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 «Marrakech/ » «مراکش»

 (دقيقِ 20سال بِ باال، زهاى بازي:  6، كيبازي 4تا  2)براي 

 

    تدا تعدذاد بيطدتري فدرش را     کٌٌدذ  ى تالش هیفرش فرٍضاتوام  فرٍضٌذُ، بِ زٍدي هعرفی خَاّذ ضذ.بْتريي  :برد بازار فرش هراکص در جٌب ٍ جَش بِ سر هیهدف بازی:  -

        تعدذاد فرضدْايی کدِ در هعدرض ديدذ      "از بيطتريي بخد  برخدَردار اسد  کدِ ه ودَ       در هعرض ديذ قرار دٌّذ ٍ بذيي ترتيب، ضاًس بيطتري براي خَد جوع کٌٌذ. بازيكٌی 

 از ّوِ بيطتر باضذ. "هقذار پَلْايص" ٍ "قرار دادُ

 عصّدام   ؛درّودی  5ي  ِسدكّ   20يدک درّودی ٍ   ي  ِسكّ 20 ؛عذدي( 12ي  عذدي ٍ يک دستِ 15ي  دستِ 3) اي فرش پارچِ 57 ؛ي بازي( بازار فرش )صفحِ :محتًیات جعبه -

 يک تاس چَبی.ٍ  (هالک بازار فرش اس  کِ)

بازيكي  ّر ًفرُ،3بازي در ٌذ. ک درّوی( درياف  هی 5ي  سكِّ 5ي يک درّوی ٍ  سكِّ 5درّن ) 30بازيكي، . ّر (1ل م را در هرکس صفحِ قرار دّيذ )ضكعصّا :شريع بازی -

    ًَبتْا کٌذ.   قرعِ کطی هطخص کٌيذ کِ چِ کسی بازي را ضرٍفرش از يک رًگ درياف  کٌذ. با  12يذ ًفرُ، ّر بازيكي با4بازي . در ذکٌ فرش از يک رًگ درياف  هی 15

 کٌذ. ّاي ساع  تغيير هی در جْ  چرخص عقربِ

 دٌّذ: در ّر ًَب ، بازيكٌاى کارّاي زير را اً ام هیريش بازی:  -

   ذ.ٌکٌ ( سپس يكی از فرضْاي خَد را پْي هی3کٌٌذ. /  ( اگر الزم باضذ، بِ حريف پَل پرداخ  هی2/  دٌّذ. عصّام را حرک  هی (1

            تَاًدذ در جْتدی کدِ بدَدُ، اداهدِ دّدذ يدا        هدی عصّدام   خَاّدذ حرکد  کٌدذ.    پيص از آى کِ بازيكي تاس بريسد، بايذ تصوين بگيرد کِ در چِ جْتی هی دادن عصّام:حرکت  -

 (.2)ضكل  درجِ بچرخذ( 180تَاًذ  اٍ ًویچرخاًذُ ضَد ) بِ چپ يا راس  درجِ 90

         در جْتدی کدِ    ًدِ هدَرّ (  ٍ در خطدی راسد  )  کٌذ کِ عصّام بايذ چٌدذ خاًدِ حرکد  کٌدذ. اٍ      اي کِ رٍي تاس ًقص بستِ، هطخص هی تعذاد گيَُ ريسد: بازيكي تاس هیسپس 

َ    گدردد  فحِ هطدخص هدی  ي ص عصّام از بازي خارج ضَد، جْتص تَسط فلطْاي کٌارُکٌذ. اگر  قبل هطخص کردُ، حرک  هی از        ضدًَذ(   ًودی  اى حرکد  ضدوردُ  )فلطدْا بدِ عٌد

 . (3)ضكل 

      ايدي پدَل، برابدر   بدِ صداحب آى فرضدْا پدَل بپردازيدذا هقدذار       بايذ  ضواحرکتص را بر رٍي يكی از فرضْاي ديگر بازيكٌاى خاتوِ دّذ، اگر عصّام پرداخت بیه فريشىدگان:  -

  ال ضد ّاي پَضيذُ ضدذُ از آى فرضدْا، پدَل بپدردازد. ا     بازيكي بايذ بِ تعذاد خاًِآى  باضٌذ. فرضْاي آى بازيكي پْي ضذُ ٍ بِ ّن هتّصل هیکِ حِ از صفّايی  اس  با تعذاد خاًِ

ِ   ّا بِ ّن هتّصل باضٌذ، آًْدا ضدوردُ ًودی    ّاي خاًِ گَضِ ی کِ فقطتحالدر ّا بايذ بِ يكذيگر هتّصل باضٌذ.  خاًِايي          -اي کدِ عصّدام در آى قدرار دارد ّدن ضدوردُ      ضدًَذ. خاًد

 .(4)ضكل  ضَد هی

 ي خالی يا يكی از فرضْاي خَد آى بازيكي خاتوِ يابذ، اٍ ديگر پَلی ًخَاّذ پرداخ . حرک  عصّام بر رٍي يک خاًِاگر 

      ضدًَذ. فرضدْايی   فرضْايی کِ در صفحِ قرار ًدذادُ، بدِ جعبدِ برگرداًدذُ هدی     ّوچٌيي  تَاًذ، بايذ بپردازد ٍ از بازي خارج ضَدا کِ هی پَلْاي بازيكٌی توام ضَد، اٍ ّرچقذراگر 

    ه بدَر بدِ   ذ، گيرًد  ی بدر رٍي ايدي فرضدْا قدرار هدی     بازيكٌاى ًيس ٍقتد آيٌذ. ديگر  ضًَذ؛ يعٌی ديگر بِ حسا  ًوی اثر تلقّی هی هاًٌذ ٍ بی کِ در صفحِ قرار دادُ، در بازار باقی هی

 اي ًخَاٌّذ بَد. پرداخ  ّسيٌِ

ِ يابذ، پْدي کٌدذ. يدک     اي کِ حرک  عصّام در آى خاتوِ هی بازيكي بايذ يكی از فرضْايص را در کٌار خاًِکردن فرشها: پهه  -          خاًدِ   بدا يكدی از اضدال  ايدي     رش بايدذ ي فد  لبد

 . (5)ضكل  در تواس باضذ

 هی تَاًذ در ضرايط زير پْي گردد:فرش يک 

   .)از ّر رًگی( دٍ ًيوِ از دٍ فرش هختلفرٍي ( 3ي يک فرش ديگر )از ّر رًگی( /  ًيوِرٍي ي خالی ٍ  يک خاًِدر ( 2ي خالی /  دٍ خاًِدر  (1

 (.5a ،5b  ٍ5cُ ضَد( )ضكل ّاي يک فرش ديگر کِ از آى حريف اس ، قرار دّذ )آى فرش هی تَاًذ تَسط دٍ فرش پَضاًذ ٍيکاهل ررا ًوی تَاًذ يک فرش بازيكي 

َ  ًيوِ از فرضْايی کِ قابل هطاّذُ باضذ ٍ ّر درّن بِ عٌَاى يک اهتيداز ضدوردُ هدی   يابذ کِ آخريي فرش پْي گردد. ّر  بازي ٍقتی پاياى هی بازی:پایان  - کدِ   ذ. بدازيكٌی ًضد

 .ضَد هیصَرتی کِ ًتي ِ هساٍي ضَد، بازيكٌی کِ بيطتريي درّن را دارد، برًذُ بيطتريي اهتياز را کسب کٌذ، برًذُ اس . در 

آًْدا  ٍ بدِ ترتيدب از   ّدن هخلدَک کدردُ     رًگ فرضص را بدا  2کٌذ. ٍي  فرش از دٍ رًگ هتفاٍت درياف  هی 24درّن ٍ  30در ايي حال ، ّر بازيكي  برای دي بازیکه:قًاویه  -

 کٌذ. استفادُ هی

 کٌٌذ: در ّر ًَب ، بازيكٌاى کارّاي زير را دًبال هی دیگر بازی:حالت  -

 / پردازًذ. اگر الزم باضذ، بِ حريف جريوِ هی (3دٌّذ. /  ( عصّام را حرک  هی2ريسًذ. /  تاس هی (1

 چرخاًٌذ.   درجِ هی 90( عصّام را 5کٌٌذ. /  فرضْايطاى را پْي هیيكی از ( 4

 بعذي ه بَر اس  عصّام را در جْتی کِ قرار گرفتِ، حرک  دّذ.بازيكي 
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