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Aو .........تعادیل390,00000شاپیر

یک گوشه از چیزی که هنوز ساخته نشده در دست 

شماست تا با کمک خیال تان ابعاد دیگری به آن 

این گوشه شاید گوشه ی یک اتاق، یک . اضافه کنید

جعبه، یک خیابان یا لبه ی تیز یک پله باشد که 

می تواند با کمک گوشه های دیگر شکلی پابرجا 

 درجه دارند و به ۹۰تمام گوشه ها زاویه  ی . بسازد

.تنهایی کاری از دستشان برنمی آید

Aتعادیل500,0000استارک.........

این صندلی ها برای نشستن و دور هم جمع شدن 

نیستند، آن ها ابزاری اند در دست شما برای خیال 

کردن و به چالش کشیدن قدرت تمرکزتان تا تعادلی 

.متفاوت ایجاد کنید

Aانو ز .........تعادیل300,0000پیر

این تکه ها، هر کدام یادآور یک درخت اند اما در این 

بازی قرار است تبدیل به اثری شوند که شما با صبر 

چالشی برای آنکه تعادل را تا . و تمرکز ساخته اید

جایی که می توانید حفظ کنید و نگذارید اثرتان فرو 

.بریزد

تصویر

Aگروه 

 مناسب تر
ی

(...آموزش ، جابه جانی و )عناوین پر فروش تر به همراه پشتیبان

ی
خ به روز رسان 1402/02/30: تاری    

داستان



Aتعادیل390,0000اشر.........

چیزی که قرار است از این نردبان ها باال برود تخیل 

شماست و اتصال هر نردبان تازه به اثری که 

می سازید، مسیرهای ناممکن را برایتان هموار 

.می کند

Aتعادیل300,0000توکل...

چیزی که قرار است از این نردبان ها باال برود تخیل 

شماست و اتصال هر نردبان تازه به اثری که 

می سازید، مسیرهای ناممکن را برایتان هموار 

.می کند

A43,00000(پاکت)شب های مافیا

مافیایی

نقش 
مخفز

پاریی گیم

3512-20+10

 21کارت بازي شبهاي مافیاي مهرتاب ويژن داراي 

 6 کارت شهروند و 10 کارت مافیا ، 5 )کارت میباشد 

 15 الي 10و مجموعه کارتها براي بازي  (کارت خروج 

نفر به دو روش شبهاي مافیا پلتفرم فیلیمو و 

مسابقه شهروند و مافیا شبکه سالمت طراحي و 

 تولید شده است

A35,00000ارتش شی

مافیایی

نقش 
مخفز

پاریی گیم

بر اساس بازی ارتش سری فیلیمو3510-12+10



A43,00000پدرخوانده

مافیایی

نقش 
مخفز

پاریی گیم

3511-13+10

 کارت 7 کارت مافیا، 3 ) کارت میباشد 18  دارای

 کارت 5 کارت بی نام و 2 کارت مستقل، 1شهروند، 

 نفري به 11مجموعه کارتها براي بازي  (خروج 

همراه گرداننده به روش پدرخوانده پلتفرم فیلم نت 

طراحي و تولید شده است

A
باندل 

ارتش شی+پدرخوانده
65,00000

مافیایی

نقش 
مخفز

پاریی گیم

دو بازی در یک بازی10+......

Aمعمایی280,00000(قلب سیاه)اتاق فرار

جنایی
...1-6+14

یک بازی جنایی ست و طی « قلب سیاه»بوردگیِم 

آن شما باید در نقش چند کارآگاه، پرده از راز قتل 

.رخ داده، بردارید« هتل َجم»فجیعی که در 

A8+2...دونفره249,00000تن به تن

این بازی فکری شما را به سفری هیجان انگیز در 

دنیایی ناشناخته دعوت کرده و این امکان را به شما 

می دهد که در نقش قهرمانان اسطوره ای به رقابت 

.با دوستان خود بپردازید



A640,00000باشگاه پاک باخته ها

ی
خانوادگ

اتِژی 14+4-2...اسیی

شما و هم بازی های تان نقش اشراف زاده هایی از 

عصر ویکتوریایی انگلستان را بازی می کنید که 

دریافته اند مردم طبقات فرودسِت جامعه، بیش تر از 

اکنون شما و ُرقبای تان ! آن ها از زندگی لذت می برند

تالش می کنید بیش از دیگران، موقعیت اجتماعی 

: برای این کار، سه روش وجود دارد! خود را بشکنید

تالش  (2)/ تالش برای شکست در انتخابات  (1)

تالش  (3)/ برای از دست دادِن اموال و دارایی ها 

برای صدمه زدن به یکی از ِرجال عالی رتبه ی 

!!!...مملکت

A600,00000استیم پانک رایل

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
…2-8+14

نابغه دیوانه، نیکوال تسال، بزرگترین دانشمندان دنیا 

را فراخوانده تا آنها را در یک مسابقه بی قانون در 

در این . کوه های آلپ سوئیس به چالش بکشد

منطقه طبیعی، مسابقه دهندگان اختراع میکنند تا 

یکبار برای همیشه مقام بزرگترین مخترع زمان را 

!بدست بیاوند

Aاتژی790,00000مهاجمان دریای شمال 12+4-2…اسیی

بازیکنان، در نقش ! ست"وایکینگ ها"روزگار، روزگاِر 

ی جنگجو، می کوشند تا با حمله به "وایکینگ ها"

مکان های مسکونِی دوراُفتاده و چپاوِل آن ها، دِل 

را به دست بیاورند؛ آن ها باید گروه " رییس قبیله"

تشکیل داده، آذوقه تدارک دیده و برای غارتِ طال، 

.آهن و حیوانات اهلی، عازِم شمال شوند

Aاتژی780,00000پاورگرید 12+6-2…اسیی

هم زمان با رقابت با حریف، شما باید برنامه های یک 

اتحادیه ی حریص را نیز با نقشه های خود هم سو 

کرده و از این برنامه ها، علیه حریف خود استفاده 

!کنید

A 1410590,00000تهران

ی
خانوادگ

اقتصادی
10

C
3-5+14

 یک بازی chinatownبازی محله چینی ها یا 

اقتصادی با مکانیزم مذاکره است که در آن بازیکنان 

در نقش تجار چینی مشغول راه اندازی کسب و کار 

اکثر .  میالدی هستند60خود در منهتن دهه 

بازیکنان، این بازی را به نوعی پیشرفته تر شده و 

بهتر شده منوپولی می دانند، چون بازی تعداد دور 

مشخص تر، زمان محدودتر و ساختار چهارچوب بندی 

.شده ای دارد



A12+4-131معمایی3195,00000میکرو ماکرو

، سومین قسمت از مجموعه بازی 3میکرو ماکرو 

نقشه شهر . است” شهر جنایت: میکرو ماکرو“

 پرونده جرم و جنایت جدید در انتظار 16جدید با 

.شماست

 یک بازی مجزا از قسمت اول و دوم 3میکرو ماکرو 

می باشد یعنی برای بازی کردن نیازی به قسمت 

.اول و دوم این مجموعه ندارید

Aاتژی368,00000قلعه های برگاندی 12+4-1...اسیی

بازی قلعه های برگاندی در منطقه برگاندی در 

فرانسه قرون وسطی باال اتفاق می افتد و هر 

بازیکن نقش یک اشرافزاده را دارد که هدف آنها در 

حین بازی، ساختن شهرک ها و قلعه های قدرتمند، 

تجارت در کنار رودخانه، بهره برداری از معادن نقره و 

.استفاده از دانش مسافران است

A
راز جنگل کالسیک 

فکرآوران
8+4-162کودک330,00000

 گنجینه های افسانه ای در این جنگل پنهان شده 

هر یک از این گنجینه ها زیر یکی از درختان. اند  

محل و موقعیت هر یک را به خاطر. جنگل می باشد  

اولین بازیکنی که مخفیگاه سه عدد گنج را.بسپارید  

.شناسایی کند، برنده است

Aاتژی100,00000شطرنج تهران شطرنج فکرآوران10+242اسیی



A8+6-52پاریی گیم485,00000کارآگاهان فراطبییع

یکی از بازیکن ها، نقش روح قربانِی تازه درگذشته ای 

از ما "رو ایفا می کنه و بقیه، در نقش یه عّده 

از ما "کارآگاه هایی که می تونن با )" کارآگاه تَرون

، سعی می کنن پرده از راز (ارتباط برقرار کنن" بهترون

!مرگ قربانی بردارن

کارآگاه ها، با استفاده از قابلیت های ذهنِی 

خفن شون، با روح ارتباط برقرار می کنن و سواالتی 

!درباره ی کّم و کِیف و ُجزییاتِ جنایت اَزش می ُپرسن

A280,00000شنخ
استنتاجی

معمایی
102-6+8

در منزل " ساموئل بلَک"دیشب، جسِد آقای 

 تا 6کارآگاه ها لطف کرده ن، ! شخصی شون پیدا شده

 تا اتاقِ منزل پیدا 9 تا آلت قتل، توی 6مظنون و 

!... کرده ن ولی نتونسته ن معّمای جنایت رو حل کنن

!این جاست که شما وارد می شین

A10+2....دو نفره215,00000کهربا دوئل

به عنوان یکی از مدعیان قدرت، با خرید و سفارش 

ساخت زیورآالتی زیبا و باشکوه برای اشراف زادگان و 

سایر صاحب َمنصباِن عصر ُرنسانس، ثروت و اعتبار 

خود را افزایش دهید؛ زماِن آن رسیده که در رقابت با 

!رقیب طّماع و بلندپروازتان، خودی نشان بدهید

A
مونوپویل ناروتو

(کاریی)
128,00000

اقتصادی
ی

خانوادگ
...2-5+8

، جمع کردِن کارت های "ناروتو: مونوپولی"موضوع 

در آوردِن - در صورت لزوم-و " شخصیت و اماکن"

با استفاده از کارت های ! اون ها از چنگ ُرقباست

عملیات، از بقیه ی بازیکن ها باج بگیرین، کارت هاتون 

رو با کارت های دیگران معاوضه کنین، پول هدیه 

بگیرین و ُکلّی کارهای هیجان اَنگیز دیگه انجام بدین؛ 

و ... همیشه حساب بانکی تون رو ُپر نگه دارین

یادتون نَره که بقیه ی بازیکن ها هم می تونن 

!کارت های شما رو بُدزدن و از چنگ تون در بیارن



A
مونوپویل طهرون

ناموجود
475,00000

اقتصادی
ی

خانوادگ
...2-6+8

در شهر دوری بزنید و به دنبال بهترین موقعیت ها 

شرکت و هرگونه امالک و , مغازه , برای خرید خانه 

فرصت های خوب را خیلی زود .مستقالت باشید

, روی خانه . تصاحب کنید و از رقبایتان جلو باشید

زمین و هتل سرمایه گذاری کنید و ببینید که چطور 

.پول هایتان به سوی شما سرازیر می شوند

A40-144+...پاریی گیم95,00000ایستگاه

در بازي ايستگاه شما از خالقیت و زيرکي خود 

استفاده مي کنید تا موقعیت هاي خنده داري براي 

هم بازي هاي خود به وجود بیاوريد و کاري کنید 

ديگران بدون اين که بدانند از خواسته هاي پنهان 

.شما پیروي کنند

A
ی

300,00000منچ سگ

ی
خانوادگ

دورهیم
...2-4+8

با استفاده از کارت های بازی باید سعی کنین قبل از 

بقیه ی بازیکنان، همه ی مهره هاتون به خانه های 

اما همه چیز به این سادگی . مقصدتون برسونین

این وسط یه سگ سیاه بی اعصابم ... نیست

پس مواظب باشین که نه ! دنباتون که گازتون بگیره

ضمنا اگه ! شما بهش بخورین نه اون شما رو بگیره

برین تو خونه هایی که جای پنجه سگ روشونه 

پس ! صفحه ی بازی شروع می کنه به چرخیدن

...حواستون کامال به قدم هاتون باشه

Aاتژی760,00000دد آو وینیی 14+5-2...اسیی

یک بازی "  چله زمستان dead of winter" بازی 

بسیار خاص و تجربه ای منحصر بفرد برایتان به 

شما در یک داستان آخر الزمانی و !. ارمغان می آورد

زامبی محور با گروهی از نجات یافتگان، برای نجات 

خود از دنیای وحشی پیش رو، به یک انبار متروکه 

!.پناه برده اید



Aمعمایی85,00000قتل در شب کریسمس

جنایی
...1-6+14

نه کسي وارد شده و نه کسي خارج شده است؛ 

شما و تیم تان، در نقشِ ! قاتل هنوز همان جاست

ي جوان و جوياي نام، بايد تالش کنید که "بابي ها"

و البته ... جنايتکار را به چنگال عدالت بسپاريد

براي -به موقع به خانه برگشته و جوراب هاي تان را 

...!آويزان کنید- دريافت هديه ي کريسمس

Aمعمایی75,00000پرونده قتل در عمارت

جنایی
...1-6+14

پاي به صفحاتِ گذشته ي تاريخ گذاشته و بخِت خود 

در . را براي کشِف راِز جنايتي هولناک بیازمايید

، "ِسر چارلز بلَک وود"، جنازه ي 1914ابتداي سال 

ثروتمنِد مشهور، در وضعیتي غیرعادّي کشف 

آغاِز جنگ جهاني اوّل باعث مي شود . مي شود

پس از . باقي بماند" حل نشده"پرونده، تا به امروز، 

يافت شدِن وصیت نامه اي مرموز و اعالِم نام شما به 

عنوان تنها وارثِ اَمالک و دارايي هاي آن مرحوم، 

. تکاپو براي حّل اين پرونده ي راکد آغاز مي شود

آورده و میراث خود را " بلَک وود"عدالت را به عمارت 

 !تصاحب کنید

A
شارالتان های 

کوئیدلینبورگ
598,00000

ی
10+4-2خانوادگ

-خوش اومدین؛ جایی که شفا" کوئدلین بورگ"به 

دهندگان و درمانگران قاّلبی از سرتاسر کشور جمع 

شده ن تا برای درمان بوی بد پا، غم غربت، 

سکسکه و شکست های عشقی، معجون های 

هر کدوم از این شارالتان ها، دیگ ! جادویی بپزن

مخصوصِ خودش رو داره و همه شون هم اُمیدوارن 

دهنده ترین درمانگر یا -که بتونن عنوان شفا

!!دهنده ی کشور رو تصاحب کنن-درمانگرترین شفا

Aاتژی590,00000آرشیتکت 12+5-1...اسیی

بازیکنان، در نقش معماران سلطنتی ، با یکدیگر 

رقابت می کنند تا پادشاه را تحت تاثیر قرار دهند و با 

ساختمان های مختلف در سرزمین جدید   ساخت

او، جایگاه اصیل خود را حفظ کنند



A7+8-2...همکاری78,00000همتا

همتا یک بازی همکاری مشترک است که در آن 

تمام بازیکنان تالش می کنند تا با همکاری یکدیگر با 

سرنخ های موجود یک شخصیت مخفی   استفاده از

.را شناسایی کنند

Aاتژی445,00000عجایب هفتگانه 10+7-3…اسیی

رهبر یکی از هفت شهر بزرگ دنیای باستان شوید 

در مسیر , منابع اصلی سرزمین تان را استخراج کنید

پیشرفت قدم بردارید و روابط اقتصادی و تجاری 

با . خودتان را در کنار قدرت نظامی تقویت کنید

ساختن یکی از عجایب جهانی کاری کنید که ردپای 

.شما در تاریخ باقی بماند

A395,00000باشگاه کارآگاهان
دورهیم
ی

خانوادگ
…4-8+8

یک بار دیگر عضو جدید می " باشگاه کارآگاهان"

شما هم دعوتید، اما قبل از آن باید خود را به . پذیرد

شواهد و مدارک . عنوان یک کارآگاه واقعی ثابت کنید

را بررسی کنید، شاهدان را زیر نظر بگیریـد و سعـی 

کنید کسی که در بین شما دروغ می گویـد 

تنها، کسی که بیننده بهتری . راشناسایی کنید

باشد و زیرکی را چاشنی کار خود کند، می تواند 

.پیروز شود

A
لوک هلمز شر

پرونده زن قاتل

ناموجود

14+8-1...معمایی95,00000

دوشیزه فرانسیس را با تپانچه ای در دست، باالی »

«سر مقتول پیدا می کنند

خواستگار خانم فرانسیس عقیده داره که دوشیزه 

مقتول شمشیربازی حرفه ای، . بی گناه است

کریکت بازی چیره دست و در الت بازی و عیاشی 

.زبانزد همشهریانش بود



A
لوک هلمز شر

پرونده شباز حلبی

ناموجود

14+8-1...معمایی95,00000

 صبح امروز، پیشخدمت ژنرال غریبه ای را ۱۰ساعت 

به اتاق ایشان راه می دهد و پس از مدتی صدای 

همانطور که حدس . شمشیربازی به گوش می رسد

می زنید، پیشخدمت با جنازه شمشیر به دست 

.ژنرال و پنجره ای شکسته مواجه می شود

ماجرا از چه قرار است؟

A
لوک هلمز شر

پرونده سلطان مهمات

ناموجود

14+8-1...معمایی95,00000

کرت نی آلن، رئیس شرکت فروش سالح و مهمات، 

به ضرب گلوله ای پشت دفتر کارش در نهم مارس 

پاسبان کشیک .  شب کشته شده۷حوالی ساعت 

اسکاتلندیارد . جسد خون آلود او را پیدا کرده است

قتل به خاطر سرقت به دست سارق یا »این جرم را 

تنها به این . تشخیص داده است« سارقان ناشناس

علت که کیف پول مقتول خالی در کنار جسد رها 

شده بوده و ساعت طالی قربانی به زنجیرش نبوده 

.است

آیا ماجرا به همین سادگی بوده است؟

Aمعمایی75,00000پرونده خانه وحشت

جنایی
...1-8+14

بعد از مدتی . جوان وارد خانه ای متروکه می شوند۷

فردی محلی ، با شنیدن صداهایی عجیب با پلیس 

.تماس میگیرد

پلیس بعد از بررسی با سه جسد ، دو فرد فراری ، 

.یک مفقودی و یک فرد بیهوش مواجه می شود

با بررسی بیشتر پرونده وارد فاز عجیب تری هم می 

.شود

Aز هوش 280,00000ماشیر
کودک

تک نفره
61+4

قطعات الزم برای حل معما رو بردارین و کامیون ها رو 

...به بهترین شکل با بلوک ها پر کنین

 معما48شامل 



A
کیت تشخیص اثر 

انگشت
260,00000

اسباب 

بازی
......+9

شامل بطری، اسپری هوا، ذره  اسباب بازی این

بین، برس، پد اثر انگشت، نوار، نشان جعلی 

شناسه، عینک، پد جوهر و راهنمای بازی است

A
 نارنجی9پازل چٌل

(ابله)
+16...پازل69,00000

 طرح ابله، در ابعاد 9پازل سرگرم  کننده و مهیج چُل 

 مربع9 به تعداد 8 در 8مربع های 

A
 آیی9پازل چٌل

(گربه)
+16...پازل69,00000

 طرح گربه، در ابعاد 9پازل سرگرم  کننده و مهیج چُل 

  مربع9 به تعداد 8 در 8مربع های 

A
 بنفش9پازل چٌل

(جغد)

ناموجود

+16...پازل69,00000
 طرح جغد، در ابعاد 9پازل سرگرم  کننده و مهیج چُل 

  مربع9 به تعداد 8 در 8مربع های 



A
سون واندرز دوئل

(فان تایمز)
280,00000

اتژی اسیی

دونفره
...2+10

در سون واندرز دوئل ، هر بازیکن، رهبری 

را بنا  ساختمانهایی تمّدنی را برعهده گرفته و

یی را خلق خواهد شگفتیها کرده و

که یک بازیکن  شگفتیهایی و ساختمانها .کرد

.می سازد، روی هم رفته، شهر نامیده می شوند

A
سون واندرز دوئل به 

همراه افزونه پنتئون

(دهکده)

325,00000
اتژی اسیی

دونفره
...210+

در سون واندرز دوئل هر بازیکن، رهبری تمّدنی 

را بنا کرده  ساختمانهایی را برعهده گرفته و

یی را خلق خواهد شگفتیها و

که یک بازیکن  شگفتیهایی و ساختمانها .کرد

.می سازد، روی هم رفته، شهر نامیده می شوند

Aاتِژی425,00000جنگ زمزمه ها +414-2...اسیی

با نفوذ . ما در نقش یک سازمان مخفی هستید

به شورا ها و اعمال قدرت ارتش هارا رهبری 

میکنید و دنیارا به سلیقه خودتان بازسازی 

.میکنید

A
سایه ای که هر شب 

د یم میر
+614-1...معمایی100,00000

مجموعه ی راز مرگ، پرونده های قتل حل نشده 

هستن که شما در نقش یک کاراگاه خصوصی 

با بررسی محتویات داخل پرونده قاتل رو 

شناسایی می کنین و معمای پرونده رو حل 

.می کنید



Aز +614-1...معمایی95,00000پرونده اکران خونیر

در آخرين روز ماه اکتبر، در حالیکه مردم شهر کیپ  

خوزه مشغول برگزاری مراسم هالووین بودند، منتقد 

بزرگ سینمایی، آقای دیوید ماندانا به طرز 

شما در این پرونده . مشکوکی به قتل رسیده است

با بررسی مصاحبه ی افراد حاضر در سینما و سرنخ 

های پیدا شده، از راز این قتل پرده برداشته و قاتل 

.بی رحم را شناسایی خواهید کرد

A
پرونده بمب گذاری

ناموجود
بدون ...معمایی100,00000

محدودیت
16+

 فوریه، شهروندان از نقاط مختلف 5روز پنجشنبه 

شهر کیپ خوزه با اداره پلیس تماس حاصل کرده و 

 نفر بمب 8به .  نفر را داده اند8گزارش گروگانگیری 

 قربانی در دستان 8جان این . وصل شده است

 عصر قربانی مدنظر 6باید تا ساعت … شماست 

 قربانی به 8قاتل رو پیدا کنید؛ در غیر این صورت هر 

.قتل می رسند

A
پرونده قتل پریا تابنده

(جنون)
بدون ...معمایی85,00000

محدودیت
16+

در بازی پرونده قتل پریا تابنده شما در نقش 

کاراگاهانی هستید که با بررسی سرنخ ها، 

مصاحبات و شواهد موجود می بایست قاتل پرونده 

.را پیدا کنید

A
پرونده قتل آروین 

وفادار
بدون ...معمایی95,00000

محدودیت
16+

در بازی پرونده قتل آروین وفادار شما در نقش 

کاراگاهانی هستید که با بررسی سرنخ ها، 

مصاحبات و شواهد موجود می بایست قاتل پرونده 

.را پیدا کنید



Aبدون ...معمایی100,00000پرونده معمای هاگوارتز

محدودیت
16+

 شما باید در مدرسه هاگوارتز حاضر 2021در سال 

شوید، از وزارت سحر و جادو شما مطلع شده اید 

که باید از اتفاق ناگواری که در مدرسه هاگوارتز 

.افتاده است پرده بردارید

A
 خودرنگ 3*3روبیک 

ایرایز
 خودرنگ ایرانی3*3روبیک ...1...تک نفره70,00000

A
 خودرنگ 3*3روبیک 

میالنگ
...1...تک نفره140,00000

مخاطب مجموعه ی ِمی النگ اغلب کسانی 

هستن که به تازگی میخوان یادگیری روبیک های 

استاندارد رو با پرداخت هزینه ی معقول ، شروع 

.کنن

A قابل استفاده برای حل سرعتی...1...تک نفره145,00000 وریور3*3روبیک

A 1...تک نفره165,00000 کای وای2*2روبیک...

کای وای کای دی اس نام مکعب جدید شرکت کای 

 است که یک روبیک فوق العاده 2×2وای در آیتم 

کسانی که قصد . برای مبتدی ها به حساب می آید

 را آغاز کنند، 2×2دارند یادگیری و حل مکعب 

 کای دی اس ، با یک 2×2می توانند با خرید روبیک 

مکعب با کیفیت این آیتم را شروع کنند



A1...تک نفره285,00000روبیک ماری......

A1...تک نفره355,00000روبیک آیینه کای وای...

 حجمی کای وای که به روبیک آینه نیز 3×3روبیک 

معروف شده است، از چرخش های بسیار نرمی 

حالت بهم ریخته از حجم خود   برخوردار است که در

خارج شده و زمانی که حل شود به شکل مکعب 

.درمی آید

A
 شنگ شو 3*3روبیک 

جعبه طویس
…1...تک نفره145,00000

سری لجند از برند شنگ شو از بهترینهای خانواده 

 شنگ شو لجند 3×3روبیک   .شنگ شو میباشد 

برای شروع کار از بهترینها میباشد و میتوان با 

قیمت مناسب با . اطمینان خاطر از آن استفاده کرد 

توجه به قیمت آن ارزندگی این روبیک را واقعا بیشتر 

  میکند

A
اونو

ناموجود
20پاریی گیم125,00000

A
2-10+6

Uno در زبان های ایتالیایی و اسپانیایی به معنای 

یک می باشد که در بازی دسته جمعی اونو نیز 

هدف بازی رسیدن به تک کارت و در نهایت استفاده 

.از آن کارت و برنده شدن می باشد



Aبازی جذاب اونو با طرح ماین کرفت+107-202پاریی گیم95,00000اونو ماین کرفت

A275,00000کودتا شورش

پاریی گیم

دورهیم

نقش 
مخفز

7
B

3-614+

شما چهره ای بانفوذ هم در : آینده ای نه چندان دور

میان اهالِی حکومت و هم در میان شورشیاِن 

قیام مردمی، حکومت را به زانو . زیرزمینی هستید

در آورده و کشور در آشفتگِی جنگی داخلی بین 

فرقه هایی است که به دنبال رسیدن به قدرت، در 

در چنین . شکل گرفته هستند-تازه" دموکراسِی"

محیطی، هر کسی می تواند به ریاست جمهوری 

برسد به شرط آن که موفق شود حامیانی برای خود 

!دست و پا کرده و ُرقبا را نیز از صحنه حذف کند

A
کودتا پالس

ناموجود
275,00000

پاریی گیم

دورهیم

نقش 
مخفز

12
B

2-10+14
کودتا پالس مجموعه ای است شامل نسخه ی 

توسعه دهنده ی +« کودتا»کالسیک بازی 

«آنارشیست»و شخصیت « اصالحات»

A
کودتا

ناموجود
145,00000

پاریی گیم

دورهیم

نقش 
مخفز

20
A

2-6+14

یک طبقه ی اشرافِی جدید، : آینده ای نه چندان دور

متشکّل از ُمدیران عامِل چندملّیتِی سودجو، حکومت 

آزمندِی آن ها و تسلِّط بی . را در دست گرفته است

بُجز عّده -چون وچرای شان بر اقتصاد، زندگی مرُدم 

را در فقر و نااُمیدی فرو - ای اندک از ُدم کلفت ها

اّما از دِل توده های مرُدِم تحِت فشار، یک .ُبرده است

گروه پارتیزانِی زیرزمینی با هدِف براَندازِی ُحکّاِم 

.فاسد، قد علم کرده است

A155,00000کاستل
پاریی گیم

دورهیم
20

A
2-6+8

می تواند تعداد " کاستِل"کدام یک از اهالِی قلعه ی 

بیش تری را َزهره تَرک کند؟



A
کد نیمز تصاویر

ناموجود
265,00000

پاریی گیم

خالقانه

معمایی
6
A

رقابت هیجان انگیز تیمی برای یافتن جاسوس ها2-8+10

A
کدنیمز کلمه

ناموجود
265,00000

پاریی گیم

خالقانه

معمایی
6
A

رقابت هیجان انگیز تیمی برای یافتن جاسوس ها2-8+10

A
غرب وحشر

ناموجود
225,00000

پاریی گیم

نقش 
مخفز

12
B

4-7+8

تو غرب وحشی، یاغی ها می خوان کالنتر رو بزنن، 

کالنتر و معاون هاش، دنبال زدن یاغی ها هستند، 

آماده ! خائن هم زیرزیرکی کار خودش رو می کنه

چیزی ! بر بخورین  باشین که تو یکی از این گروه ها

!نمونده که گلوله ها به پرواز در بیان

A
ماین کرفت

ناموجود
485,00000

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
...2-4+10

 

، (بایوم ها)سازندگان و زیستگاه ها : در ماین کرفت

بازیکنان با کاوش در جهان ماورایی، بلوک های 

معدنی به دست آورده و سازه های تماشایی بنا 

.می کنند

برای برنده شدن، ساخت و ساز خود را با دقت 

برنامه ریزی کنید و از خود در مقابل ماب ها دفاع 

.نمایید

A

 

مدرن 295,00000هیز

ی
خانوادگ

اتژی اسیی

اقتصادی

10
C

3-5+10

در بازی فکری هنر مدرن بازیکنان، موزه دارهایی 

هستند که تالش می کنند تابلوهای نّقاشی را به 

 ُدور 4بازی در . بهترین قیمت، خرید و فروش کنند

در هر ُدور، بازیکنان، تابلوهایی را به . برگزار می شود

در پایاِن هر ُدور، تابلوها فروخته . حراج می گذارند

هرچه آثاِر یک هنرمند بیش تر به فروش . می شوند

! برسند، ارزش و اعتباِر هنری او، بیش تر می شود

برنده، بازیکنی است که در پایاِن ُدوِر چهارم، 

...بیش ترین پول را به دست آورده باشد



A
نارو

ناموجود
345,00000

7پاریی گیم
C

4-8+10

گروهی از تبهکاران در انباری متروکه در حال تقسیم 

پول های دزدی شان هستند، اما هیچ راهی برای 

زمان آن فرا رسیده که هرکس ! توافق پیدا نمی شود

اسلحه اش را از غالف خارج کرده و به سمت دیگران 

برنده کسی است که زنده مانده، و ! نشانه بگیرد

.بیشترین امتیاز را جمع کند

A
اولون کوئست

(AVALON QUEST)

ناموجود

250,00000

نقش 
مخفز

پاریی گیم

...4-10+14

" آرتور"، نیروهای "موردِرد"سپاهیان شرور و ُپرتعداِد 

را به پرتگاِه سقوط و شکست رانده اَند؛ آینده ی 

بر آن - به ناچار-بریتانیا بر لبه ی تیغ است و آرتور 

هایی برنامه ریزی شده را "مأموریت"است تا بی وقفه 

. برای برگرداندِن بازی به نفع سپاه خیر ترتیب دهد

فرماندهان باید گروه های خود را به سرعت و بدون 

هنوز همه چیز از دست . رأی گیری ُگزینش کنند

یاراِن آرتور، برای رسوا کردِن ! نرفته است

سرسُپردگاِن موردِرد و باز کردِن ُمشت شان، از 

.نیروی طلسمات و جادویی قدرتمند بهره می گیرند

A

 

اولون

ناموجود
235,00000

پاریی گیم

مافیایی
12

B
5-10+13

بازیکنان، در هر لحظه از بازی، می توانند ادّعاهای 

بحث و گفت وگو، فریبکاری، . مختلفی داشته باشند

اتّهام وارد کردن و استنتاج منطقی، همه و همه به 

یک اندازه، در پیروزِی خیر یا به قدرت رسیدِن شرّ 

...اهّمیت دارند

A
 

195,00000توسعه شهرهای کهربا

ی
خانوادگ

اتِژی اسیی
15

C
2-4+10

به تنهایی قابل بازی )توسعه بازی کهربا 

(نیست

هر کدام از این چهار توسعه دهنده را باید ُجداگانه به 

بازی اصلی اضافه کرد و نمی توانید آن ها را با هم 

!ادغام کنید



A345,00000کهربا

ی
خانوادگ

اتِژی اسیی
6
C

2-4+10

هر بازیکن در نقش بازرگانی در عصر رنسانس ظاهر 

می شود که سعی می کند معادن جواهرات را بخرد، 

همه این - استخراج کند، حمل و نقل کند و بفروشد 

بیشتر انجام  (پرستیژ)کارها هم برای کسب اعتبار 

اگر وضع تان به اندازه  کافی خوب شود . می شود

شاید حتی با یکی از اشراف زادگان دیدار کنید و این 

.مالقات هم اعتبار شما را بیشتر از پیش باال ببرد

A185,00000پنیک لب

پاریی گیم

شعت 

عمیل

12
B

2-10+8
در این بازی جذاب هر بار یکی از تک سلولی ها از 

آزمایشگاه می گریزد و ما باید با سرعت تمام این 

تک سلولی ها را پیدا کنیم

A
خرابکار

ناموجود
125,00000

پاریی گیم

نقش 
مخفز

203-10+8

را بازی می کنند؛ « کوتوله ها»بازیکنان، نقش 

کوتوله هایی که یا جوینده ی طال هستند و سعی 

می کنند تونل هایی عمیق در دل کوهستان حفر 

یا خرابکار هستند و ... کنند و گنج را بیابند

!می خواهند چوب الی چرخ جویندگان طال بگذارند

A
 پاستیل

ی
جنگا رنگ

ناموجود
بازی تعادلی جنگا با رنگ پاستلی4+1+...تعادیل570,00000



A
 بیسیک

ی
جنگا رنگ

ناموجود
بازی تعادلی جنگا رنگی4+1+...تعادیل570,00000

A
جنگا کالسیک

ناموجود
بازی تعادلی جنگا کالسیک4+1+...تعادیل530,00000

A245,00000اسپای فال

پاریی گیم

نقش 
مخفز

...3-12+13
بازیکن ها . محوِره-یک بازی گفتگو« Spyfall»بازی 

زماِن محدودی دارن تا تو جمعِ شون، جاسوس یا 

جاسوس ها رو شناسایی کنن

A 2248,00000خدمه
پاریی گیم

10+5-2...همکاری

ی شماست که در "خدمه"اینک نوبت شما و 

به نظر می رسد ! آب های ناشناخته غوطه ور شوید

که حامیان مالِی سفر اکتشافِی شما می دانند چه 

چیزی در اعماق اقیانوس انتظاِر شما را می کِشد اّما 

آیا برای ! اطالعات دقیقی در اختیار شما نمی گذارند

شیرجه زدن به ُعمقِ ناشناخته ها و کشف حقایق 

!تازه آماده اید؟



A
ردلندز

(RADLANDS)
اتژیپ238,0000 14+2...اسیی

 3، هر بازیکن، مجموعه ای از (Radlands)" َردلَندز"در 

ُمنحصربه فرد رو تحویل می گیره و مسئوِل " َکمِپ"

همه ی " نابود کردِن"دفاع از اون ها می شه؛ شما با 

!کمپ های حریفِ تون، برنده ی بازی می شین

A
عجایب هفتگانه 

معماران
545,00000

ی
+78-2…خانوادگ

عظیم خلق کرده و نشاِن خویش را " شگفتی"یک 

!بر پیشانی تاریخ حک کنید

2022ی جایزه ی بهترین بازی سال فرانسه  برنده 

A1692255,00000سیلم
پاریی گیم

مافیایی
14

B
2-12+13

 ، ایالت salem در شهر کوچک 1692سال 

massachusetts شر کمین کرده و شما متقاعد ، 

!شدین که برخی از اهالی شهر و یارانتون ساحره اند

A

 

اسکال کینگ

ناموجود
8+8-2...پاریی گیم225,00000

اسکال کینگ یک بازی کارتی عه که توی اون شما 

که  (شرط می بندید  )دقیقا پیش بینی می کنید 

چند  ).توی هر دور از بازی دقیقا چند دست میبرید

شما برای درست از آب در اومدن  (.دست میگیرید

شرطی که بستید، با رقیبانِتون میجنگید و به دنبال 

دزد ! یک فرصت هستید تا اون ها رو غرق کنید

دریایی ای در انتها برنده بازی میشود که بیشترین 

امتیاز رو جمع کرده و عنوان ناخداِی هفت دریا 

!برازنده او خواهد بود



A
ِدد وود

DEADWOOD
13+8-2...پاریی گیم375,00000

 ، تو بلک هیلِز داکوتای جنوبی، طالهای 1876سال 

زیادی کشف شده و تو اومدی که سهم خودت رو 

تو توی یکی از سه تا . طلب کنی و یا حتی بدزدی

مکان اصلی شهر اقامت داری که توی اون ها، تو و 

ُرَفقات، دارید با همدیگه روی دزدیدن گاوصندوق های 

.پر از طالیی که توی شهر پراکنده شده، کار میکنید

A
لندن

ناموجود
415,00000

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
...2-4+14

 ، آتش سوزی مهیب شهر را نابود کرده ۱۶۶۶سال 

است ، پس با تمام توان برای بازسازی شهر را 

.تالش کنید

Bز 695,00000وینگسی 
اتژی اسیی

حرفه ای
…1-5+10

پژوهش گر، )شما تعدادی عالقه مند به پرندگان 

بوده که در  (پرنده نگر، پرنده شناس و کلکسیونر

جستجوی بهترین پرنده ها برای کشف و جذب به 

.شبکه پناهگاه حیات وحش خود هستید

A
کریپتد

(فاکس گیمز)
395,00000

اتژی اسیی
ی

خانوادگ
...3-5+10

اقیانوس اطلس دارای پوشش خاصی و منحصر به 

تشکیل … فردیه که از چندین پوشش دریا کوه و 

شده و بازیکنان در نقش زیست شناسان و محققان 

  در تالش برای یافتن موقعیت موجود افسانه ای

هستند و با استفاده از راهنما های در دستشون 

…باید به محل زندگی این موجود افسانه ای برسن



A
کوآتل

Coatel

ناموجود

395,00000

ی
خانوادگ

اتژی +510-2…اسیی

فرا " آزتِک"زمان انتخاب و انتصاب کاهن اعظم 

داوطلبان تصاحب این عنوان، برای . رسیده است

اثبات شایستگی خویش و جلب نظر خدایان، در 

پیچیده ترین و . رقابتی ُپرشکوه شرکت می کنند

ها را خلق کرده و از آزمون، "کوآتل"شگفت انگیزترین 

، "کاهن اعظم"سرفراز خارج شوید تا عنوان 

!برازنده ی قامت شما باشد

A

 

325,00000استانبول نسخه تایس

ی
خانوادگ

اتژِی اسیی

اقتصادی

10
C

2-4+8
برای یک رقابت ! خوش آمدید" استانبول"به بازار 

پس تالش کنید یاقوت های گران بها ! تجاری آماده اید؟

!را پیشاز ُرقبای خود بهچنگ بیاورید

A
چائو

ناموجود
18پاریی گیم89,00000

A
2-6+7

 یا چائو یک بازی دورهمی یا Ciaoبازی کارتی 

مهمانی جذاب است که بازیکنان باید کارت های در 

. دست خود را از دست بدهند تا برنده بازی بشوند

چائو بر گرفته از بازی سنگ، کاغذ، قیچی است که 

.با سه رنگ سبز، زرد و قرمز درآمیخته اند

A
1آزول 

ناموجود
485,00000

ی
خانوادگ

اتژی 8+4-62اسیی

 بازیکنی باشید که در پایان بازی، azulدر بازی آزول 

اگر در یک دور از بازی، ! بیش ترین امتیاز را دارد

دستِ کم یکی از بازیکنان موفق شود یک ردیف افقی 

 کاشِی به هم پیوسته، در دیوار خود تشکیل 5از 

. دهد، در پایاِن آن دور، بازی به پایان می رسد

ساخِت الگوهای ویژه، امتیازات بیش تری را نصیِب 

...بازیکنان خواهد کرد



A
ِهک ِمک

ناموجود
+78-2...پاریی گیم180,00000

بازیکنان تالش میکنند تا به : داستان و هدف بازي

بهترین شکل ممکن و با کمی شانس، خوراك 

خوشمزهاي از کرمهاي لذیذ براي مرغهاي خود 

...فراهم کنند

اما

تاسها همیشه بابِ میل طمع کارها ! مراقب باشید

!!نمینشینند

A
افزونه+ راز هیتلر 

ناموجود
580,00000

پاریی گیم

مافیایی
...5-10+15

، پیش از جنگ جهانی دوم و در آلمان 1932در سال 

در بازی راز هیتلر، بازیکنان سیاست مداران . هستیم

آلمانی هستند که در حال تالش برای نگه داشتن 

دولت در حال تضعیف لیبرال در برابر رژیم در حال 

البته باید محتاط . پیشروی فاشیست می باشند

باشید، زیرا در بین شما تعدادی فاشیست به صورت 

.مخفیانه حضور دارند، که یکی از آنها هیتلر است

A14پاریی گیم150,00000گربه های انفجاری
A

2-5+7

در بازی گربه های انفجاری فقط باید سعی کنید که 

اگر منفجر نشوید، می برید ولی اگر . منفجر نشوید

. منفجر شوید، می بازید و حالتان گرفته می شود

کافی است چند دقیقه . البته خیلی مهم نیست

صبر کنید تا دیگران هم یک به یک منفجر شوند و 

آن زمان مجددا بازی کنید و . فقط یک نفر باقی بماند

.امیدوار باشید این بار شانس بیشتر یارتان باشد

A
گربه های انفجاری 

پالس
8+10-2...پاریی گیم270,00000

در بازی گربه های انفجاری فقط باید سعی کنید که 

اگر منفجر نشوید، می برید ولی اگر . منفجر نشوید

. منفجر شوید، می بازید و حالتان گرفته می شود

کافی است چند دقیقه . البته خیلی مهم نیست

صبر کنید تا دیگران هم یک به یک منفجر شوند و 

آن زمان مجددا بازی کنید و . فقط یک نفر باقی بماند

.امیدوار باشید این بار شانس بیشتر یارتان باشد

اگر این نسخه را با نسخه قبلی گربه های 

 نفر می توانید بازی 14انفجاری ترکیب کنید تا 

.کنید



A7+6-2...پاریی گیم190,00000مینیون های انفجاری

در بازی مینیون های انفجاری فقط باید سعی کنید 

اگر منفجر نشوید، می برید ولی . که منفجر نشوید

اگر منفجر شوید، می بازید و حالتان گرفته می 

کافی است چند . البته خیلی مهم نیست. شود

دقیقه صبر کنید تا دیگران هم یک به یک منفجر 

آن زمان مجددا . شوند و فقط یک نفر باقی بماند

بازی کنید و امیدوار باشید این بار شانس بیشتر 

.یارتان باشد

A10+5-2...پاریی گیم320,00000خرس ها و تخس ها

 

خارق العاده و  (و هیوالهای)ساختن خرس ها 

قدرتمند که برای شکست دادن تخس ها آماده 

هرکس تخس های بیشتری را شکست دهد، .باشند

.برنده بازی است

A398,00000ِرس آرکانا

ی
خانوادگ

اتِژی 14+4-2...اسیی

در هیأتِ یک جادوگر، با به کارگیری اکسیرها و اَلواح 

جادوی خود، ِسحراَفزار بسازید و با استفاده از 

قدرت های ِسحراَفزارها، اژدهایان را به خدمت 

جادوگری که بیش ترین امتیاز را کسب کند، . بگیرید

!برنده ی بازی خواهد بود

Aمرغ 8+10-143پاریی گیم210,00000شیر

در بازی دورهمی شیرمرغ همه بازیکنان تالش می 

کنند تا عجیب ترین چیزها را به عجیب ترین مشتری 

ها بفروشند تا در پایان عنوان بهترین فروشنده را 

!بدست آورند



A

 
برخورد کیهایز

(کازمیک انکانیی)
488,00000

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
...3-6+12

" ، بیش از آن که یک بازی رقابتی"برخورد کیهانی  

 باشد، یک پارتی گیِم گروهی است با حضوِر

 بیگانه هایی شیرین عقل با قابلیت هایی

حرفه ای ها و باتجربه ها معتقدند که! افسارگسیخته  

 تازه واردها باید منتظِر نتایجی شگفت آور باشند و باید

 به جای استراتژی های عددی، بر روی مذاکره و

اگر بازیکنان، با دانستِن! دیپلماسی تمرکز کنند  

ها و پذیرشِ ذهنیِت آن ها"بیگانه"پس زمینه ی  ، 

برخورد کیهانی"نقش های خود را بر ُعهده بگیرند،  "، 

 بازی ای خواهد شد که در آن باختن به اندازه ی بردن

!لذت بخش است

A345,00000واردا

ی
خانوادگ

اتژی 10+5-72اسیی

بازی برگزیده ی نخستین مسابقه طراحی 

سرزمین ذهن زیبا

بازیکنان در نقش باغداران و صنعتگرانی ماهر،به 

کاشت و پرورش بهترین بوته ها در حاصلخیز ترین 

خاک ها برای تولید خوش عطرترین گالب ها و 

...ارزشمندترین اسانس ها تالش می کنند

A165,00000مافیا کوبا
پاریی گیم

مافیایی
...6-12+10

دون ... "1955 دسامبر 29- هاوانا، پایتخت کوبا 

ی کوبایی، در میهمانی "پدرخوانده"، "آلِساندرو

شامی که برای یاران قابل اعتمادش ترتیب 

داده است، جعبه سیگار بی نظیر خود را به میهمانان 

تعارف می کند؛ جعبه سیگاری که حاوی دو قطعه 

غافل از این که همه ی یاران ... الماس گران بهاست

در میان !! قابل اعتمادش، قابل اعتماد نیستند

 نیز حضور FBIیارانش، چند دزد خیانت کار و مأموران 

می تواند خیانت کاران را " دون آلِساندرو"آیا !... دارند

 FBIرسوا کند؟ آیا دزدها موفق به فرار می شوند؟ آیا 

این دار و دسته ی فاسد را به ُپشِت میله ها خواهد 

A299,00000رمزشکن
پاریی گیم

خالقانه
...3-8+12

 ایده ی کلی بازی انتقال اطالعات به هم تیمی 

 .هایتان است بگونه ای که تیم حریف آن را درک نکند

 برای برنده شدن باید روی یک خط مناسب قدم بزنید

 اطالعاتی که می دهید باید برای هم تیمی هایتان :

 به اندازه کافی روشن باشد تا آن را درک کنند و در

را گمراه کند  عین حال آنقدر مبهم که تیم حریف



A
ریسک حرفه ای 

فکرآوران
650,00000

اتژی اسیی
ی

خانوادگ
82-510+

اگر به ژانر جنگ و نبرد عالقه دارید، با خیال راحت 

یک ارتش انتخاب کنید و تمام استراتژی های 

خودتون رو در صفحه بازی به کار ببندید تا بتونید با 

فتح قلمرو بیشتر و شکست دشمنان، پیروز جنگ 

!جهانی سوم لقب بگیرید

A198,00000شوتبال
واکنشر

دونفره
2425+

شوتبال یک بازی مفرح و سرگرم کننده برای تمام 

 مهره 5در ابتدای بازی به هر بازیکن .سنین است

هدف هر بازیکن آن است که مهره . تعلق می گیرد

  هایش را با استفاده از کش، به طرف زمین مقابل

برنده بازی کسی است که هیچ مهره ای . برساند

.در زمینش نباشد

A

ز و بز دزدی تیر

Colt Super 

Experess

ناموجود

+78-3...پاریی گیم138,00000

کدام راهزن میتونه از بقیه موفق تر باشه و غنائم 

بیشتری رو تصاحب کنه و لقب ثروتمندترین یاغی 

!!این گروه خشن رو یدک بکشه؟؟

A
شب پره متقلب

(چیتینگ موث)

ناموجود

7+5-3...پاریی گیم108,00000

در این بازی شما تالش می کنید تا با تقلب های 

ماهرانه و سوزاندن هوشمندانه کارت هایتان، اولین 

نفری باشید تا از شر همه کارت هایش خالص می 

.شود



A7+5-3...پاریی گیم120,00000شب پره متقلب

در این بازی شما تالش می کنید تا با تقلب های 

ماهرانه و سوزاندن هوشمندانه کارت هایتان، اولین 

نفری باشید تا از شر همه کارت هایش خالص می 

.شود

A
تجارت )جاده ابریشم

(ادویه
470,00000

اتژی اسیی
ی

خانوادگ
...2-5+8

تاجران که در حقیقت همان بازیکنان این بازی 

هستند، برای تجارت محصول اصلی کاروان خود که 

همان ادویه است به سرزمین های ناشناخته ی 

در . شرقی، از طریق جاده ی ابریشم سفر می کنند

این مسیر شما باید بهترین ادویه های ممکن را 

جمع آوری کنید و در امپراتوری های مختلف با 

.باالترین قیمت ممکن به فروش برسانید

A
شگفبی )جاده ابریشم

ق (های شر
490,00000

اتژی اسیی
ی

خانوادگ
...2-5+8

در این بازی شما به عنوان یک تاجر در دریاهای 

کنید و از فرصت طالیی که در -پهناور کشتیرانی می

برای جمع سود آوری ، کسب   اختیارتان قرار گرفته

کشف جزایر شگفت آورشرقی که دارای   افتخار و

ادویه هایی ارزشمند هم وزن طال است تالش 

کنید-می

A
دنیای )جاده ابریشم

(جدید
490,00000

اتژی اسیی
ی

خانوادگ
...2-5+8

در این بازی شما تاجرانی هستید که اکنون از جاده 

ابریشم عبور کرده اید و به دنیای جدیدی رسیدید ، 

دنیایی که کاالهای شگفت انگیزی دارد و برای افراد 

شجاعی است که سختی های آن تجارت را تحمل 

.میکنند 



A
مایند

ناموجود
145,00000

ی
خانوادگ

همکاری
...2-4+8

ذهن از نوع بازی های مشارکتی است؛ یعنی در آن، 

بازیکن ها علیه هم بازی نمی کنند بلکه همه با هم 

تالش می کنندتا با مشارکت همدیگر به پیروزی 

این پیروزی چون در اجرای کاری تیمی به . برسند

دست می آید شیرین تر از غلبه بر حریفان است و 

.تجربه ای ناب را به بازیکن ها هدیه می دهد

Bاژه +49-59,000002تیر

.  قانون است چون هر رنگ قانونی دارد7تیراژه، بازی 

بازی با قرمز شروع می شود که قانون برنده شدن در 

باید برترین کارت را داشته : آن خیلی آسان است

اگر در نوبت تان برنده باشید، نوبت بعد، قانون ! باشید

دیگری حاکم است و مبارزه ی دیگری را برای برنده 

در هر نوبت اگر برنده نباشید از . شدن در پیش دارید

آخرین بازیکنی که باقی . بازی بیرون می روید

.می ماند برنده است

Bز 2120,00000نماچیر
کودک
ساختبز

پودر مالت+ آجر نیمه 8+ آجر کامل52شامل +1216

B 1195,00000پالک
کودک
ساختبز

یک خانه زیبا بسازید+1216

Bگروه 

عناوین با فروش متعادل 



B280,00000گاراژ
کودک
ساختبز

یک گاراژ زیبا بسازید+816

Bاتژی680,00000تاکستان +613-1...اسیی

از بخت خوشِ شما، مردم عالقه ی زیادی به گشت 

و گذار در کارگاه های نوشیدنی سازی دارند و 

بازدیدهای آن ها اگرچه کوتاه است ولی بسیار 

با کمک کارگرها و . کمک کننده خواهد بود

بازدیدکننده ها، بازیکنان می توانند ساختمان های 

جدید بنا کرده، درختان انگور کاشته و از مشتریان 

سفارش بگیرند و به این ترتیب، کسب و کار خود را 

توسعه دهند تا بتوانند بزرگ ترین تولیدکننده ی 

...نوشیدنی توسکانی باشند

B
جاماییکا

(ماباحاال)
4دورهیم660,00000

C
2-6+8

، هر سال، به یاد روزهای شیرین "ناخدا مورگان"

گذشته، مسابقه ای در سرتاسِر جزیره ترتیب 

می دهند و دریانوردی که بتواند بیش ترین طال را 

...به دست بیاورد، برنده ی مسابقه خواهد بود

B110,00000باغ موزه
اتژیک اسیی
ی

خانوادگ
...2-410+

در این بازی، بازیکنان با ایجاد مسیر های متنوع  

تالش می کنند تا مجموعه ی زیباتری را برای بازدید 

کنندگان خود بسازند، تعداد این مسیر ها در پایان 

بازی امتیاز هر بازیکن و در نهایت برنده ی بازی را 

.مشخص می کند



Bاریگامی متحرک و سه بعدی+414-1...کاردسبی85,00000کاردسبی مدل لویس

Bاریگامی متحرک و سه بعدی+414-1...کاردسبی85,00000کاردسبی مدل بالزن

Bاریگامی متحرک و سه بعدی+414-1...کاردسبی85,00000کاردسبی مدل پیچا

Bاریگامی متحرک و سه بعدی+414-1...کاردسبی85,00000کاردسبی مدل پرنده آهبز



Bاریگامی متحرک و سه بعدی+414-1...کاردسبی85,00000کاردسبی مدل یی رکس

Bایع210,00000اتللو کالسیک فکرآوران ز +1228انیی

هر بازیکن در نوبت خود با گذاشتن مهره، مهره های 

حریف را بین مهره های خود محصور کرده و آن ها را 

در نتیجه مهره ها به . به نفع خود برمی گرداند

صورت مداوم در حال چرخش و تغییر رنگ می باشند 

و در انتها بازیکنانی که مهره های بیشتری را به نفع 

خود برگردانده باشد، برنده بازی خواهد شد

B45-242کودک225,00000بزنگاه فکرآوران+

پر از رنگ و زنگ و خنده و  یک بازی فکری و کارتی

فنجان های رنگ و وارنگ همه ی آن چیزی ! هیجان

است که برای ساختن یک دنیای شاد و خیال انگیز 

فقط باید سریع باشید و با رنگ هایی که . الزم دارید

در اختیار دارید، تصاویر توی کارت های بازی را از نو 

 .بسازید

Bمنچ و مارپله مخصوص کودکان+43-122کودک320,00000منچ خانواده کالسیک



B330,00000روپویل کالسیک
اقتصادی
ی

خانوادگ
162-48+

در بازی روپولی هدف اصلی بازی  آشنایی بازیکنان 

با دنیای تجارت و کسب و کار می باشد، در این 

بازی بازیکنان به صورت مداوم در حال خرید و فروش 

زمین، ساختمان ،هتل و مدیریت دارایی های خود 

می باشند، آنها باید تالش کنند که به صورت 

در پایان بازی . پیوسته ثروت خود را افزایش دهند

تمامی بازیکنان به غیر از یک نفر ورشکست خواهند 

بازیکنی که . شد و از دور بازی خارج می شوند

.وضعیت مالی خوبی دارد، برنده بازی خواهد بود

B330,00000عمو پولدار کالسیک
اقتصادی
ی

خانوادگ
162-48+

در بازی عموپولدار، کودکان در کنار جذابیت و 

سرگرمی، مفاهیم مالی، سرمایه گذاری، آشنایی 

با بانک و کارهای آن و همچنین حسابداری و نحوه 

.استفاده صحیح از پول را می آموزند

B
مونوپویل کالسیک

(فکرآوران)

ناموجود

330,00000
اقتصادی
ی

خانوادگ
162-48+

تالش بازیکن ها برای در دست گرفتن انحصاری  

 .خانه های خاص در زمین بازی است

B
مونته سوری مانع دار 

بزرگ
 سال5-2412کودک330,00000

مونته سوری مانع دار مونته سوری یک روش 

آموزشی تربیتی مبتنی بر ایده و عمل است که 

آموزش . توسط ماریا مونته سوری ابداع شده است

مونته سوری به کودکان ، آنها را تشویق می کند تا 

مفاهیم مختلف، جایگذاری اشکال ، رنگ ها ، 

شمارش و اشکال هندسی   را به صورت ملموس 

.درک کنند



B
مونته سوری مقدمایی 

بزرگ

ناموجود

 سال5-2412کودک330,00000

آموزش مونته سوری به کودکان ، آنها را تشویق می 

کند تا مفاهیم مختلف، جایگذاری اشکال ، رنگ ها ، 

شمارش و اشکال هندسی   را به صورت ملموس 

.درک کنند

Bسال5-2412کودک330,00000مونته سوری پروانه 

از کودک بخواهید اشکال چوبی را در ستون های 

هر ستون دارای اشکال . مربوط به خود قرار دهد

مختلفی است که فقط قطعات مربوط به همان 

.ستون بر روی آن قرار می گیرد

B58-2...پاریی گیم96,00000آفتاب پرست+

در کالرتو، بازیکنان از دسته کارتی که در مرکز میز 

بازی قرار گرفته است، کارت می کشند و سعی 

می کنند کارت های چند رنگ محدود را جمع آوری 

کنند، چرا که در پایان بازی، بازیکنان تنها می توانند 

 رنگ مختلف امتیاز مثبت کسب کنند و 3به ازای 

. رنگ های بیشتر امتیاز منفی به دنبال دارد

شخصی که بیشترین امتیاز را جمع آوری کرده 

.باشد، برنده بازی خواهد بود

B355,00000کوره
اتژی  اسیی

412-2...حرفه ای

در این بازی در قالب کارخانه داران و صنعتگزان قرن 

.نوزدهم ایفای نقش میکنید

باید کمپانی ها و تاسیسات جدید خریداری کنید، 

آنهارا ارتقا دهید و تالش کنید تا با استخراج منابع و 

فذاآوری آن ها به بهترین شکل ممکن، لقب ثروتمند 

.ترین صنعتگر انقالب صنعتی را از آن خود کنید



B145,00000آوانگارد
ی

10+4-1...خانوادگ

نیروهای هر سازمان باید در طبقات به صورت بهینه 

تقسیم شود و تخصص های هر بخش با بخش دیگر 

هر کدام از شما در نقش مدیر یکی از . تفاوت دارد 

تالش کنید تا بتوانید با ! این سازمان ها هستید 

هوشمندانه ترین فعالیتها و جذب بهترین نیروها ، 

پیشروترین برند را بسازید و محبوبیت سازمان خود را 

.افزایش دهید 

B
ی
د جاودانگ اتژیک245,00000نیی 12+4-2...اسیی

شما شوالیه هایی هستید که راه رسیدن به 

سرزمین جاودانگی را یافته اید و سفر دریایی 

طوالنی ای داشته و اکنون به جزیره ممنوعه رسیده 

جزیره ای که دنیایی میانی مابین دنیای زمینی . اید

هر کدام . و جاودانه است و از آن محافظت می کند

از شما برای جاودانه شدن، باید ماموریت خاصی را 

انجام داده و خود را به دروازه جاودانگی برساند و یا 

باید پیش از بقیه . بر جزیره ممنوعه مسلط شود

شوالیه ها به هدف خود برسید؛

B145,00000ایران من
ی

8+6-2...خانوادگ

د؟ تو این بازی باید تعدادی کارت جاذبه رو روی میز 

بچینید و سعی کنید که جای اون ها رو یادتون 

تعدادی کارت پرسش رو می شه و هرکس . بمونه

زودتر از همه جواب درست رو نشون بده امتیاز می 

گیره

B

 

گریم ماسکرید

(بالماسکه شوم  )
(THE GRIMM 

MASQUERADE)

338,00000

ی
خانوادگ

اتژی 8+5-2...اسیی

شما به یک مهمانی بالماسکه ی شگفت انگیز در 

قلعه ی من دعوت شده اید، تا در کنار من و دوستانم 

یک شب به یاد ماندنی را تجربه کنیم

در هر دور بازی قلعه را برای پیدا کردن آیتم های 

آیتم ها را به دیگران بدهید تا . سمبلیک جستجو کنید

اطالعات فاش شوند و آیتم های پاداشی که به 

.پیروزی شما کمک می کنند، نگه دارید



B8+6-122کودک150,00000هیالو

هیالو یه بازی رومیزی خفنه، پس فقط کافیه یه میز 

گیر بیاری و کارت های هیالویی رو بچینی روش و 

کی فکرشو می کرد لولوها و هیوالها ! بازی کنی

انقدر با هم دوس بشن، که فکر کنن یه روحن در دو 

هیالو یه ! هیالو: بدن و اسم گروهشون رو بذارن

بازی خفن، محصول مشترک لولوهای خوش تیپ و 

هیوالهای خفنه

B260,00000شینو

مهاریی

شعت 

عمل

123-4+8

نقاش باشی یه کارت شکل برمی داره و بدون این که 

کسی ببینه، خیلی یواشکی و نامحسوس، تصویر 

! کارت شکل رو با چوب نقاشی روی بوم می کشه

شما هم در سکوت کامل و با حواس خیلی خیلی 

جمع گوش می دین ببینین این صدا شبیه کشیدِن 

به ! کدوم یکی از شکل های روی کارت محافظه

محض این که حدس زدی، زنگ رو فشار می دی و 

حدست رو می گی

B199,00000پیتار
کودک
مهاریی

122-4+5

مورچه ها رو می ذاریم جلومون و شلوار اسب آبی رو 

برای یه پرتاب خفن کافیه دم . نشونه می گیریم

مورچه رو به سمت پایین فشار بدین و یه باره رها 

هدف بازی اینه که مورچه ها یه راست بپرن . کنید

برنده ی بازی ! توی شلوار اسب آبی و شکار بشن

 تا مورچه ش رو 4پیتار کیه؟ اولین بازیکنی که هر 

! بندازه داخل شلوار اسب آبی مقوایی، برنده ی بازیه

   

B13+8-124پاریی گیم275,00000تبایز

اگه بلدی بلوف بزنی و بقیه رو فریب بدی، زودتر 

دست بجنبون تا همه ی این طالها رو برای خودت 

ولی بذار قبلش تکلیفت رو روشن کنیم؛ . بکنی

. رقابت با یه مشت تبهکار معروف کار آسونی نیست

فکر می کنی از . باید حذف کنی تا حذف نشی

  پسش برمی آیی؟



B13+8-123پاریی گیم170,00000شست تیر

تا وقتی زنده هستید، هدفتون حذف رقیب ها تا 

اما اون هایی که کشته . رسیدن به جایگاه ریاسته

می شن هم فرصت انتقام رو دارن و باید سعی کنن 

همه ی بازیکن ها رو حذف کنن تا کسی نتونه رئیسِ 

.  جدید بشه

B10+6-122استنتاجی330,00000خانه اشباح

هدف توی این بازی اینه که همه رو حذف کنین و 

اگه آماده ی . آخرین نفر باقیمونده توی خونه باشین

مواجه شدن با وحشتی که توی خونه ی اشباح لونه 

!  کرده هستین، بریم برای شروع

B4+5-123کودک170,00000تله موش

موش ها باید سعی کنن از دست گربه فرار کنن و از 

پنیرهاشون مراقبت کنن و گربه باید تا می تونه سریع 

تله موش یه بازی . باشه و موش ها رو بندازه تو تله

سریعه که توش سرعت   عمل و واکنش حرف اول رو 

!  می زنه

B68-122مهاریی340,00000اپتیکال+

درست مثل اینه که وقتی سرت گیج می ره شروع 

کنی به نقاشی کشیدن، تازه همون نقاشی رو باید 

 !بگیری جلوی بقیه تا حدس بزنن چی کشیدی



B319,00000بوم بال
مهاریی

پاریی گیم
122-67+

یا همون )هر کسی که زودتر از بقیه بالون کوچیک 

رو سوراخ کنه یا بترکونه، از بازی کنار می ره  (بادکنک

.و بازی با بقیه ی بازیکن ها ادامه پیدا می کنه

B614-122پاریی گیم270,00000آی دوئل+

آی دوئل یه بازی فیزیکی و هیجان انگیزه که توش 

 (!البته از نوع بالشتی)بدون شوخی گوشی  موبایل 

بله، . رو برمی دارین و پرت می کنین سمت همدیگه

پس چیز میزهای شکستنی رو . درست خوندین

جمع کنین، یه جای مناسب پیدا کنین

B45-122کودک299,00000تیکا+

 تا تخم مرغ رو پیدا کنین، 10اول از همه  باید بگردید و 

 تا تخم مرغ رو از دست بقیه قایم کنین و 10بعد باید 

این وسط هم باید حواستون به حدس هایی که 

.می زنین باشه

B595,00000(زینگو)جامائیکا

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
62-616+

 و در حالی که تقریبا هیچ کشتی ای از 1678سال 

چنگ دزدهای دریایی در امون نبود، آقای هنری 

مورگان اومد و خودش رو به عنوان فرماندار جزیره ی 

جامائیکا انتخاب کرد و قول داد اون تیکه از اقیانوس 

 30حاال. رو تبدیل به محلی امن برای ملوان ها کنه

سال از اون موقع گذشته و هر سال به یاد اون روزها 

یه مسابقه ی بزرگ کشتی رانی دور تا دور جزیره ی 

!به جامائیکا خوش اومدین. جامائیکا برگزار می شه



B239,00000جت ست
شعت 

عمل
1228+

اولین بازیکنی که الگو رو درست بچینه، قاب مربعی  

«!تموم»: رو  می کوبه به صفحه ش و داد می زنه

B170,00000هواپیما ملجز
اسباب 

بازی
اسباب بازی+1213

B85-123پاریی گیم239,00000پانتوجیم+

خدایی دیگه )پانتوجیم، شبیه همون بازی پانتومیمه 

، با این تفاوت (!نباید توضیح بدیم پانتومیم چیه دیگه

که برای بازی کردنش باید توی دورهمی به خودتون 

یه نفر بلند می شه و از روی .  حسابی تکون بدین

کارت مربعی حرکتی که بهش گفته شده رو انجام 

می ده و بقیه ی بازیکن  ها باید کارت دایره ای مربوط به 

.اون حرکت رو سریع پیدا کنن و برش دارن

Bمافیایی165,00000بمب ساعبی

پاریی گیم
...4-616+

مردم شهر تو دل مه و بارون مشغول . 1890لندن، 

زندگی هاشون هستن؛ غافل از اینکه پروفسور 

. موریارتی شرور خواب های پلیدی برای لندن دیده

موریارتی و آدم هاش قصد دارن همه ی بناهای 

تاریخی لندن رو منفجر کنن و فقط شرلوک هلمز و 

دوستانش هستن که می تونن تا نیمه شب نرسیده 

بمب ساعتی یه بازی شبیه . بمب ها رو خنثی کنن

 نفر و مناسب گروه سنی 6 تا 4مافیاست که برای 

توی این بازی بازیکن ها با .  ساله طراحی شده16+

یا  (بمب گذارها)توجه به اینکه توی تیم موریارتی

هستن باید سعی کنن با  (خنثی کننده ها)شرلوک

پنهان کردن هویتشون از بقیه به هدفشون برسن



Bماه18...کودک195,00000فرندی
این اسباب بازی موجب تقویت مهارت های حسی 

.کودک می شود

Bز +1227استنتاجی265,00000دندون بیر

تابحال دلتون خواسته دندون پزشک باشین؟ 

دندون بین یه بازیه که اجازه می ده هم بازی کنین و 

اگه ! هم خودتونو جای یه دندون پزشک بذارین

آماده این، بریم سراغ درست کردن مطب و وسایل 

!  دندون پزشکی و معاینه ی مریض

B68-122پاریی گیم165,00000دایو+
 مهره های رقیباتون رو بندازین تو استخر تا خودتون 

توو بازی باقی بمونین

B299,00000گمشدگان
دورهیم

اتژی اسیی
123-1014+

گمشدگان یه بازی هیجان انگیز با ترکیبی از همکاری 

و رقابته که توش بازیکن ها باید برای زنده موندن توی 

. یه جزیره ی دورافتاده و فرار از اونجا تالش کنن

اگرچه هر بازیکنی نهایتاً به فکر نجات خودشه، اما 

بدون همکاری با بقیه نمی شه تو این جزیره زنده 

 !موند



B64-121کودک420,00000دیزیز لند+

شاهزاده ها و قهرمان های مختلف والت دیزنی مثل 

السا، باز و وودی در حال سیر و سیاحت توی دنیای 

 12اما قبل از اینکه ساعت . رنگارنگ دیزنی هستن

. شب برسه همگی باید به قلعه ی جادویی برگردن

گردونه رو بچرخون، حواست به ساعت باشه و دنبال 

!  شکل های مختلف بگرد تا زودتر به قلعه برگردی

Bاتژی250,00000راه جادویی +48-122اسیی

اگه اهل مسابقه، عشق ماشین و رانندگی   

از اسم این . هستید بازی درستی رو انتخاب کردید

راه جادویی یک ! بازی معلومه که جادویی در کاره

مسابقه ی هیجان انگیز بین ماشین هاست که یک 

جاده ها تو ! فرق بزرگ با بقیه ی ماشین بازی ها داره

پل های . این بازی مثل جاده ها ی معمولی نیستن

این جاده ها حرکت می کنن و ماشین های شما هم 

.باهاشون حرکت می کنن

B215,00000سیبیلوها
شعت 

عمل
123-67+

خوبی این بازی اینه که هم قیافه تون رو با 

سیبیل های مختلف می بینید، هم سرعت عمل تون 

تو .انقدر باال میره که همه چی رو روی هوا می زنید

این بازی فقط باید تمرکز و سرعت عمل تون رو باال 

.ببرید تا بتونید سیبیلتوترین آدم بشید

B
ست کامل دست به 

آچار
430,00000

اسباب 

بازی
1213+

با آچار به دست ، بچه ها هم با یه ماشین اسباب 

بازی  (!و البته سازگار با محیط زیست)بازی باحال 

می کنن و هم یاد می گیرن از ابزارهایی مثل آچار و 

پیچ گوشتی استفاده کنن و قطعات ماشین رو باز 

تو )این بازی شامل یه ماشین . کنن و ببندن

، یه (مدل های مختلف مثل کمپرسی یا بیل مکانیکی

.پیچ گوشتی و یه آچاره



B
دست به آچار

(میکرس و جرثقیل)
275,00000

اسباب 

بازی
1213+

با آچار به دست ، بچه ها هم با یه ماشین اسباب 

بازی  (!و البته سازگار با محیط زیست)بازی باحال 

می کنن و هم یاد می گیرن از ابزارهایی مثل آچار و 

پیچ گوشتی استفاده کنن و قطعات ماشین رو باز 

تو )این بازی شامل یه ماشین . کنن و ببندن

، یه (مدل های مختلف مثل کمپرسی یا بیل مکانیکی

.پیچ گوشتی و یه آچاره

B
دست به آچار

یس) (بیل مکانیگ و کمی 
275,00000

اسباب 

بازی
1213+

با آچار به دست ، بچه ها هم با یه ماشین اسباب 

بازی  (!و البته سازگار با محیط زیست)بازی باحال 

می کنن و هم یاد می گیرن از ابزارهایی مثل آچار و 

پیچ گوشتی استفاده کنن و قطعات ماشین رو باز 

تو )این بازی شامل یه ماشین . کنن و ببندن

، یه (مدل های مختلف مثل کمپرسی یا بیل مکانیکی

.پیچ گوشتی و یه آچاره

B159,00000دست به آچار میکرس
اسباب 

بازی
2413+

با آچار به دست ، بچه ها هم با یه ماشین اسباب  

بازی  (!و البته سازگار با محیط زیست)بازی باحال 

می کنن و هم یاد می گیرن از ابزارهایی مثل آچار و 

پیچ گوشتی استفاده کنن و قطعات ماشین رو باز 

تو )این بازی شامل یه ماشین . کنن و ببندن

، یه (مدل های مختلف مثل کمپرسی یا بیل مکانیکی

 .پیچ گوشتی و یه آچاره

Bیس 159,00000دست به آچار کمی 
اسباب 

بازی
2413+

با آچار به دست ، بچه ها هم با یه ماشین اسباب  

بازی  (!و البته سازگار با محیط زیست)بازی باحال 

می کنن و هم یاد می گیرن از ابزارهایی مثل آچار و 

پیچ گوشتی استفاده کنن و قطعات ماشین رو باز 

تو )این بازی شامل یه ماشین . کنن و ببندن

، یه (مدل های مختلف مثل کمپرسی یا بیل مکانیکی

 .پیچ گوشتی و یه آچاره



B159,00000دست به آچار جرثقیل
اسباب 

بازی
2413+

با آچار به دست ، بچه ها هم با یه ماشین اسباب  

بازی  (!و البته سازگار با محیط زیست)بازی باحال 

می کنن و هم یاد می گیرن از ابزارهایی مثل آچار و 

پیچ گوشتی استفاده کنن و قطعات ماشین رو باز 

تو )این بازی شامل یه ماشین . کنن و ببندن

، یه (مدل های مختلف مثل کمپرسی یا بیل مکانیکی

 .پیچ گوشتی و یه آچاره

B
دست به آچار بیل 

مکانیگ
159,00000

اسباب 

بازی
2413+

با آچار به دست ، بچه ها هم با یه ماشین اسباب  

بازی  (!و البته سازگار با محیط زیست)بازی باحال 

می کنن و هم یاد می گیرن از ابزارهایی مثل آچار و 

پیچ گوشتی استفاده کنن و قطعات ماشین رو باز 

تو )این بازی شامل یه ماشین . کنن و ببندن

، یه (مدل های مختلف مثل کمپرسی یا بیل مکانیکی

 .پیچ گوشتی و یه آچاره

B
مکعب های 

1*14جادویی

 قطعه110

+613کودک585,00000

مکعب های جادویی یه جور اسباب بازی خیلی 

خالقانه ست که توش بچه ها باید سعی کنن با 

استفاده از قطعات متنوع بازی، اسباب بازی های مدل 

رو بسازن یا خودشون خالقیت به خرج بدن و هرچی 

.دلشون خواست درست کنن

B
مکعب های 

1*20جادویی

 قطعه142

+613کودک750,00000

مکعب های جادویی یه جور اسباب بازی خیلی 

خالقانه ست که توش بچه ها باید سعی کنن با 

استفاده از قطعات متنوع بازی، اسباب بازی های مدل 

رو بسازن یا خودشون خالقیت به خرج بدن و هرچی 

.دلشون خواست درست کنن



B
مکعب های 

1*3جادویی

 قطعه22

+2413کودک165,00000

مکعب های جادویی یه جور اسباب بازی خیلی 

خالقانه ست که توش بچه ها باید سعی کنن با 

استفاده از قطعات متنوع بازی، اسباب بازی های مدل 

رو بسازن یا خودشون خالقیت به خرج بدن و هرچی 

.دلشون خواست درست کنن

B
مکعب های 

1*3جادویی

 قطعه29

+2413کودک165,00000

مکعب های جادویی یه جور اسباب بازی خیلی 

خالقانه ست که توش بچه ها باید سعی کنن با 

استفاده از قطعات متنوع بازی، اسباب بازی های مدل 

رو بسازن یا خودشون خالقیت به خرج بدن و هرچی 

.دلشون خواست درست کنن

B
مکعب های 

1*3جادویی

 قطعه32

+2413کودک165,00000

مکعب های جادویی یه جور اسباب بازی خیلی 

خالقانه ست که توش بچه ها باید سعی کنن با 

استفاده از قطعات متنوع بازی، اسباب بازی های مدل 

رو بسازن یا خودشون خالقیت به خرج بدن و هرچی 

.دلشون خواست درست کنن

B
مکعب های 

1*30جادویی

 قطعه155

+613کودک799,00000

مکعب های جادویی یه جور اسباب بازی خیلی 

خالقانه ست که توش بچه ها باید سعی کنن با 

استفاده از قطعات متنوع بازی، اسباب بازی های مدل 

رو بسازن یا خودشون خالقیت به خرج بدن و هرچی 

.دلشون خواست درست کنن



B
ی ز  کامیون های فانیی

 عددی6ست 
640,00000

اسباب 

بازی
اسباب بازی+13...

B
 کامیون های شگفت 

ز انگیر

 عددی8ست 

440,00000
اسباب 

بازی
اسباب بازی+13...

B
ز های مجیک  ماشیر

 عددی8ست 
640,00000

اسباب 

بازی
اسباب بازی+13...

B99,00000تاکش سازه ای
اسباب 

بازی
اسباب بازی+2413



B99,00000کامیون سازه ای
اسباب 

بازی
اسباب بازی+2413

B99,00000تانکر سازه ای
اسباب 

بازی
اسباب بازی+2413

B99,00000جرثقیل سازه ای
اسباب 

بازی
اسباب بازی+2413

Bی ز 249,00000ست کامل آشی 
اسباب 

بازی
اسباب بازی+1213



Bبایسر ز 195,00000نیم ست آشی 
اسباب 

بازی
اسباب بازی+1213

B713کودک79,00000پازل دو قطعه کودک+
کودک در هفت طرح مختلف ( تکه18)پازل سه قطعه 

Bکودک در هفت طرح مختلف ( تکه18)پازل سه قطعه +713کودک79,00000پازل سه قطعه کودک

B
شوالیه آتش

ناموجود
اتژی295,00000 +610-82اسیی

پادشاه وایکینگ ها هر ساله طی مراسمی، 

شجاع ترین افراد را  مسابقه ای را برگزار می کند تا

شوالیه آتش لقبی است که به بلند . انتخاب کند

پرواز ترین و پرشور ترین فرد که برنده مسابقه است 

شوالیه های آتش القاب پرافتخاری  .تعلق می گیرد

هستند که دارایی های زیادی را برای صاحبان خود 

.به ارمغان می آورند



B175,00000وروردز

پاریی گیم

نقش 
مخفز

12
B

ترکیب جذاب مکانیزم مافیا و بازی بیست سوالی2-12+8

B220,00000جوراکو
اتژی اسیی
ی

+410-3...خانوادگ

در این بازی بازیکنان با فریب دادن یکدیگر و استفاده 

از سامورایی ها و قدرت نظامی خود، تالش می کنند 

تا کنترل خود را بر روی نواحی مختلف ژاپن گسترش 

دهند و با کسب محبوبیت حکمرانی ژاپن را در 

.دست گیرند

B148,00000پیکاسو

ی
خانوادگ

...1-4+8

شما در نقش یک هنرمند، به طبیعت بکر سفر می 

کنید تا با کشیدن بهترین تابلو نقاشی ها به شهرت 

صبح زود بیدار شوید، در دل طبیعت قدم . برسید

بزنید، منظره ی دلخواه خود را پیدا کنید و آن را 

برای کسب شهرت برخی از تابلو نقاشی . بکشید

ها را بفروشید و تعداد دیگر را برای خود نگه دارید

B 396,00000 دقیقه ای5سیاهچال
همکاری 

پاریی گیم
...2-68+

 دقیقه ای یک بازی سریع و همزمان ۵سیاهچاله 

هیوال .همکاری مشترک برای قهرمانان واقعی است

ها،موانع و اربابان بی رحم زیادی منتظر شما 

برای شکست هر سطح از سیاهچال تنها . هستند

 دقیقه زمان دارید با یک دیگر صحبت کرده و از ۵

قابلیت های ویژه ای که دارید با دقت استفاده 

!کنید،در غیر این صورت فاتحه  تان خوانده است



B198,00000پاکت مارس
ی

+410-1…خانوادگ

در بازی پاکت مارس شما یکی از معمارانی هستید 

هدف شما ایجاد . که به مریخ فرستاده شده اند

زیرساخت برای اولین مستعمره  نشینانی است که 

به سیاره سرخ  می رسند و فصل جدیدی را برای 

…بشریت آغاز می کنند

B614-3…پاریی گیم218,00000راک پیی  ویزارد+

بازی سنگ کاغذ جادوگر یک بازی سریع و سرگرم 

کننده است که با بهره گیری از ایده بازی قدیمی 

سنگ کاغذ قیچی و ترکیبش با جادو و طلسم، 

 !لحظات مهیج و  مفرحی را برایتان رقم میزند

B
تلز پیی 

PAPER TALES
اتژی278,00000 +512-2…اسیی

، دو قرن مبارزه و "قصه های کاغذی"در 

جمع . کشورگشایی فوق العاده را تجربه کنید

کاراکترها، واحدهای نظامی و ساختمان های مورد 

نظر خود را در هر دوره ی زمانی، بر اساس 

پیشرفت های تان و دوران قهرمانان تان ُمدل سازی 

افسانه ای تازه خلق کنید از حاکمی درستکار . کنید

.که تمامی قلمرو پادشاهی را با یکدیگر متحد کرد

B350,00000ایمهوتپ
ی

+410-2...خانوادگ

در بازی ایمهوتپ، بازیکنان در نقش معماران مصر 

باستان، در تالش هستند تا لقب اولین و بهترین 

معمار آن سرزمین را به نام ایمهوتپ را از آن خود 

.کنند



B34500000الحمرا

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
6
C

2-6+8
ورزیده ترین و مجرب ترین استادان معمار در قرناطه 

بهترین ها را به کار بگیرید و همیشه . گردهم آمده اند

...پول کافی در کیسه داشته باشید

B445,00000اتنوس
ی

14+6-2...خانوادگ
 قبیله در انتظار یک فرمانروای 12شش سرزمین و 

باهوش و دانا

B510-2...همکاری130,00000کهنه شباز+

بدون اینکه هرگز جنبه های جنگ را لمس کنید  

کهنه سرباز به هر بازیکن این امکان را می دهد تا 

شانس حس کردن بعضی از سختی هایی که این 

.سربازان در سنگرها داشتند را داشته باشد 

B108,00000حقه

پاریی گیم

نقش 
مخفز

...3-6+14

بهترین دروغگو می تواند برنده شود

کارخانه دار ثروتمند و پلیدی مرده است، اما فقط 

فریب کار ترین عضو خانواده، ثروت او را به ارث خواهد 

یک هویت مخفی به شما داده شده است،  اما . برد

می توانید ادعا کنید شخصیت های دیگر بازی 

.هستید

B
زیرخایک

ناموجود
140,00000

ی
16خانوادگ

A
2-4+12

رسیدن به گنج های نفرین   تالش و وسوسه برای

شده



B130,00000فوتبال بزنیم
ی

16خانوادگ
A

2-4+8
یک بازی کارتی فوتبالی سریع و هیجان انگیز با 

!حس و حال یک مسابقه پرهیجان

B160,00000ماتیکان
ی

7+4-2...خانوادگ

 طول تاريخ، کاتبان بسیاری تالش کردند تا کار نیمه 

 تمام آن راهب مشهور را به پايان رسانده و ورق های

 .اين کتاب را به بهترين شکل ممکن جمع آوری کنند

 حاال نوبت شماست تا در نقش يکی از کاتبان و

 تذهیب گران با تالش و خالقیت خودتان، اين

 برگه های جدا افتاده را از نو گرد هم آوريد و

 کامل ترين و زيباترين نسخه ی ماتیکان را بازسازی

.کنید

B
رکب

ناموجود
6پاریی گیم200,00000

A
2-6+14

در دورانی که قلمرو شاهی به استان های خود 

مختار تقسیم شده، سردارانی از گوشه گوشه ی 

سرزمین در سودای کشورگشایی، لشگریان خود را 

پس با مهارت و .برای فتح شهرها گسیل داشته اند

شجاعت بجنگید و با تدبیر و مکر به حریفان رکب 

پس با مهارت .بزنید تا قدرت و سربلندی کسب کنید

و شجاعت بجنگید و با تدبیر و مکر به حریفان رکب 

.بزنید تا قدرت و سربلندی کسب کنید

B14+5-2...پاریی گیم135,00000هیوال

شما به عنوان دانشمندی دیوانه که به انجام 

آزمایش های عجیب و غریب معروف است، برای 

. آخرین آزمایشات خود به انسان های زنده نیاز دارید

مسلما با شناختی که مردم از شما دارند، هیچکس 

به همین . حاضر نیست موش آزمایشگاهیتان باشد

خاطر شما به لشکر هیوال ها دستور داده اید بین 

به فرمان شما تمام . مردم بروند و قربانی بیاورند

آماده ... هیوالها از مومیایی ، گرگینه و خون آشام و 

.اند تا به شکار آدمها بروند



B
لوت

ناموجود
16پاریی گیم130,00000

A
2-8+10

در بازی لوت بازیکنان به کمک کارت های راهزن به 

کاروان های در حال سفر حمله می برند و با 

استفاده ی به موقع از کارت های سر دسته تالش 

.می کنند تا غنیمت بدست بیاورند

B150,00000شجوجه
ی

10+5-2...خانوادگ

پنگوئن های آواره که از , با آب شدن یخ های قطبی

دست انسان ها عاصی شده اند، به مناطق مختلف 

به قطب شمال ، بیابان ها، جنگل ها، شهرها )دنیا 

در این بازی هر . یورش می برند (و حتی کره ماه

بازیکن فرماندهی ارتش پنگوئن های خود را در 

دست میگیرد و سرزمین های مختلف را تصرف کرده 

.و نقشه بازیکنان دیگر را نقش برآب میکند

B
دسیسه

150,00000( رنگ مختلف5در )
ی

8+4-152خانوادگ

 یک بازی کارتی Conspiracy: Abyss Universeبازی 

 Abyssهمانطور که در بازی .  استAbyssدر دنیای 

دیدیم، فرمانروا مرده و حاال همه خاندان ها در 

تالشند که به قدرت برسند ولی توانایی اتحاد با 

ما به عنوان بازیکنان بازی باید سعی . یکدیگر را ندارد

 خاندان 5کنیم تا به گرفتن متحدهای مختلف از 

بازی، یک سنای قدرتمند را تشکیل داده و به قدرت 

.اصلی یعنی فرمانروایی زیر دریاها برسیم

B
تاکنوکو

ناموجود
680,00000

ی
5خانوادگ

C
2-4+8

بازیکنان در این بازی م یبایستی با کمک باغبان 

مخصوص امپراتور زمین ها را زیر کشت ببرند و آبیاری 

کنند و همین طور یکی از سه گونه بامبو سبز، زرد و 

در این بازی، شما .صورتی را در آن ها پرورش دهند

باید با اشتهای بسیار زیاد این حیوان مقدس برای 

خوردن بامبوهای تروتازه و آبدار دست و پنجه نرم 

بازیکنی که بیشترین مقدار بامبو را پرورش م . کنید

یدهد و زمین هایش را همزمان با غذا دادن به پاندا 

.مدیریت م یکند، برند هی بازی خواهد بود

B
اسم کارتیل

ناموجود
8+8-2…پاریی گیم170,00000

اسم کارتیل یک بازی مفرح و چالش برانگیز است 

بر مبنای بازی آشنای اسم فامیل که



B
ددان

ناموجود
200,00000

پاریی گیم

نقش 
مخفز

...4-8+8
در دخمه ای بیرون از زمان و مکان، دیو و َددان برای 

نابودی نوع بشر گردآمده اند؛ بی آنکه بدانند کیست 

!آن زیرکی که آگاه است از اسرارشان

B14+12-6...مافیایی140,00000دیوان

روستایی کوچک توسط دیوها تهدید شده است و 

مردمان آن باید هر چه سریعتر کاری بکنند تا از این 

بیم و بال رهایی یابند، پیش از آنکه دیوان تک تک 

.ایشان را به کام مرگ بکشانند

B
تو این ایت

ناموجود
125,00000

ی
10+4-62خانوادگ

 

تو اين ايت یک بازی سریع در مورد واکنش بصری 

 کارت 2هدف بازی پیدا کردن و جمع آوری . است

قبل از شروع بازی، انتخاب . الگوی مشابه است

 حالت بازی را 3کنید که می خواهید کدام یک از 

:انجام دهید

.رقابتی، تیمی یا همکاری مشترک

B
پلیس خوب پلیس بد

ناموجود
148,00000

ز  گیر
پاریی

مافیایی
...4-812+

پلیس خوب، پلیس بد، یک بازی کارتی است و بر 

مبنای شخصیت های مخفی که در آن، بازیکنان، 

نقش مأموران اجرای قانون را در یک محلّه ی فاسد و 

بازیکنان باید از دیگران بازجویی کرده و . بدنام دارند

بفهمند که هریک به کدام گروه تعلّق دارند، یکی از 

سه اسلحه ی روی میز را برداشته و با شلّیک - دو 

!به رییس گروه مقابل، بازی را ببرند

B
پچ ورک

ناموجود
ایع240,00000 ز +8دو...انیی

حاال که تکه های رنگارنگ زیادی از پارچه و وصله 

پینه دور و برتان ریخته، از فرصت استفاده کنید و با 

.دوختشان به یکدیگر، لحافی زیبا بدوزید



B
قلعه رودخان

ناموجود
اتژی200,00000 +44,9627...اسیی

 با بکارگیری هوش و قدرت استراتژی خود؛ سعی 

 می کنند مناطق اطراف قلعه را تصرف کرده و در

نهایت برنده شوند

B292,00000کاکائو

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
82-4+8

  کاکائو بازیکنان را در دنیای شگفت انگیز خودش

شما به عنوان رئیس قبیله باید قبیله .غرق می کند

تان را رهبری کنید تا از راه تجارت در کاکائو به 

.شهرت و ثروت برسید

هوشمندانه از کارگرهای خود استفاده کنید و پاداش 

.دریافت کنید

B510-2...همکاری225,00000سیاره نهم+

بازیکنان در نقش خدمه یک سفینه فضایی قرار 

است با سفر به این سیاره ناشناخته اطالعات 

جدیدی درباره آن کسب کنند و به زمین برگردند

B
آشوب در مزرعه

FARMAGEDDON
145,00000

ی
14+4-2...خانوادگ

محصوالت تازه از قلب مزرعه ها، بیش از هر زمان 

!دیگری تقاضا دارن

خب چنین تقاضای .  فقط یک مشکل وجود داره

باالیی، باعث میشه کالهبردار ها و شیّاد های 

بیشتری دستشون رو به خاک آلوده کنن و وارد 

همچنین طوفان های غبارآلوِد کم . کشاورزی بشن

محصوالت ... نظیر، خرمن کوب های بی کیفیت و 

فقط کافیه که زودتر از . نگران نباشین! نامناسب؟

به خاطر همینه که از قدیم . بقیه دست به کار بشید

!میگن، سحرخیز باش تا کامروا شوی



Bان مخفز 10+6-2...پاریی گیم275,00000رهیی

سعی می کنند آرامش رو   در حالی که ساکنان دریا

حفظ کنند، هدف لشگر   بین دشمنان قدیمی

همه ی امیدها .مردگان ایجاد یک جنگ قطعی است

.فقط به شش فرزند امپراطور باقیمانده است

B

 

200,00000نارگو
ی

7خانوادگ
B

2-4+10

، پادشاه "ثورین اوکِن شیلد"بعد از کشته شدن 

، هیوالی دوزخی و تکّه "آزوگ"دورف ها به دست 

تکّه شدِن سپِر مشهوِرش، یازده قطعه جواهر 

بی نظیر که با قدرت جادویی شون از سپر محافظت 

می کردن، در یازده حفره ی مختلف، در اعماق زمین، 

، به خاک "نارگو"درست زیر قلعه ی افسانه ای 

دورف ها بر این عقیده بودن که در . سپرده شدن

زمان موعود، این یازده سنگ بی نظیر، دوباره نیروی 

...جادویی خودشون رو به دست می آرن

B
 

245,00000ماه نو

ی
خانوادگ

اتژی 8+4-101اسیی

در هر دور از این بازی، باید بهترین کاشی را انتخاب 

که " -چرخِ ماه"کرده و بر مبنای ذخیره ی کاشی های 

برای آینده - لحظه به لحظه رو به کاهش است

با هر بار نو شدِن ماه، شما نیز باید . برنامه ریزی کنید

بر مبنای آن چه که چرخ ماه در اختیاِرتان می گذارد، 

راه خود را برای . استراتژی خود را بهبود ببخشید

بین کاشی ها پیدا کرده و بازی را " هم افزایی"ایجاِد 

.ببرید

B495,00000ماموریت سیاره شخ
اتِژی اسیی

حرفه ای
.به سیاره مریخ بروید و منابع آن را تصاحب کنید2-6+14...



Bاتژی340,00000ارباب حلقه ها 14+2...اسیی

ارباب تاریکی سائِرون که سه هزار سال پیش در 

آخرین نبرد خود به دست ایزیلدور نابود شده بود، بار 

گویی تکه ای از وجود او . دیگر زمزمه قدرت می کند

درون حلقۀ قدرتی که برای خود ساخت خفته مانده 

و حال حلقه بیشتر از هر زمان در تکاپوی . بوده

.آنست که به دستان ارباب حقیقی خود بازگردد

B6پاریی گیم320,00000تورتوگا
B

2-9+12

در بازی تورتوگا بازیکنان نقش دزدان دریایی را بازی 

تمامی بازیکنان به دو تیم بریتانیا و فرانسه . می کنند

تقسیم می شوند اما چون تیم ها مخفیانه مشخص 

می شود هیچ کس هم تیمی های خود را 

در طول بازی بازیکنان تالش می کنند . نمی شناسد

صندوق های گنج را غارت کنند و آن ها را در انبار 

اما این کار چندان ساده . کشور خود قرار دهند

در نهایت تیمی برنده است که گنج بیشتری . نیست

.تصاحب کرده باشد

Bاتژی190,00000قلمرو ستارگان 12اسیی
A

2+12

هر بازیکن نقش فرمانده ی ناوگانی از سفینه های 

فضایی را ایفا میکند که در میدان نبرد با دشمنان به 

دنبال حفاظت از قلمرو خود و نابودی سفینه های 

نبردی مهیج که به خوبی حس یک .حریف است

.رقابت نزدیک و تنگاتنگ را به بازیکنان منتقل میکند

B
ز هفت رونیر

(گنجفه)
اتژی225,00000 14+2...اسیی

.  بازیکن2ُبردگیمی است نامتقارن برای "  رونین7"

یکی از بازیکنان، به هیأت سرکرده ی گروه نینجاها 

درآمده و تالش می کند با حمله به روستا و غارت 

. انبارهای روستاییان، مایَحتاج گروه خود را تأمین کند

را بازی می کند "  رونین7"بازیکن دیگر، نقش رهبر 

که تمام تالش شان را برای حفاظت از روستاییان 

وظیفه ی شما این است که . بی دفاع می کنند

نیروهای نه چندان ُپرتعداد خود را با دیدی استراتژیک 

  آرایش داده و در نقاطی به دشمن ضربه بزنید که

!انتظارش را نمی کِشد



B
ساتراپان

ناموجود
550,00000

ی
10+4-2…خانوادگ

در این بازی، هریک از شما در نقش یکی از 

ساتراپ های شاهنشاهی هخامنشی در فراهم 

کردن سنگ های ساختمانی و ساخت بناهای 

.باستانی گوناگون رقابت می کنید

B320,00000جوهری

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
122-4+10

جوهری، بازار معروف جواهرات جهان در جیپور ، 

بهترین مکان برای خرید جواهرات و سنگ های 

تاجران با هوش تالش میکنند تا ثروت . قیمتی است

بیشتری به دست بیاورند، در حالی که دیگران 

.سعی میکنند جواهرات تقلبی بفروشند و سود کنند

B295,00000بورس باز
اقتصادی
ی

+513-2...خانوادگ

سبد سهام خود را با مناقصه عاقالنه در حراجی 

بسازید و مخالفان خود را با کارمزد معامالت و مالیات 

آیا می توانید بازار سهام را به نفع خود  .متضرر کنید

دستکاری کنید یا سرمایه گذاری شما از پیش بینی 

های ضعیف ورشکسته می شود؟

B340,00000کالیکو
ی

7خانوادگ
C

1-4+14

در کالیکو بازیکنان برای جمع کردن و قرار دادن 

قطعاتی از رنگ ها و الگوهای مختلف با یکدیگر 

. رقابت می کنند تا جذابترین لحاف را درست کنند

هر لحاف الگویی خاص دارد که باید از آن پیروی کرد 

و بازیکنان نیز در تالش هستند ترکیبات رنگی و 

الگویی را ایجاد کنند که نه تنها از نظر زیبایی خاص و 

بلکه گربه های ناز بیشتری را جذب , جذاب هستند

!کنند



B220,00000مزوپوتامیا
ی

+48-2...خانوادگ

یا سرزمین  میان دو رود « بین النهرین»: داستان بازی

این . دجله و فرات به گهواره ی تمدن مشهور است

و به یونانی و « میان رودان»منطقه که به فارسی 

نامیده می شد، به همراه نواحی « مزوپوتامیا»التین 

پیرامونش محل ظهور کهن ترین تمدن ها و ریشه ی 

. بسیاری از فرهنگ ها و دانش های بشری است

تمدن های باستانی سومر، عیالم، بابل و آشور، تأثیر 

گسترده ای بر فرهنگ های پس از خود گذاشتند، از 

جمله بر هخامنشیان که در سده ی ششم پیش از 

.میالد این سرزمین را فتح کردند

B8+5-3…پاریی گیم195,00000آکادیم نینجا

در بازی نینجا آکادمی برای کسب مقام استادی 

تعادل ،تمرکز . نینجوتسو با دوستانتان مبارزه میکنید

، سرعت عمل و هوش ،سالح هایی است که در 

.اختیار دارید

B
ز مهمانخانه خونیر

ناموجود
345,00000

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
...1-4+14

 دهکده ای دور افتاده درمنطقه آغدش 1831در سال 

(Ardeche)  در این . محل گذر مسافران زیادی است

بین یک خانواده از روستاییان طماع دهکده فرصت را 

مناسب می بینند تا از این مسافران پولی به جیب 

آن ها برای رسیدن به اهداف شیطانی خود . بزنند

یک مهمانخانه تاسیس می کنند تا بدون جلب توجه 

اینکه نقشه آن . پلیس، پول های مسافران را بدزدند

ها عملی بشود یا نه مشخص نیست اما یک چیز 

قرار نیست همه مهمانان زنده از : محرز است 

!مهمانخانه خارج شوند

B388,00000مانیال
ی

10+5-3...خانوادگ

موفقیت در هیچ سرمایه گذاری ای قطعی نیست؛ 

ناخداها با قایق های خود نمی توانند آسوده خاطر به 

عالوه بر همه ی این . سفر در این دریاها بپردازند

سختی ها، دزدان دریایی هم در انتظاِر قایق هایی 

...که نتوانند از چنگِ آن ها فرار کنند، کمین کرده اند



Bاطوری 438,00000معمار امی 
اتژی  اسیی

8+4-62حرفه ای
در این بازی بازیکنان پادشاهی خود را با ماهرانه 

.ساختن اقامتگاهایشان ایجاد میکنند

Cگر اسباب بازی+13...کودک115,00000میبز همیی

Cآشنایی با تابلو های راهنمایی و رانندگی+16...کودک40,00000تابلو راهنمایی وکیویم

Cگروه 

عناوین محدود در تخفیف



C15…کودک240,00000کاراوت+

 سطح سختی طبقه بندی ۴ مرحله این بازی در ۱۲۰

شده ان و  هرچی به مراحل باالتر می  رسیم سخت تر 

می شه و با تفکر بیشتر و  تعداد حرکات بیشتر 

…ماشین هدف رو می تونیم خارج کنیم

C5+4-2...کودک105,00000پینگوپر

اینجا پنگوئن های کوچک نیاز به شادی و هیجان 

دارن و ازهیچ چیز بیشتر از پریدن از یک تکه یخ 

! شناور به تکه یخ شناور دیگر خوششان نمی آید

بهترین قسمت ماجرا این است که هرزمانی آنها از 

پنگوئن مادر عبور یا از آن پرش کنند، مادر به آنها یک 

.ماهی خوشمزه جایزه می دهد

C10+20-245مافیایی78,00000مسابقه مافیا
مافیا، یک بازی گروهی است که نبرد بین یک اقلیت 

آگاه مافیا و یک اکثریت ناآگاه شهروند را شبیه 

.سازی می کند

Cمنچ و مارپله با صفحه چوبی+45الی2...کودک130,00000منچ و مارپله کالسیک



Cمنچ و مارپله با صفحه چوبی+45الی2...کودک130,00000منچ و مارپله حیوانات

C
منچ و مارپله

 دخیی کفشدوزگ
منچ و مارپله با صفحه چوبی+45الی2...کودک130,00000

C
منچ و مارپله

فروزن
منچ و مارپله با صفحه چوبی+45الی2...کودک130,00000

C130,00000مونبی بازی
کودک

انفرادی
ماه20118

بازی اشکال هندسی مونته سوری، موجب نظم 

پذیری کودک شده و هماهنگی حرکات و کنترل 

ماهیچه های کودک را تسهیل نموده است و 

این . را تقویت می نماید .مهارتهای انگشتی آنان 

اسباب بازی به کودکان کمک میکند که رنگ ها و 

اشکال را بشناسد و شمارش کردن را بیاموزد



C
جک و لوبیای سحر 

ز آمیر
380,00000

کودک

انفرادی
61+3

میتونی به جک کمک کنی از درخت سحر آمیز باال 

بره تا بتونه به قلعه غول میان ابرها برسه؟ می 

تونی قطعات پازل را به پایین بندازی تا تصویر مطابق 

قطعات پازل با چرخیدن !!!! با چالش باشد؟ نگاه کن

.جای خود را پیدا می کنند

C8-13...کودک320,00000اتوبار
بر اساس چالش انتخاب شده قطعات و کامیون 

مناسب را انتخاب کنید و قطعات را به بهترین شکل 

ممکن بچینید

C11کودک180,00000رینگ دینگ دینگ
C

2-6+5

بزرگترین )با برگرداندن کارت، بازی شروع می شود 

و بازیکنان  (فرد توی جمع میتواند بازی را شروع کند

کش ها را بر اساس تصویر کارت، دور انگشتان خود 

شخصی که زودتر زنگ را به صدا در . می پیچند

.بیاورد برنده است

C
توگ

ناموجود
480,00000

شعت 

عمیل

اتژی اسیی

7
C

1-4+8

در هر نوبت از بازی توکی، شما باید تالش کنید بر 

اساس آن چه که تاس به شما می گوید و با استفاده 

از سنگ ها و قطعات بزرگ برفی که در اختیار دارید، 

قطعات شما محدود . بسازید" اینوکشوک"یک 

هستند بنابراین همه ی خالقیت خود را به کار گرفته 

و قطعات سه ُبعدی را طوری مورد استفاده قرار دهید 

همواره یک پاسخ . که تعادل همیشه برقرار باشد

 !فقط باید آن را کشف کنید... صحیح وجود دارد



C13...کودک290,00000سه بچه خوک+

یک بازی فکری بسیار مناسب برای کودکان 

 48خردسال، همراه با یک کتابچه ی داستان و 

معّمای مختلف

C11کودک180,00000مودینگ
C

2-6+6

این بازی آلبومی از عکس های تک نفره گاوهای 

شیطونه هوگر هست که عکس هاشون باهم 

قاطی شده و شما باید کارتهای هر شخصیت رو 

.برایشان پیدا کنید و زنگ رو بزنی

C 370,00000 نفره4بزرگراه
تعادیل

اتژی 8+4-122اسیی

 عدد ماشینی را که در اختیار شماست 10باید همه 

بزرگراه هایی که باید ! در بزرگراه ها به حرکت درآورید

توجه داشته باشید ظرفیت . خودتان آنها را بسازید

 ماشین است 1هر بزرگراهی که ساخته می شود 

مگر اینکه بزرگراهی بسازید که هم از رو و هم از زیر 

بزرگراه های دیگری عبور کند، در اینصورت می توانید 

.دو ماشین در یک بزرگراه قرار دهید

C 250,00000 نفره2بزرگراه
تعادیل

اتژی 8+2...اسیی
شما باید بزرگراه خودتون رو بسازیدو برای ساخت 

بزرگراه برنده، فکر شده مصالحتون رو استفاده کنید 

که بتونید، پروژه تون رو به آخر برسونید



C
گارنت هارد باکس

ناموجود
3+1...کودک350,00000

این اشکال رنگی بسیار مناسب برای شمارش، 

مرتب سازی و ایجاد نقوش رنگارنگ هستند و از این 

کودکان می . طریق ریاضی را با هنر ترکیب می کنند

توانند مهارت های حرکتی ظریف خود را در هنگام 

ماهیت  .ساخت، جمع کردن و شمارش رشد دهند

باز این اشکال پر جنب و جوش، بچه ها را قادر می 

سازد تا با فعالیت ها و بازی های خاص خودشان 

یا آنها می توانند از کارتهای . گارنت را کشف کنند

فعالیت گنجانده شده برای الهام بخشیدن در 

.ساختن اشیا روزمره از گارنت استفاده کنند

Cماه118...کودک320,00000گارنت جونیور
گارنت یک ساخت و ساز مهیج است همینطور شما 

.را مجذوب مفاهیم اولیه ریاضیات می کند

Cز 2+2+...کودک70,00000جورابچیر

آموزش تطبیق  :مهمترین اهداف این بازی شامل

افزایش هماهنگی چشم و  پذیری به کودک،

بهبود  آموزش تشخیص تشابه و تفاوت ها، دست،

دقت و تمرکز کودک است

Cری ز 8+1…کودک499,00000مارپیچ لیر

 مارپیچ لیزری بازی معماهایی بر مبنای بازی نور و 

در هر معما یک منبع نور لیزر. آیینه و تابش و بازتابش  

 وجود دارد و یک، دو یا سه هدف؛ نور باید از مسیری

.مشخص عبور کند و به هدف یا اهداف بتابد



C13...کودک125,00000توپنگ+

را … یک یا چند هدف کوچک مانند لیوان پالستیکی و

در فاصله ای مناسب قرار دهید تا کودک به وسیله 

.توپک های نمدی آنها را هدف قرار دهد

Cز +18...کودک370,00000دوربیر

برای یک عکاس هر چیزی می تواند یک سوژه با 

ماجرایی پنهان باشد،یک گربه بازیگوش،یک گلدان 

…لب تاقچه،یک نگاه پدرانه،یک لبخند مادرانه 

Cقطعه100دومینوی رنگی +13…کودک185,00000دومینو اوری 

C26...کودک67,00000دوز+

 مهره رنگی دارند و به قید ۳هر یک از دو بازیکن 

قرعه یک نفر بازی را با قرار دادن مهره ها بر روی 

هر یک از بازیکنان که زودتر . صفحه چوبی آغاز میکند

 مهره ی خود یک خط مستقیم ترسیم کند ۳بتواند با 

در پایان، بازیکنی که تعداد . یک امتیاز کسب میکند

امتیازاتش را به حدی که تعیین کرده اند برساند 

.برنده ی بازی است



C12...کودک130,00000قورباغه+

بهبود , بهبود توجه و تمرکز, اسباب بازی چوبی

 ۱بهبود هماهنگی چشم و دست, حرکات دست

نفرچوب چندالیی با کیفیت

C
فرفره نجز

ناموجود
+14...کودک63,00000

فرفره و دسته های آن را در یک خط مستقیم قرار 

دهید، با دور و نزدیک کردن دسته ها به دایره رنگی 

.فرفره خواهد چرخید

Cسال3تا11...کودک140,00000مکعب های چویی

بهبود هماهنگی چشم و دست

افزایش حافظه توالی بینایی

افزایش حافظه بینایی

Cز بال +13...کودک290,00000رنگیر

بهبود , بهبود توجه و تمرکز, اسباب بازی چوبی

 نفرچوب چندالیی ۱پازل چوبی, پازل, حرکات دست

 سال۳+ نفرچوب چندالیی با کیفیت۱ سال۳+با کیفیت



C3+1...کودک55,00000تخته زمان
آموزش فصل ها،ماه ها،روزهای هفته،ساعت و آب و 

هوا

C3+1...کودک125,00000پازل چویی رشد

هر ردیف شامل یک الگو است که کودک باید با توجه 

روابط بین آن الگو و قطعات پازل را دریابد و   به آن

.اجزا آن را در مقابلش قرار بدهد

C
ز حیوانات پازل همچیر

ناموجود
+13...کودک140,00000

بهبود , بهبود توجه و تمرکز, اسباب بازی چوبی

بهبود هماهنگی چشم و , حرکات دست

 نفرچوب چندالیی با ۱پازل چوبی, پازل, دست

 سال۳+ نفرچوب چندالیی با کیفیت۱ سال۳+کیفیت

C
ز  ز ماشیر ز همچیر همچیر

ها

ناموجود

+13...کودک140,00000

بهبود , بهبود توجه و تمرکز, اسباب بازی چوبی 

 نفرچوب چندالیی ۱پازل چوبی, پازل, حرکات دست

 سال۳+ نفرچوب چندالیی با کیفیت۱ سال۳+با کیفیت



C ماه118...کودک60,00000 تکه4پازل 

بهبود , بهبود توجه و تمرکز, اسباب بازی چوبی

بهبود هماهنگی چشم و , حرکات ظریف انگشتان دست

 نفرچوب چندالیی با ۱پازل چوبی, پازل, دست

ماه۱۸+ نفرچوب چندالیی با کیفیت۱ماه۱۸+کیفیت

C
 قطعه12پازل 

ناموجود
 سال4تا12...کودک105,00000

هر ردیف شامل یک الگو است که کودک باید با توجه 

روابط بین آن الگو و قطعات پازل را دریابد و   به آن

.اجزا آن را در مقابلش قرار بدهد

C 1...کودک150,00000 قطعه16پازل
5تا3

سال

هر ستون و هر ردیف الگوی خاصی را نشان می 

دهند و کودک شما می تواند با دیدن این الگوها، 

.قطعات را در کنار هم قرار دهد

C 1...کودک190,00000 قطعه25پازل
6تا 4

سال

هر ستون و هر ردیف الگوی خاصی را نشان می 

دهند و کودک شما می تواند با دیدن این الگوها، 

.قطعات را در کنار هم قرار دهد



C715,00000ریسک آی توی
اتژی اسیی

ی
جنگ

...2-5+10
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، این کره خاکی تجربه 

همچنین جنگ گسترده ای رو نداشت، و حاال شاید 

!شروع این جنگ پایان تلخی باشه برای کره زمین

C
واتر گیم واتو

ناموجود
 تایی24قابل فروش در بسته های ...241کودک65,00000

C
واتر گیم  دو دکمه واتو

ناموجود
 تایی24قابل فروش در بسته های ...241کودک70,00000

C
جنگ شد

ناموجود
170,00000

ی
14+6-2...خانوادگ

جنگ و نزاع ژاپن فئودال را در برگرفته و امپراطوری را 

حکومت های محلی به . بسیار ضعیف کرده است

ژاپن بزرگ . شهرهای همسایه خود هجوم می برند

و قدرتمند دچار از هم گسیختی شده است و 

نیازمند یک فرمانروا است تا یک حکومت قوی مرکزی 

وقت آن است که شما نیز وارد این . را تشکیل دهد

نبرد چند جانبه بشوید، شاید بتوانید این یک حکومت 

.قدرتمند را تشکیل دهید



C5+6-122کودک440,00000کارآگاه

بازی کارآگاه با طراحی دو نوع سخت و آسان آن را 

هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن شخصی 

سازی کرده است، مربوط می شود به خوش خلقی 

و بهبود روحیه بازیکنان تا مدت ها بعد از بازی و 

همچنین افزایش ضریب هوشی در افراد؛ پس اگر به 

دنبال یک برد گیم بی نظیر و مناسب برای خودتان و 

فرزندانتان می گردید که به صورت اشتراکی از آن 

استفاده کنید، خرید بازی فکری  کارآگاه برند آی 

.تویز، بازی پیشنهادی ما برای شماست

C
ته جدویل ها

ناموجود
200,00000

ی
7+4-2...خانوادگ

همه چیز از آن روزی آغاز شد که دعوتنامه ای عجیب 

من . با مربی هایمان در رختکن بودیم. دریافت کردیم

به بازی در . نامه را باز کردم و شروع به خواندن کردم

. دعوت شده بودیم« کمپ چهارم»تورنمنت 

هیچ کداممان چیزی درباره ی این مسابقات 

نمی دانست؛ حتی آلیسیا که همیشه 

داستان هایی از تیم های افسانه ای و اسرارآمیز 

این که هیچ یک از ما برای . برایمان تعریف می کرد

شرکت در مسابقات ثبت نام نکرده بود، نشان 

می داد شخص نامعلومی به مسابقه ی اسرارآمیزی 

دعوتمان کرده است، با قوانینی که با آن ها آشنایی 

C
بابابو

ناموجود
3+6-1...کودک270,00000

هدف این بازی تعادل دستها، افزایش تمرکز، 

هماهنگی چشم و دست، تقویت تصمیم گیری 

هر بازیکن باید سعی کند . کوتاه مدت بازیکنان است

نوه های بابابو را به نحوی بر روی صندلی 

پدربزرگشان قرار دهند که تعادل صندلی بابابو حفظ 

.گردد

C200,00000اجی مجی بوم

ی
خانوادگ

8+6-2…دورهیم

شاگردان بازیگوش مدرسه ی جادوگری، در نبود 

استاد سر کالس تالش می کنند تا ورد جابجا کردن 

اشیا که تازه آموخته اند را تمرین کرده و با استفاده از 

فنون جادویی و بلوف زدن و خواندن ذهن یکدیگر، 

جواهرات روی میزها را از یکدیگر بقاپند و بیشترین 

!بهره را از نبود استاد ببرند



C
پاتک

ناموجود
200,00000

پاریی گیم

شعت 

عمیل
…2-8+8

در این بازی هر بازیکن باید بعد از یک تحلیل سریع و 

.با توجه به تصویر روی کارت ها، سریعا تصمیم بگیرد

C
ز دالیر

ناموجود
اتژی450,00000 8+4-82اسیی

دالیز، که یکی از محبوب ترین بازی های فکری جهان 

به حساب می آید، یک بازی رقابتی استراتژیک است 

یک . که به چندین روش مختلف قابل بازی است

قانون اصلی و بسیار ساده، اشتراک تمام حاالت 

بازیکنی که زودتر مهره خود “: مختلف این بازی است

را به سمت دیگر صفحه برساند برنده است

C370,00000شیمیاگران

ی
خانوادگ

82-5...

در این بازی شما در نقش شیمیاگرانی هستید که 

باید با تهیه و ترکیب متاع های مختلف معجون و با 

ترکیب متاع ها و معجون های مختلف، اکسیر 

.بسازید و امتیاز بگیرید

C
شاهراه

ناموجود
550,00000

ی
خانوادگ

اتژی 8+5-82اسیی

 1340نقشه این بازی برای خاورمیانه و ایران سال 

میباشد بعد از سالها جنگ و قطحی و کودتا اکنون 

وقت بازسازی خرابی هاست شما صاحبان 

گاراژهای مسافرتی کارتان را خیلی خوب بلد 

هستید آستین هایتان را باال بزنید و دوباره شهرهای 

مختلف ایران و کشورهای همسایه را با راه ها و 

ناوگان اتوبوس های خودتان به هم وصل کنید و 

مسافران را به مقصد های دور و نزدیکشان برسانید



C
سفالگر

ناموجود
400,00000

ی
12+5-82خانوادگ

بازیکنان در نقش استادکاران سفالگری، برای پخت 

ظروف سفارش داده شده در بازار با یکدیگر رقابت 

.می کنند

C
نیکیماک

ناموجود
5+6-82کودک150,00000

هرج و مرج و ویرانی سیاره حشرات را فرا گرفته و به 

زودی خالفکاران و قانون شکنان اختیار کل سیاره را 

شما در این بازی کارتی، در . به دست خواهند گرفت

نقش یکی از فرماندهان سیاره، می باید نیروهای 

خوب خود را شناسایی کنید و در این راه از قدرت 

ذهن خوانی و حافظه خود برای خنثی کردن نقشه 

.حریفان استفاده کنید

C600,00000دستباف

ی
خانوادگ

اتژی اسیی
83-5+9

دستباف یک بازی استراتژیک، تماما ایرانی و با 

در این بازی، هر بازیکن در . موضوع قالی بافی است

نقش یک قالیباف و در کارگاه قالیبافی شهر خود، 

مشغول به کنارهم قرار دادن نگاره های مختلف 

بازیکنان بعد از حضور در بازار و خرید . می باشد

کالف های رنگی و مدیریت صحیح آنها و همچنین 

… استفاده به موقع و از ابزار و البته کمی شانس

باید کالف های به دست آمده را تبدیل به لچک و 

بعد از تکمیل دارهای قالی، دستباف های . ترنج کند

خود را فروخته و بر اساس ترکیب رنگ و کیفیت 

C
دژ

ناموجود
220,00000

ی
خانوادگ

اتژی 10+7-82اسیی
، بازیکنان در رقابت با یکدیگر، تالش «دژ»در بازی 

می کنند تا با ساخت جذابترین و بهترین شهر، تبدیل 

.به بهترین حکمران در قلمرو پادشاهی شوند



C
پایاپای

ناموجود
5+8-82کودک200,00000

، "پایاپای"پرهیجان  در بازی رومیزی و کارتی و

بازیکنان در نقش تاجرانی هستند که در یک بازار 

شلوغ، به داد و ستد کاالهایشان مشغول هستند

Cزیرآیی

ناموجود
12+6-83پاریی گیم200,00000

تعدادی صیاد زبر دست آماده اند تا زیر آبی بروند و 

در هر دور . ماهی های جذاب و بی نظیر را صید کنند

از بازی، بازیکنان تصمیم می گیرند که تا چه عمقی 

اگر رقابت بر سر یک صید . از دریا شیرجه بزنند

بسیار با ارزش باال بگیرد، تصمیم گیری این صید به 

واگذار می گردد و اوست که ” گربه ی همایونی“

.تصمیم می گیرد چه کسی این صید را به چنگ آورد

C
رام و دیس

ناموجود
7+6-82کودک170,00000

یک بازی کارتی پرهیجان بر اساس بلوف زدن، 

در هر شب ! پیش بینی حرکت حریف و حافظه

! مزرعه، جشن و ماجراهای زیادی نهفته است

گرگ ها به گله حمله می کنند و سگ ها نگهبانی 

بازیکنی که بتواند با قدرت حافظه و . می دهند

پیش بینی خود، بیشترین گوسفند را از گله به خانه 

.بیاورد، برنده بازی است

C
استوژیت

ناموجود
450,00000

پاریی گیم

8+8-82خالقانه

به دنیای ُپر رمز و راِز سرزمین رؤیایی استوژیت 

... سرزمین نقش و نگارهای سحرآمیز! خوش آمدید

در این جا، کارت هایی با تصاویری عمیق، الهام بخش 

و مسحورکننده، به طرز جذاب و شگفت انگیزی 

توانایی تفکر خالقانه و قدرت شهود شما را 

برای موفقیت در این بازی باید از . می آزمایند

استعداد، قدرت تخیل و ذهن خوانی، و تجربیات 

...پیشین خود به گونه ای متفاوت بهره ببرید



C
ز جالیر

ناموجود
450,00000

 
ی

خانوادگ

اتژی اسیی
83-7+9

در این بازی اقتصادی با کاشت و برداشت محصوالت 

خود می توانید سود خوبی به دست آورید و در عین 

حال با معامله ی محصوالت با دیگر بازیکنان می توانید 

.سریع تر به اهداف زراعی خود برسید

C
ی  شوم

ناموجود
10+12-83پاریی گیم200,00000

 در هر دور از بازی پی شوم بازیکنان باید 

این. پیشنهاداتی برای سوال مطرح شده بدهند  

 پیشنهادات می تواند خنده دار، جالب، خالقانه و حتی

بازی زمانی تمام می شود که. گاهی عجیب باشند  

 یا بازیکنان از بازی خسته شوند و یا از شدت خنده

!دیگر توان ادامه نداشته باشند

C
ز کاپوچیر

ناموجود
6+4-82کودک290,00000

پر از رنگ و زنگ و خنده و  یک بازی فکری و کارتی

همه ی « کاپوچین»فنجان های رنگ و وارنگ ! هیجان

آن چیزی است که برای ساختن یک دنیای شاد و 

فقط باید سریع باشید و با . خیال انگیز الزم دارید

رنگ هایی که در اختیار دارید، تصاویر توی کارت های 

 .بازی را از نو بسازید

C
کار و بار

ناموجود
200,00000

ی
خانوادگ

8+5-83اقتصادی

در این بازی شما نقش میلیونرهایی را بازی می 

کنید که روی کسب و کارهای پرخطر سرمایه گذاری 

در هر دور از بازی تعدادی کسب و کار . می کنند

جذاب، ولی پرخطر برای سرمایه گذاری، ارائه می 

شوند و بازیکنان مخفیانه به آنها پیشنهاد سرمایه 

در پایان هر دور، بازیکنی که . گذاری می دهند

بیشترین سهم را در هر پروژه داشته باشد، صاحب 

.آن پروژه خواهد بود



C
داروغه ناتینگهام

ناموجود
640,00000

دورهیم
ی

خانوادگ
103-6+14

در بازی داروغه ناتینگهام در هر دوری که برگزار 

میشود یکی از بازیکنان در نقش داروغه و بقیه در 

بازیکنان تاجر سعی . نقش تاجران ظاهر میشنود

میکنند محصوالت و اجناس خودشون رو با هر ترفند و 

کلکی که امکان داشته باشد از دروازه عبور بدهند و 

با فروش آنها سکه دریافت کنند، و از طرفی بازیکن 

نقش داروغه باید با تیزبینی و قدرت ویژه ی خودش 

سعی کنه کاالها و اجناس قاچاق و غیر قانونی رو 

کشف کنه و عالوه بر جریمه تاجران خودش هم به 

سکه دست پیدا کنه

C4+181کودک440,00000بریکس

خانه چوبی یکی از بهترین بازی های چوبی برای 

پرورش خالقیت و افزایش تخیل و قدرت سازندگی در 

کودکان با در دست داشتن قطعات . بچه هاست

چوبی درشت در سایزها و نوع های مختلف می 

توانند درک و تجسم فضایی باالیی کسب کنند که 

زمینه ساز درک هندسه و معماری باشد

C
چوبیکسو حرفه ای 

بزرگ

ناموجود

اتژی290,00000 6+4-2...اسیی

 O و Xاین بازی شامل مهره های چوبی از حروف 

می باشد که هرکدام از بازیکنان بعد از انتخاب 

حروف خود باید مهره ها رو طوری روی صفحه بچینند 

که پنج حرف مشابه در یک ردیف عمودی افقی یا 

چیبکسو تنها دوزی می .مورب کنار هم چیده شوند

نفره بازی کرد4نفره و 2باشد که می توان 

C
کوریدور چویی ایرایز

ناموجود
اتژی370,00000 6+4-2...اسیی

تمام تالش خود را بکنید تا اولین بازیکنی باشید که 

شما ! به یکی از خانه های سمت مقابل میرسد

می توانید مهره خود را یک خانه حرکت دهید یا با 

هوشمندانه دیواره های چوبی جلوی راه حریفتان 

...بگذارید



C
واکنش

ناموجود
5+162واکنشر220,00000

یک بازی عکس العملی سریع و هیجانی است که 

هدف آن رساندن تمامی مهره ها به صفحه بازی 

.طرف مقابل است

C
لپف حرفه ای

ناموجود
12+8-124پاریی گیم270,00000

 حرف زدن با لپ های پف کرده کار آسونی نیست و 

 همین موضوع کافی هست که شما خنده دار ترین

بازی زندگی خود را تجربه کنید

C10+4+18پاریی گیم158,00000لپف
 حرف زدن با لپ های پف کرده کار آسونی نیست و 

 همین موضوع کافی هست که شما خنده دار ترین

بازی زندگی خود را تجربه کنید

C3+8-242کودک198,00000دینگو

بازی ایرانی دینگو یک بازی کارتی پر از دقت، هیجان 

کارت ها رو بچین زنگو . و سرعت به تعداد خانواده

هرکی سریعتر . بزار وسط حاال شروع کنیم پیدا کنیم

.پیدا کنه امتیاز برای اون هست

C
اونو فلیپ

ناموجود
8+10-2...پاریی گیم120,00000

این بازی فکزی همانند بازی مادر خود اونو کالسیک 

. عدد کارت بازی می باشد112شامل 

کارت های این بازی به گونه ای طراحی شدند که از 

.هر دو وجه آن برای بازی استفاده می شود

کارت های روشن سبک بازی ساده و کم خطر ولی 

کارت های تاریک بسیار خطرناک و جذاب تر می 

.باشد



Cسال5ایل301کودک98,00000یز یز پیچ و خم

بازی پیچ و خم شامل دو میله ی فلزی با مسیرهای 

پیچ در پیچ و رنگ های شاد و جذاب است که 

تعدادی مهره ی رنگی چوبی درون هر مسیر قرار 

گرفته و کودکان باید مهره ها را یا به صورت تکی یا 

به صورت گروهی از پیچ و خم ها عبور دهند و به 

.طرف مقابل مسیر برسانند

C3+151کودک280,00000کریگو فیس

 این نوع آجره ها چیزی فراتر از آجره های معمولی 

 هستند یک دنیا خالقیت، ایده و لحظات شاد در دل

 خود دارند که می تواند رنگ و بوی تازه ای به بازی

های کودکان دهد

C3+361کودک190,00000کریگو حیوانات اهیل

 این نوع آجره ها چیزی فراتر از آجره های معمولی 

 هستند یک دنیا خالقیت، ایده و لحظات شاد در دل

 خود دارند که می تواند رنگ و بوی تازه ای به بازی

های کودکان دهد

C
کریگو حیوانات جنگل

ناموجود
3+1...کودک190,00000

 این نوع آجره ها چیزی فراتر از آجره های معمولی 

 هستند یک دنیا خالقیت، ایده و لحظات شاد در دل

 خود دارند که می تواند رنگ و بوی تازه ای به بازی

های کودکان دهد



C
 60کریگو کالسیک 

قطعه
3+1...کودک310,00000

از بازی های پر طرفدار بین کودکان در تمام دوران ها 

آجره های خانه سازی رنگی در سایز های مختلف 

است

C
ی

(سپتا)جنگا رنگ

ناموجود
 تکه سپتا54بازی فکری جنگا کالسیک 4+نفر و بیشتر2...کودک540,00000

C
رینگ رینگ سپتا

ناموجود
4+2...واکنشر260,00000

افزایش مهارتهای حسی و تقویت هماهنگی دست 

و چشم

C
حروف الفبا انگلیش

(سپتا)
5+1...کودک350,00000

 بلوک از جنس چوب های 12یک بازی آموزشی با 

جنگلی درجه یک وعموما از چوب درخت چنار 

در این بازی کودک با حروف و اعداد انگلیسی .است

بازی می کند و به علت داشتن رنگ با رنگ های 

مختلف آشنا می گردد که به رشد دیداری او کمک 

کودک می تواند با خالقیت خود هر اسم . می کند 

این بازی عالوه . یا شماره که در ذهن دارد را بسازد

بر پرورش خالقیت ، کودک را تشویق می نماید به 

تالش برای ساختن آنچه در ذهن دارد، تا منجر به 

.تقویت هوش هیجانی او شود 

C
دبرنا چویی سپتا

ناموجود
8+......پاریی گیم340,00000

در این بازی شما در صورتی که خوش شانس باشید 

می توانید کارت خود را زودتر از بقیه تکمیل کنید و 

شماره ها به صورت تصادفی به . برنده بازی شوید

شما نشان داده می شود و اگر که آن شماره بر 

روی کارت شما وجود داشته باشد، یک گام به برنده 

شدن نزدیکتر می شوید، این یک بازی گروهی 

.است و امکان بازی بصورت انفرادی وجود ندارد



Cماه118...کودک245,00000صفحه اشکال 

اهداف مهم این محصول شامل آشنایی کودک با 

اشکال هندسی مختلف و رنگهای مختلف و انطباق 

.اشکال است

C1...کودک260,00000ستون اشکال
6ایل2

سال

 قطعه چوبی در ابعاد و رنگهای 7این محصول شامل 

مختلف است که با نام ستون اشکال برای گروه 

. سال طراحی شده است6 تا 2سنی 

C
قطار سپتا

ناموجود
............کودک490,00000

C2+1...کودک295,00000تراکتور

کودک با رنگها و اندازه احجام هندسی آشنا می 

با کمک حواس المسه و تعامل فیزیکی با . گردد

پیرامون اطرافش از طریق اسباب بازی ، باعث می 

شود درکی خالقانه همراه با تخیل در کودک ایجاد 

.شود

Cز اشکال 2+1...کودک410,00000ماشیر
با مقایسه بلوک های چوبی و قرار دادن آنها در 

سوراخ های سطح ماشین، کودک با رنگ های 

.مختلف و حجم های هندسی اولیه آشنا می شود



C3+2الی1...کودک440,00000توازن

افزایش مهارتهای حسی و تقویت هماهنگی دست 

و چشم

تقویت توانایی حل مساله و تصمیم گیری

افزایش حس اعتماد به نفس

آشنایی با جرم حجمی و رنگ ها

بازی ریاضی

افزایش تمرکز دیداری و حرکتی

C2+1...کودک230,00000همگون

کودک به  (بازی رابطه ها): یک بازی دو طرفه 

وسیله تشخیص درست احجام هندسی و رنگ باید 

در روی . قطعات موردنظر را در جای خود قرار دهد

دیگر بازی کودک فقط با تشخیص رنگ قطعه 

موردنظر رادر جای خود قرار می دهد

Cماه118...کودک260,00000برج تعادل سپتا 

آشنایی با . １:اهداف اصلی این مجموعه شامل

آشنایی با رنگ های . ２احجام هندسی متفاوت 

. ４هماهنگی سیستم عصب و عضله . ３مختلف 

.افزایش حس اعتماد به نفس می باشد

C
 قطعه 100دومینو 

ناموجود
3+......کودک255,00000

بازیکنان می توانند قطعات بازی را بصورت عمودی 

بطور متوالی در کنار یکدیگر قرار دهند و اشکال 

سپس با هل دادن یک قطعه، . متنوعی را خلق کنند

قطعات چیده شده به ترتیب زیبایی تا آخرین قطعه 

بازیکنان با استفاده از خالقیت خود . فرو می ریزند

می توانند سبک های متنوعی از چیده مان را 

آزمایش کنند و زمان و شکل فرو پاشی چیدمان را 

همچنین با روی هم چیدن قطعات . تغییر دهند

دومینو می توان سبک های دیگری از بازی را تجربه 

کرد

C
دیوار چویی سپتا

ناموجود
+12...کودک398,00000

افزایش مهارتهای حسی و تقویت هماهنگی . １

تقویت توانایی حل مسئله و . ２دست و چشم 

. ４افزایش حس اعتماد به نفس . ３تصمیم گیری 

افزایش . ５هماهنگی سیستم عصب و عضله 

افزایش ارتباط های . ６تمرکز دیداری و حرکتی 

اجتماعی از طریق گفتگو با دیگران



C
جعبه )بریکس و دوز 

(مقوایی

ناموجود

 ماه18باالی 1...کودک695,00000

افزایش . 1: اهداف اصلی این محصول شامل

مهارتهای حسی و تقویت هماهنگی دست و چشم 

. 3تقویت توانایی حل مسئله و تصمیم گیری . 2

تقویت روابط اجتماعی از طریق مشارکت با دیگران 

تقویت قوه بیان از طریق صحبت کردن در مورد . 4

توسعه و تقویت خالقیت با . 5آنچه ساخته است 

تقویت قوه تخیل . 6ساختن الگوهای سه بعدی 

.کودکان می باشد

C
(جعبه چویی)بریکس

ناموجود
 ماه18باالی 1...کودک735,00000

کودک یا به انتخاب خود و یا شما ، موضوعی را برای 

او شهر دهید و ذهن آن را به سمت سازه هایی 

هدایت کنید اما سعی کنید در مرحله ساخت او را 

به حال خود رها کنید و اجازه دهید کودک از تمامیت 

خالقیت خود برای ساخت استفاده کند ، در این 

روش خالقیت کودک تحریک شده و در انتظار تشویق 

شما برای باال رفتن حس اعتماد به نفس خود می 

.ماند

C 6+121کودک1232,00000اوسابنا

بازی اوسا بنا از رده بازیهای ساختنی با 

آشنایی و آموزش  پرورش خالقیت ذهنی، اهداف

تقویت و هماهنگی چشم و  مفاهیم پایه معماری،

درک  احساس آرامش و تخلیه هیجان، دست،

.مفهوم نظم است

C 6+41کودک2476,00000اوسابنا

بازی اوسا بنا از رده بازیهای ساختنی با 

آشنایی و آموزش  پرورش خالقیت ذهنی، اهداف

تقویت و هماهنگی چشم و  مفاهیم پایه معماری،

درک  احساس آرامش و تخلیه هیجان، دست،

.مفهوم نظم است

C 6+41کودک3780,00000اوسابنا

بازی اوسا بنا از رده بازیهای ساختنی با 

آشنایی و آموزش  پرورش خالقیت ذهنی، اهداف

تقویت و هماهنگی چشم و  مفاهیم پایه معماری،

درک  احساس آرامش و تخلیه هیجان، دست،

.مفهوم نظم است



C6+41کودک4720,00000اوسابنا

بازی اوسا بنا از رده بازیهای ساختنی با 

آشنایی و آموزش  پرورش خالقیت ذهنی، اهداف

تقویت و هماهنگی چشم و  مفاهیم پایه معماری،

درک  احساس آرامش و تخلیه هیجان، دست،

.مفهوم نظم است

C5...…کودک299,00000مگ تیپ یک کالسیک+

المان های متنوعی   مجموعه کالسیک راد و گوی از

تشکیل شده  (رنگ های متنوع و گوی های براق)

است که به لطف نیروی مغناطیسی، به شما امکان 

می دهد ساختارهای بزرگ تر و پایدارتری ایجاد کنید و 

کنجکاوی و تخیل شما را تحریک می کند

C5......کودک579,00000مگ تیپ دو کالسیک+

المان های متنوعی   مجموعه کالسیک راد و گوی از

تشکیل شده  (رنگ های متنوع و گوی های براق)

است که به لطف نیروی مغناطیسی، به شما امکان 

می دهد ساختارهای بزرگ تر و پایدارتری ایجاد کنید و 

کنجکاوی و تخیل شما را تحریک می کند

C5......کودک959,00000مگ تیپ سه کالسیک+

المان های متنوعی   مجموعه کالسیک راد و گوی از

تشکیل شده  (رنگ های متنوع و گوی های براق)

است که به لطف نیروی مغناطیسی، به شما امکان 

می دهد ساختارهای بزرگ تر و پایدارتری ایجاد کنید و 

کنجکاوی و تخیل شما را تحریک می کند



C5......کودک1,799,00000مگ تیپ چهار کالسیک+

المان های متنوعی   مجموعه کالسیک راد و گوی از

تشکیل شده  (رنگ های متنوع و گوی های براق)

است که به لطف نیروی مغناطیسی، به شما امکان 

می دهد ساختارهای بزرگ تر و پایدارتری ایجاد کنید و 

کنجکاوی و تخیل شما را تحریک می کند

C5......کودک699,00000خمیده+

به لطف نیروهای جادویی مغناطیس، می توانید 

ساختارهای سه بعدی بی پایانی بسازید و در حین 

.بازی خالقیت و تخیل را آزاد کنید

C5......کودک759,00000خمیده جدید+

به لطف نیروهای جادویی مغناطیس، می توانید 

ساختارهای سه بعدی بی پایانی بسازید و در حین 

.بازی خالقیت و تخیل را آزاد کنید

C
تایی حیوان و 2مکعب 

غذا
سال2-1......کودک129,00000

این بازی ابتکاری یک سیستم ساخت و ساز است 

که از مکعب های مغناطیسی تشکیل شده است 

با استفاده .که از هر طرف به یکدیگر جذب می شوند

از خواص جادویی و نامرئی مغناطیس، کودکان می 

توانند به تخیل خود اجازه دهند و مدل های سه 

.بعدی رنگی بسازند



C
تایی حیوان و 2مکعب 

النه
سال2-1......کودک129,00000

این بازی ابتکاری یک سیستم ساخت و ساز است 

که از مکعب های مغناطیسی تشکیل شده است 

با استفاده .که از هر طرف به یکدیگر جذب می شوند

از خواص جادویی و نامرئی مغناطیس، کودکان می 

توانند به تخیل خود اجازه دهند و مدل های سه 

.بعدی رنگی بسازند

C
تایی حیوانات 3مکعب 

ساوانا
سال10الی5......کودک189,00000

این بازی ابتکاری یک سیستم ساخت و ساز است 

که از مکعب های مغناطیسی تشکیل شده است 

با استفاده .که از هر طرف به یکدیگر جذب می شوند

از خواص جادویی و نامرئی مغناطیس، کودکان می 

توانند به تخیل خود اجازه دهند و مدل های سه 

.بعدی رنگی بسازند

C سال10الی5......کودک189,00000 تایی مشاغل3مکعب

این بازی ابتکاری یک سیستم ساخت و ساز است 

که از مکعب های مغناطیسی تشکیل شده است 

با استفاده .که از هر طرف به یکدیگر جذب می شوند

از خواص جادویی و نامرئی مغناطیس، کودکان می 

توانند به تخیل خود اجازه دهند و مدل های سه 

.بعدی رنگی بسازند

C
 تایی سگ 5مکعب 

نگهبان
+3......کودک309,00000

این بازی ابتکاری یک سیستم ساخت و ساز است 

که از مکعب های مغناطیسی تشکیل شده است 

با استفاده .که از هر طرف به یکدیگر جذب می شوند

از خواص جادویی و نامرئی مغناطیس، کودکان می 

توانند به تخیل خود اجازه دهند و مدل های سه 

.بعدی رنگی بسازند



C359,00000سیاهچاله
پاریی گیم
+128-2...مهاریی

، قدرت ریسک پذیرِی شما و ”سیاهچاله“بازی 

یا )ادراک تون رو نسبت به نیروی موجود در یک میدان 

مغناطیسی، هم زمان به چالش  (میدان های

و ” سفینه“در این بازی، شما، تعدادی ! می کشه

در اختیار دارین که باید بدون این که ” پایگاه“تعدادی 

ی موجود (ها”سیاه چاله“یا )” اَبَرسیاه چاله“به درون 

کشیده بشن، به بهترین و منطقی ترین شکل 

که نمادیه از فضای -ممکن، بر روی صفحه ی بازی 

…چیدمان و جای گذاری کنین- بی کران

C2+1...کودک149,00000مگ ماز
تقویت تمرکز،افزایش سرعت عمل،هماهنگی چشم 

و دست،تقویت مهارت های تعادلی

C57-2...کودک195,00000راز جنگل+

گشت و گذار در جنگل به منظور پیدا کردن گنج ها 

می تواند برای هر کسی مهیج و لذت بخش باشد و 

اگر در عالم واقعیت این گنج ها را نیافتید قطعا با 

درایت و باهوشی و کمی صبر و حوصله با حافظه 

.خوب می توانید آنها را در بازی رازجنگل بیابید

C
شطرنج ترنج 

جعبه ای
اتژی195,00000 +28...اسیی

این بازی نوستالژیک و خاطره انگیز مهارت هایی 

تواناییحرکتیهماهنگیبینچشمودست، چون ایجاد

حلمهارتاجتماعی،اعتمادبهنفس،ظریف،

همچنینبر.راافزایشمیدهددقتوتمرکزومسئله

گانهگاردنراینمحصولباعث9اساستئوریهوشهای

-تصویریدرونفردی،میانفردی،ارتقایهوش

.نیزمیشودفضایی



C
شطرنج ترنج

 صادرایی
اتژی240,00000 +28...اسیی

بازی رومیزی شطرنج ترنج صادراتی با وزن و ابعاد 

مناسب و بسته بندی ظرف پالستیکی با کاور کارتن 

E فلوت لمینیت شده ای که دارد این امکان را به 

شما می دهد که به راحتی آن را حمل کنید و به 

مکان های دلخواهتان ببربد و در کنار دوستان یا 

.خانواده ساعت ها سرگرم بازی شوید

C425,00000مونوپویل بازیمن

ی
خانوادگ

8+6-52اقتصادی

در شهر دوری بزنید و به دنبال بهترین موقعیت ها 

شرکت و هرگونه امالک و , مغازه , برای خریدخانه 

.مستقالت باشید

C 5+4-122کودک210,00000 نفره4فیال فیال

قبل از شروع بازی هر یک از بازیکنان باید یک ماسک 

را انتخاب کرده و با وصل کردن کش های مخصوص 

در محل خودش و جایگذاری خرطوم اکنون ماسک را 

حلقه های رنگی و  .بر روی صورت خود قرار دهد

پالستیکی را باید در بین بازیکنان بر روی زمین یا میز 

لطفاً دقت بفرمایید که حلقه ها نباید بر . قرار دهیم

روی زمین یا میز لیز بخورد بهتر است زیر حلقه ها 

مقوای پارچه گذاشته شود تا حلقه ها کمتر سر 

بخورند قبل از شروع بازی بازیکنان می توانند بر روی 

حلقه اول تمرین کنند و روش برداشتن حلقه ها با 

.خورتوم خودشان را یاد بگیرند

Cکودک140,00000قایم موشک.........
با انجام این بازی هم حافظه خود را تقویت کنید و 

.هم از بازی با خانواده و دوستان خود لذت ببرید



C
شیی سواری

ناموجود
530,00000

ی
8+8-52خانوادگ

، دو تا هشت بازیکن روی Camel Upدر بازی فکری 

شترهای مسابقه ای شرط بندی کرده، و تالش 

می کنند حدس بزنند که کدام یک از شترها در 

مسابقه حول مخروط بزرگ، اول و کدام یک دوم 

.می شوند

C
ریسک بازیمن

ناموجود
530,00000

ی
10+5-52خانوادگ

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، این کره خاکی تجربه 

همچنین جنگ گسترده ای رو نداشت، و حاال شاید 

!شروع این جنگ پایان تلخی باشه برای کره زمین

C
ز دست چیر

ناموجود
5+4-2...کودک205,00000

 لیوان با رنگ های مختلف داده، و کارت ها ۵به هر نفر 

زنگ هم . را در یک دسته به پشت، وسط می گذاریم

هر . جایی قرار می گیرد که در دسترس همه باشد

بار یک کارت رو می شود و بازیکنان باید به سرعت 

لیوان ها را بر اساس الگوی نشان داده شده در کارت 

هر کس زودتر این کار را بکند، زنگ را به صدا . بچینند

تقویت . در می آورد و کارت را از آن خودش می سازد

حافظه آنی و حافظه دیداری، افزایش سرعت عمل 

و قدرت تمرکز از مهم ترین اهداف این بازی به شمار 

می رود

C
یه نمیر

ناموجود
7+5-242پاریی گیم140,00000

نمیریه از آن دسته بازی های کارتی به شدت 

اعتیادآور است که در آن بازیکنان به نوبت کارت 

می کشند و اگر بخت با آن ها یار نباشد، با کشیدن 

بقیه ی . کارت اجل معلق از بازی بیرون می روند

کارت ها، هر یک به نحوی، به بازیکنان کمک می کنند 

.تا از اجل معلق فرار کنند



C
پازل مکعبی اشکال

ناموجود
2+...12کودک310,00000

پازل مکعبی اشکال یک محصول چند منظوره ی 

آموزشی است که با هدف آموزش تناظر، رابطه بین 

قطعات، شناخت رابطه جزء و کل و شناخت حیوانات 

. سال طراحی شده است3 تا 1برای گروه سنی 

C
 طبقه5توپ و ششه 

ناموجود
ماه1819کودک180,00000

در بازی توپ و سرسره کودک با قراردادن توپ در 

باالی سرسره مسیری را که این توپ طی می کند و 

مرحله به مرحله از بین صفحات می گذرد تا به پایین 

کودک با مشاهده این فرایند . برسد، دنبال می کند

بازی . به کشف قوانین جهان پیرامون خود می پردازد

با این وسیله حس کنجکاوی و جستجوگری را در 

کودک پرورش می دهد و بر میزان دقت و توجه او 

.می افزاید

C

ز هوش چیر

مجموعه یک تکه

ناموجود

3-1......کودک215,00000

هوش چین یک تکه یک ابزار آموزشی بسیار مناسب 

برای زبان آموزی به دو زبان فارسی و انگلیسی 

این .  سال است3 تا 1.5برای کودکان گروه سنی 

حیوانات   صفحه آموزشی4مجموعه شامل 

شخصیت های  و میوه ها حیوانات جنگل، اهلی،

با قرار دادن هر صفحه در قالب . است کارتونی

مخصوص و در اختیار داشتن درپوش های مرتبط با 

هر صفحه، به کودک بیاموزید که مشابه هر تصویری 

که درون صفحه وجود دارد، درپوش مرتبط را پیدا 

کرده و در جای مناسب خود قرار دهد

C

ز هوش چیر

مجموعه دو تکه 

ناموجود

5-3......کودک220,00000

هوش چین دو تكه یک بسته آموزشی مناسب 

جهت زبان آموزی، تقويت قدرت تطبیق، افزايش دقت 

حیوانات  پرنده ها، میوه ها، و تمركز، آموزش

 سال ٥ تا ۳برای گروه سني  حیوانات جنگل و اهلی

.بصورت پازل های دو تكه ای طراحي شده است



C

ز هوش چیر

 مجموعه سه تکه

ناموجود
6-3......کودک240,00000

هوش چین سه تكه يک بسته آموزشی مناسب 

جهت زبان آموزی، تقويت دقت و تمركز، يادگیری 

مفاهیم اولیه

C

ز هوش چیر

مجموعه چهارتکه

ناموجود

7-4……کودک220,00000

قطعه در  در ابن بازی هدف بازی جایگیری هر چهار

یادگیری رابطه و . حفره ی مربوط به خود می باشد

حیوانات اهلی، حیوانات جنگل، میوه  تناظر،

از دیگر اهداف آموزشی  تصاویر کارتونی و ها

کودک یاد می گیرد که . مجموعه می باشند این

هوش چین، جزئی از تصویر است و  هریک از قطعات

.با نبودن هر قطعه، تصویر ناقص خواهد بود

C
جنگل مخوف

ناموجود
180,00000

ی
14+6-2...خانوادگ

شما در جنگل مخوف گرفتار شده اید، جنگلی که 

برای . موجودات فراطلبیعی در آن زندگی می کنند

رهایی از این جنگل شروع به جمع آوری موجودات و 

حیوانات، نشان ها و طلسم ها کنید و از قدرت 

. موجودات فراطبیعی برای رهایی خود استفاده کنید

این بازی تلفیقی از شانس، استراتژی و خرابکاری 

.است

C
هدبند

ناموجود
6+6-2...کودک210,00000

 پس از قرار دادن هدبند روی سر هر بازیکن و قرار 

 گرفتن کارت در محل مخصوص، هر بازیکن باید تا

 اتمام زمان ساعت شنی با پرسیدن سوال از

 بازیکنان دیگر و جمع آوری و طبقه بندی اطالعات

دریافتی تصویر روی کارت خود را حدس بزند

C
دایل توپه

ناموجود
3-11...کودک305,00000

کودکان معموالً تا هجده ماهگی نسبت به پایداری 

شیء آگاهی پیدا می کنند؛ برای همین از بازی 

دالی موشه که در آن بزرگترها دستشان را روی 

صورتشان می گیرند و بعد صورت خود را نشان 

نیز  بازی دالی توپه. می دهند، بسیار لذت می برند

دیدن رنگ های درخشان . دارای همین ویژگی است

و شنیدن صدای جغجغه مانند توپ های رنگی حس 

.بینایی و شنوایی کودکان را تحریک می کند



C
دوچشیم

ناموجود
5+4-2...کودک215,00000

 لیوان با ۵هر بازیکن یک عینک به چشم می زند و 

یک . رنگ های مختلف را روی دماغک آن می گذارد

نفر تاس ها را می ریزد و بازیکنان باید تالش کنند که 

اگر درست . تصویر مطابق با تاس ها را نشان دهند

را  گفته باشد یکی از لیوان های روی عینکش

برمی دارد؛ اما اگر اشتباه کرده باشد باید یک لیوان 

دقت، تمرکز و  این بازی. به عینکش اضافه کند

.می دهد بازیکنان را افزایش سرعت عمل

C
گوش به زنگ

ناموجود
6+6-2...کودک160,00000

در این بازی بتواند تشخیص دهد از   زیکنی کهبا

کدام میوه دقیقا به تعداد معینی که ابتدای 

بازی قرارداد میشود وجود دارد، زنگ وسط 

را به صدا در می آورد و برنده آن دست از   بازی

بازی است و تمامی کارتهای آن دست را برمی 

.دارد

C6+6-2...کودک255,00000دکیی اکتشاف

. کارت های الگو، رو به پایین، در وسط قرار می گیرند

بازیکنی که . یکی از بازیکنان یک کارت را برمی گرداند

زودتر بتواند با جا به جا کردن توپ های رنگی آن ها را 

به صورت الگوی کارت درآورد، آن کارت را به عنوان 

.امتیاز برمی دارد

C
ز بیر ز تیر

ناموجود
6+8-2...کودک139,00000

هدف از بازی تیزبین افزایش تمرکز و سرعت عمل 

بازیکنان است؛ بدین ترتیب که بازیکنان باید با 

تیزبینی و سرعت عمل خود بین کارت های بازی 

تصویر مشترک را بیابند و زودتر از بقیه نام آن تصویر 

.را اعالم کنند

C
ز فاریس اول  بیر ز تیر

دبستان

ناموجود

.........کودک135,00000

 تیزبین فارسی اول دبستان یک ابزار آموزشی 

 ارزشمند جهت تقویت مهارت نوشتن و دیکته کودک

شما می باشد



C
ز انگلیش بیر ز تیر

ناموجود
10+6-2...کودک135,00000

تیزبین کلمات انگلیسی یک بازی کارتیست که روی 

 تصویر وجود دارد ، بین هر دو کارت، فقط 6هر کارت 

آن را تشخیص دهید و . یک تصویر مشترک می باشد

 !برنده شوید


