 است.

 برنده با سه بلوک قرمز

 سال به باال، بهترین بازی استراتژی برای دو نفر 00سن: 



 هدقیق 07طول بازی: 

 هشدار: ذاتًا اعتیاد آور است!

 هدف بازی:

اید. در این بازی، هدف آن است که اولین بازیکنی باشید که سه بلوک قرمز در برج خود به کار برده

 ی زیر:شود به جز در دو نکتهبازی درست مانند ناک اوت برگذار می

تواند همواره پیشنهاد دهنده می شوند ولیقطعات تنها به صورت باالترین پیشنهاد به حراج گذاشته می

خواهد قطعه را برای خود بردارد یا آن را به رقیبش بدهد. برخالف مرتفع انتخاب کند که آیا می

 توان واگذار کرد.کنند را نیز میممکن میی ساخت را برای رقیب غیربساز قطعاتی که ادامه

ارتفاع برج با هم بگذارید. با این حال ید چندین قطعه را به عنوان پی در کنار اشما همچنین مجاز

 اضافه کردن هر قطعه باید بیشتر شود و قطعات پی باید با یکدیگر در تماس باشند.

 پایان بازی:

بلوک قرمز در برجش به کار برد یا برج او آخرین  0برنده، فردی است که بتواند زودتر از بقیه 

 برجی باشد که فرو نریخته است. 

ی دور قبل، دور جدید را آغاز باید چندین دور بازی کرد. در این بازی بازنده سه بلوک قرمز را

 ی نهایی فردی است که زودتر از سایر بازیکنان سه دور برنده شود.کند. برندهمی

های جدید موفق توان ساخت. در ابداء بازیهای بسیار زیادی میهای اولیه، بازیاز روی این گونه

 بریکز/ ساک نویر لذت ببرید.باشید و از ساک او 
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