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 (Gloobz) بزوگل
 

 دقیقه 02مّدت بازی:  - ترساله یا بزرگ 6 - بازیکن 6تا  2برای 

  :اجزاء بازی

)آبی، زرد، قرمز(؛  سطل رنگ 3بز سفید رنگ )مربع، دایره، مثلث(؛ وگل عروسک 3بز؛ وگل رتکا 66

 .«شمار امتیاز»عدد  6بز رنگارنگ؛ وگل ِمگا عروسکیک 

 بازی:و هدف قواعد کّلی 

، نماِد سطل رنگ 3و  هاشکلنماِد بز سفید رنگ، وگل عروسک 3خود را دارد.  رنگو  شکل« بزوگل»هر 

شود! اگر آن بازیکن، پیش از می« رو»بز وهای گلر بازیکن، یکی از کارتدر نوبتِ ه ها هستند.رنگ

را که  عروسکیتر، چه تمام ، شما باید به سرعت هر!«تربیش بزوگل»کردن کارت، فریاد بزند « رو»

را دارد، از روی میز بقاپیدد! اّمدا اگدر  ها(شکل) و شکل ها()رنگ ترین رنگدر تصویِر کارت بیش

هدا( و شدکلش رندگ )رنگرا بقاپیدد کده  عروسدکی، شما باید !«تر کم بزوگل»بازیکن فریاد بزند 

تر نشدان داده شدده باشدد. هدر  هایش( در تصویِر کارت نشان داده نشده باشد یا از همه کم)شکل

کندد. اّمدا تر میورده و شما را بده هددن نزدیدکدارید، برای شما یک امتیاز آمی که بر عروسکی

 خواهند کرد! ترهای ویژه، کار را برای شما سختمراقب باشید، بعضی از کارت

  سازی: آماده

 7ها تشکیل داده و آن را رو به پایین )به پشت( وسد  میدز بدازی قدرار دهیدد. ستونی از کارت

ل یک دایره وس  میز بازی بچینید، به شکلی کده بز( را مثوگل و ِمگا سطل رنگ 3بز، وگل 3) عروسک

هاسدت )شدکل کارت گذاشتنجای در طول بازی، جا، در وس  دایره فضای کافی وجود داشته باشد: این

 د. کنمیتنظیم « صفر»را روی  آن داشته و بر «شمار امتیاز»هر بازیکن، یک  (.1

 ازیکنان هر بازی دارد:امتیازی که برای برنده شدن الزم است، بستگی به تعداد ب

 امتیاز 11بازیکن:  6امتیاز /  21بازیکن:  5و  4امتیاز /  36بازیکن:  3و  2

  چگونگی بازی:

کند. بازیکنی که نوبت بازی اوست، با صدایی بلندد و رسدا، ترین بازیکن، بازی را آغاز میجوان

هدا سدتون کارت سپس کارتِ باالییرا گفته و « تر! بز کموگل»یا « تر!بز بیشوگل»ی یکی از دو جمله

ی گدذارد. ممدم اسدت کده همدهاندد، میتشکیل داده عروسک 7ای که کرده و در وس  دایره« رو»را 

، بازیکنان باید «تر!بز بیشوگل»بازیکنان بتوانند همزمان کارت را ببینند. اگر بازیکن بگوید 

تدر از همده  ه سطل رنگی که رنگدش بدیشهمرا شود به از همه دیده می تر ی را که شکلش بیش«بزوگل»

تدرین شدکل هدا( یدا / و بیشتدرین رندگ )رنگگاهی ممکن است تعدداد بیشدیده می شود، بقاپند! 

 (!3های مورد نیاز را بقاپید )شکل  عروسکی ها( مساوی باشد. در این صورت، باید همه)شکل

د دارد. چون بدازیکنی کده ندوبتش بز آبی و ِگروبز قرمز و مربع و یک گلوگل 2، 22کارت  :2شکل 

قرمز را بقاپند، زیرا  سطل رنگبز مربع و و، بازیکنان باید گل«تر!بز بیشوگل»بوده، گفته است 

 !شوند، بیش از همه در تصویِر کارت دیده می«مربع»و شکل « قرمز»رنگ 

وبتش بدوده، بز مثلث زرد دارد. چون بازیکنی کده ندوگل 2بز مثلث آبی و وگل 2، 30کارت  :3شکل 

آبدی و زرد را بقاپندد،  رندگ های سطلبز مثلث و و، بازیکنان باید گل«تر!بز بیشوگل»گفته است 

 شوند!از همه در تصویِر کارت دیده می بیش« مثلث»و شکل « زرد»و « آبی»های زیرا رنگ

ی ان و همدهشدبزهایی را که شکلوی گل، بازیکنان باید همه«تر! بز کموگل»اگر بازیکن گفته باشد 

ها هدا و شدکلی رنگشود، بقاپند! اگدر همدهشان در تصویِر کارت دیده نمیرا که رنگ رنگی یها سطل



  

را  یرنگ های سطلبزها و وگل، بازیکنان باید نشان داده شده باشنددر تصویِر کارت بار  کم یکدست

هدا( یدا / و تدرین رندگ )رنگکمگاهی ممکن است تعدداد  شوند!میتر از بقیه دیده  بقاپند که کم

 سدطلو  بزهاوگلها، عروسکی بازیکنان باید همه در این صورت، ها( مساوی باشد.ترین شکل )شکلکم

 مورد نیاز را بقاپند!رنگ های 

بز وبز مربدع زرد و یدک گلدوبز مثلث آبی، یک گلدوبز مربع آبی، یک گلو، یک گل34کارت : 4شکل 

، بازیکندان «تدر! بز کموگل»ن بازیکنی که نوبتش بوده، گفته است دهد. چومثلث قرمز را نشان می

ی شود! برعکس، همهزیرا شکل دایره در تصویر دیده نمی -بز دایره را بقاپند وباید سعی کنند گل

 -زرد و قرمز را بقاپندد رنگ های سطلشوند: بنابراین، بازیکنان باید ها در تصویر دیده میرنگ

 شود! تر از بقیه دیده می مشان کهایزیرا رنگ

اند، زمدین بگذارندد! پدس از آن کدده داشدته را که بر عروسکیبازیکنان حق ندارند ی مهم: نکته

 رسد:می ها فرادارند، وقت بررسی آنمی ها را بر عروسکبازیکنان، 

 ارشدم امتیدازی درست، یک امتیاز گرفته و در نتیجه، شدمارنده عروسک بازیکنان، به ازای هر* 

 برند. را یک خانه به جلو می خود

 امتیازی نادرست، یک امتیاز از دست داده و در نتیجه، شمارنده عروسک بازیکنان، به ازای هر* 

 برند. یک خانه به عقب میخود را  شمار

دهدد و ها را به بازیکن سمتِ چپِ خود میَاش بوده، ستون کارتپس از بررسی، بازیکنی که نوبتِ بازی

 کند.نوبتِ جدیِد بازی را آغاز می او،

 های ویژه:کارت

شدود، بز در کدارتی پدیددار میوگل بِز رنگارنگِ بسیار ویژه است! وقتی که ِمگاویک گلبز: وگل ِمگا

! بازیکنی که موفدق بده بقاپیدبز را وگل ِمگا عروسکها را ندیده گرفته و فق   عروسکباید سایِر 

 .گیردامتیاز می 3این کار شود، 

بین دیده شود، باید بددون وقتی که در یک کارت، تصویرِِِ یک یا چند ذّره: کنید! ِدروبزها را وگل

 عروسدکجمع کنید! در این حالت ویژه، هر  عروسکتوانید، ها، هر قدر که میها و شکلتوجه به رنگ

 بز.وگل امتیاز به همراه خواهد آورد، حتی ِمگا 1برای شما 

  :پایان بازی

ی بدازی شده در ابتدای بازی دست پیدا کرد، برنده که زودتر از بقیه به امتیاز تعیین بازیکنی

 خواهد بود.

 :های دیگر بازیشیوه

ه گفدتن و اعد م کدردن نیسدت. شدما همیشده بایدد در این شیوه، نیازی ب :«تربیش» یشیوهالف( 

 شوند!کارت دیده میتر از بقیه، در تصویِر را بقاپید که بیش رنگی های سطلبزها و وگل

در این شیوه، نیدازی بدده گفدتن و اعد م کدردن نیسدت. شدما همیشده بایدد «: تر! کم»ی ب( شیوه

شدود، بقاپیدد! شان در تصویِر کارت دیده نمیی را که رنگرنگ های سطلشان و بزهایی را که شکلوگل

ده باشدند، شدما بایدد بار در تصدویِر کدارت نشدان داده شد کم یکها دستها و شکلی رنگاگر همه

 شوند!تر از بقیه دیده می ی را بقاپید که دیده نشده یا کمرنگ های سطلبزها و وگل

ثابدت « بزها را ِدرو کنیدد!وگل»و « بزوگل ِمگا»ها، قوانین مربوط به دوی این شیوه در هر :نکته

 مانند.می

 :تربرای بازیکنان جوان« بزوگل»

کده  -قانون زیر  2را انجام بدهند، « بزوگل»نیز بتوانند بازی تر برای این که بازیکنان جوان

 شود:پیشنماد می -قابل تلفیق هم هستند 

ی را از بازی بیرون بگذاریدد! بقیده« بزها را ِدرو کنید!وگل»و « بزوگل ِمگا»ی های ویژهکارت (1

 کنند!قوانین تغییری نمی

 تر شود!قاپیدنی آسان عروسک بازی کنید تا انتخاب« شکل»یا فق  با « رنگ»فق  با  (2

 


