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 «Professor Tempus»« / پرَفسُر تمپُش»

 دقیقَ. 22تا  55َ تاال؛ هذت تاسی: طال ت 8تاسیکي؛  5ا ت 2تزای 

 

کارت         25، 25تا  5ُای  رًگ تا ػوارٍ کارت قزهش 25دٌُذ: ) طاعت ػٌی را ًؼاى هی 6تا  2کذام  دار کَ ُز کارت تاسی ػوارٍ 66 اجساء بازی:

 کارتی. جا 6؛  -+/ت تعییي کار 6(؛ 25تا  5ُای فزد تیي  رًگ تا ػوارٍ کارت خاکظتزی 56، 25تا  5ُای  رًگ تا ػوارٍ تٌفغ

 

 تزیي طاعت ػٌی هوکي. آّری تیغ جوعٌدف بازی: 

 

کارت(  7ًفزٍ،  2گیزد )در تاسی  کارت هی 6تشًیذ. ُز تاسیکي،  کارت تاسی را تُز 66کارت تعییي را در ّطط هیش تگذاریذ.  6کارتی ّ  جا 6سازی:  آمادي

 (.5پؼت در ّطط هیش تاسی قزار دُیذ )ػکل  هاًذٍ را تَ ای تاقیُ ی کارت کٌذ. دطتَ ُا را ًگاٍ هی ّ هخفیاًَ، آى

 

 کٌذ. ُای طاعت اداهَ پیذا هی تزیي تاسیکي تاسی را آغاس کزدٍ ّ طپض تاسی، در جِت حزکت عقزتَ جْاىچگُوگی بازی: 

 ًْع حزکت را اًجام دُیذ: 6تْاًیذ یکی اس ایي  در ُز ًْتت، ػوا هی

 ی تاسی قطعاً تایذ ُویي حزکت را اًتخاب کٌذ(: هال ِ خْد کٌیذ، اگز ٌُْس اهکاًغ تاػذ )آغاسکٌٌذٍُا را  کارتی یا یکی اس جا -

تاػذ، تا خْد تاسیکي اطت. طزفی کَ « رّ»گذارد؛ تصوین ِ ایي کَ کذام طزف ِ کارت،  ُا هی کارتی دارد ّ در یکی اس جا هی تاسیکي، یک کارت تعییي را تز

  -ُا تایذ اس کْچک تَ تشرگ تاسی ( تْدى کارت تعییي، طایز کارت+ُا را تعییي خْاُذ کزد: در ٌُگام ) ی قزار گزفتي کارت گیزد، ػیٍْ قزار هی« رّ»

گذارد. ًخظتیي کارت، رًگ ایي دطتَ را  کارتی هی کارت خْد را در جا 6. تاسیکي طپض یک کارت اس کْچکتشرگ تَ تْدى، اس  (-ػًْذ ّ در ٌُگام )

 دُذ. کارتی را در هقاتل خْدع قزار هی . در پایاى، تاسیکي، جاخاکظتزیقزهش، تٌفغ یا کٌذ:  تعییي هی

گذارد. طپض یک  کارتی هی اطت، در آى جا« رّ»(َاع -کٌذ ّ یک کارت تعییي را در حالی کَ طزف ) کارتی را هال ِ خْد هی (: آرع یک جا2هثال )ػکل 

 گذارد. کارتی را در هقاتل خْدع هی کارتی ّ جا جاُای خْدع، در  ی کارت را اس دطتَ 5کارت قزهش 

 آّریذ: را اس چٌگ رقیة در هی کارتی جاگذاریذ ّ آى  تاى هی ُای هقاتل یکی اس حزیفاى کارتی اس جاُای دطت خْدتاى را در یکی  یا یکی اس کارت -

     کارتی جا( ّ تا تْجَ تَ جِت کارت تعییي )افشایغ یا کاُغ( آى خاکظتزیُای  ػذٍ )تُجش کارت رًگ تا آخزیي کارت تاسی تاسیکٌاى تایذ کارتی را ُن

تزعکض. ػذٍ، تاسی کٌٌذ ّ  تز اس عذد آخزیي کارت تاسی دُذ، تاسیکٌاى تایذ کارتی را تا عذدی تشرگ را ًؼاى هی +تاسی کٌٌذ. اگز کارت تعییي، عالهت 

 -اضافَ کارتی جادُذ. آخزیي تاسیکٌی کَ یک کارت را تَ یک  در هقاتل خْد قزار هی را کارتی جا، آى کارتی جاتاسیکي تعذ اس گذاػتي یک کارت در 

 تزد. را هیکارتی  ُای داخل آى جا ، توام کارتدّر  کٌذ، در پایاى هی

 ُایی کَ در هقاتل خْدػاى قزار دارد، کارتی اضافَ کٌٌذ.کارتی( )جا  کارت تْاًٌذ تَ دطتَ تاسیکٌاى ًویی مٍم:  وکتً

تز اطت ّ تا رًگ قزهش دطتَ  کارتی تْدٍ( کن )کَ اس قثل، در آى جا 5اس  6گذارد.  کارتی هقاتل آرع هی را در جا 6(: کاهزاى یک کارت قزهش 6)ػکل هثال 

ت را تَ ایي دطتَ دُذ. آخزیي تاسیکٌی کَ یک کار ُا را اس چٌگ رقیة در آّردٍ ّ در هقاتل خْدع قزار هی ی کارت ُا ُوخْاًی دارد. کاهزاى، دطتَ کارت

 تزد. ُای آى را هی اضافَ کٌذ، در پایاى دّر، توام کارت
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ُای  ُای دطت خْدتاى را )تذّى تْجَ تَ رًگ ّ عذد رّی آى( در قظوت خْاُیذ یکی اس دّ کار قثلی را اًجام دُیذ، یکی اس کارت تْاًیذ، یا ًوی یا، اگز ًوی -

کارتی ّ  جاکارتی کَ در هقاتل خْدتاى اطت، تکٌیذ!(  تْاًیذ ایي کار را تا دطتَ ُای یکی اس حزیفاى قزار دُیذ )ًویکارتی( )جا  کارت سیزیي ِ یکی اس دطتَ

 ذ.ٌهاً ، پیغ حزیف هیُای داخلغ کارت

یک  گیزد ر تیاّرد. پض تصوین هیُا را اس چٌگ ُرقثا د یک اس آى تْاًذ ُیچ اّ ًوی اًذ کَ کارتی ُا طْری پُز ػذٍ جا ی (: ًْتت ًیٌا اطت. ُو4َهثال )ػکل 

 هاًذ. ُا ًیش پیغ کاهزاى هی  ُای کاهزاى تگذارد. دطتَ کارت کارت را در سیز دطتَ 7کارت تٌفغ 

       هقاتل یک تاسیکي قزار داػتَ تاػذ، اّ تایذ در ٌُگام ًْتتغ، یک کارت را اس دطت خْد خارج کزدٍ ّ  درُا(  کارتی )جاُا  ی دطتَ اگز ُوَاستثىائات: 

 هاًذٍ اس تاسی قزار دُذ. ُای تیزّى ی کارت در سیز دطتَ

 

 ػًْذ اّها ایي کارتزدُای ّیژٍ را ًیش دارًذ: تیغ تَ ُواى ػکل تاسی هی ّ ُا کن ایي کارت :«خاکستری»ٌای  کارت

 قزار تگیزًذ؛)قزهش یا تٌفغ( تْاًٌذ رّی ُز کارتی  ُظتٌذ ّ هی «خٌثی»ُا  آى -

      ارسع را  ُن« خاکظتزی»ارسع قزار داد. در ایي حالت، تاسیکٌی کَ کارت  رّی یک کارت قزهش یا تٌفغ ُن را تز« خاکظتزی» تْاى یک کارت هی -

 آّرد؛ را اس چٌگ حزیف در هیکارتی(  )جاُا  ی کارت گذارد، دطتَ رّی کارت قزهش یا تٌفغ هی تز

   گذارد. اّ تا ایي کار، دطتَ را هال ِ خْد کزدٍ ّ آى  ی هقاتل کاهزاى هی در دطتَ 6ت قزهش رّی کار را تز 6« خاکظتزی»(: لیال یک کارت 5هثال )ػکل 

 دُذ. را در هقاتل خْدع قزار هی

     ارسع قزار داد. در ایي حالت، تاسیکٌی کَ کارت قزهش یا تٌفغ را  ُن« خاکظتزی»رّی یک کارت  تْاى یک کارت قزهش یا تٌفغ را تز ُوچٌیي هی -

 کٌذ؛ دُذ، دطتَ را هال ِ خْد هی هی قزار

    « خاکظتزی»رّی  دُذ. کارت تعذی کَ تز ُا گذاػتَ ػْد، آى دطتَ، رًگ خْد را اس دطت هی رّی یکی اس دطتَ« خاکظتزی»ّقتی کَ یک کارت  -

 کٌذ. ػْد، رًگ جذیذ آى دطتَ را هؼخص هی گذاػتَ هی

    ُای هقاتل ُای داخل دطتَ کارت تاقی هاًذٍ تاػذ. طپض تاسیکٌاى کارت 2ذ کَ تزای ُز تاسیکي تٌِا رط یک دّر تاسی ّقتی تَ پایاى هیپایان یک دَر: 

            گیزًذ.  ی تاسیکٌاى قزار هی ُای تعییي دّتارٍ در ّطط هیش ّ در دطتزص ُوَ ُا ّ کارت کارتی گذارًذ. جا آّری کزدٍ ّ در کٌاری هی  خْد را جوع

ػْد. تاسیکي طوت چپ تاسیکٌی کَ  کارت( ّ دّر جذیذ تاسی آغاس هی 5ًفزٍ،  2کٌذ )در تاسی  گیزد ّ دطت خْد را تکویل هی ذیذ هیکارت ج 4تاسیکي  ُز

ل را آغاس کزدٍ، ایي دّر جذیذ را آغاس هی ّّ  کٌذ. دّر ا

 

رطذ. تاسیکٌاى تعذاد  ْد ًذاػتَ تاػذ، تاسی تَ پایاى هیی تاسیکٌاى در پایاى یک دّر اس تاسی ّج ّقتی کَ کارت کافی تزای تکویل دطت ُوَپایان بازی: 

 ػوارًذ. دٌُذ، هی ًؼاى هی (ًذاَ   زدٍُایی کَ در طْل چٌذیي دّر تاسی تُ  کارتػاى ) ُای کارترا کَ  ای ُای ػٌی ی طاعت ُوَ

 تزد. تزیي طاعت ػٌی، تاسی را هی ی تیغ آّرًذٍ آیٌذ. جوع هاًذٍ در دطت تاسیکٌاى، در پایاى ُز دّر، تَ حظاب ًوی ُای تاقی کارتی مٍم:  وکتً

 

    ُا دّ تار هْرد اطتفادٍ قزار تگیزد. در ایي حالت، در تایی کارت 66ی  دٌُذ کَ دطتَ تاسیکٌاى، تاسی را تا جایی اداهَ هیبازیکه:  5حالت دیگر برای 

لیي پایاى دطتَ ّّ خْرًذ تا تاسی  ُا تُز هی کٌذ ّ کارت ػْد. ُز تاسیکي، اهتیاسع را یادداػت هی ُای ػٌی ُز تاسیکي ػوزدٍ هی ُا، طاعت تایی کارت 66ی  ا

 اداهَ پیذا کٌذ.
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