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«مراکش» »Marrakech« /
(براي  2تا  4بازيكي 6 ،سال بِ باال ،زهاى بازي 20 :دقيقِ)

 هدف بازی :بازار فرش هراکص در جٌب ٍ جَش بِ سر هیبرد :بْتريي فرٍضٌذُ ،بِ زٍدي هعرفی خَاّذ ضذ .توام فرش فرٍضاى تالش هیکٌٌدذ تدا تعدذاد بيطدتري فدرش رادر هعرض ديذ قرار دٌّذ ٍ بذيي ترتيب ،ضاًس بيطتري براي خَد جوع کٌٌذ .بازيكٌی از بيطتريي بخد برخدَردار اسد کدِ ه ودَ "تعدذاد فرضدْايی کدِ در هعدرض ديدذ
قرار دادُ" ٍ "هقذار پَلْايص" از ّوِ بيطتر باضذ.
 محتًیات جعبه :بازار فرش (صفحِي بازي)؛  57فرش پارچِاي ( 3دستِي  15عذدي ٍ يک دستِي  12عذدي)؛  20سكِّي يدک درّودی ٍ  20سدكِّي  5درّودی؛ عصّدام(کِ هالک بازار فرش اس ) ٍ يک تاس چَبی.
 شريع بازی :عصّام را در هرکس صفحِ قرار دّيذ (ضكل ّ .)1ر بازيكي 30 ،درّن ( 5سكِّ ي يک درّوی ٍ  5سكِّ ي  5درّوی) درياف 15فرش از يک رًگ درياف هی کٌذ .در بازي ً4فرُّ ،ر بازيكي بايذ  12فرش از يک رًگ درياف
در جْ چرخص عقربِ ّاي ساع تغيير هیکٌذ.

هی کٌذ .در بازي ً3فرُّ ،ر بازيكي

کٌذ .با قرعِ کطی هطخص کٌيذ کِ چِ کسی بازي را ضرٍ کٌذًَ .بتْا

 ريش بازی :در ّر ًَب  ،بازيكٌاى کارّاي زير را اً ام هی دٌّذ: )1عصّام را حرک هی دٌّذ )2 / .اگر الزم باضذ ،بِ حريف پَل پرداخ هیکٌٌذ )3 / .سپس يكی از فرضْاي خَد را پْي هیکٌٌذ.
 حرکت دادن عصّام :پيص از آى کِ بازيكي تاس بريسد ،بايذ تصوين بگيرد کِ در چِ جْتی هیخَاّدذ حرکد کٌدذ .عصّدام هدی تَاًدذ در جْتدی کدِ بدَدُ ،اداهدِ دّدذ يدا 90درجِ بِ چپ يا راس چرخاًذُ ضَد (اٍ ًوی تَاًذ  180درجِ بچرخذ) (ضكل .)2
سپس بازيكي تاس هیريسد :تعذاد گيَُ اي کِ رٍي تاس ًقص بستِ ،هطخص هی کٌذ کِ عصّام بايذ چٌدذ خاًدِ حرکد کٌدذ .اٍ در خطدی راسد (ٍ ًدِ هدَرّ ) در جْتدی کدِ
از قبل هطخص کردُ ،حرک هیکٌذ .اگر عصّام از بازي خارج ضَد ،جْتص تَسط فلطْاي کٌارُ ي صفحِ هطدخص هدیگدردد (فلطدْا بدِ عٌدَاى حرکد ضدوردُ ًودیضدًَذ)
(ضكل .)3
 پرداخت بیه فريشىدگان :اگر عصّام حرکتص را بر رٍي يكی از فرضْاي ديگر بازيكٌاى خاتوِ دّذ ،ضوا بايذ بدِ صداحب آى فرضدْا پدَل بپردازيدذا هقدذار ايدي پدَل ،برابدراس با تعذاد خاًِّايی از صفحِ کِ فرضْاي آى بازيكي پْي ضذُ ٍ بِ ّن هتّصل هیباضٌذ .آى بازيكي بايذ بِ تعذاد خاًِ ّاي پَضيذُ ضدذُ از آى فرضدْا ،پدَل بپدردازد .اضدال
ايي خاًِ ّا بايذ بِ يكذيگر هتّصل باضٌذ .در حالتی کِ فقط گَضِّاي خاًِ ّا بِ ّن هتّصل باضٌذ ،آًْدا ضدوردُ ًودیضدًَذ .خاًدِ اي کدِ عصّدام در آى قدرار دارد ّدن ضدوردُ-
هیضَد (ضكل .)4
اگر حرک عصّام بر رٍي يک خاًِ ي خالی يا يكی از فرضْاي خَد آى بازيكي خاتوِ يابذ ،اٍ ديگر پَلی ًخَاّذ پرداخ .
اگر پَلْاي بازيكٌی توام ضَد ،اٍ ّرچقذر کِ هی تَاًذ ،بايذ بپردازد ٍ از بازي خارج ضَدا ّوچٌيي فرضْايی کِ در صفحِ قرار ًدذادُ ،بدِ جعبدِ برگرداًدذُ هدیضدًَذ .فرضدْايی
کِ در صفحِ قرار دادُ ،در بازار باقی هی هاًٌذ ٍ بی اثر تلقّی هیضًَذ؛ يعٌی ديگر بِ حسا ًوی آيٌذ .ديگر بازيكٌاى ًيس ٍقتدی بدر رٍي ايدي فرضدْا قدرار هدیگيرًدذ ،ه بدَر بدِ
پرداخ ّسيٌِ اي ًخَاٌّذ بَد.
 پهه کردن فرشها :بازيكي بايذ يكی از فرضْايص را در کٌار خاًِاي کِ حرک عصّام در آى خاتوِ هیيابذ ،پْدي کٌدذ .يدک لبدِ ي فدرش بايدذ بدا يكدی از اضدال ايدي خاًدِدر تواس باضذ (ضكل .)5
يک فرش هی تَاًذ در ضرايط زير پْي گردد:
 )1در دٍ خاًِ ي خالی  )2 /در يک خاًِ ي خالی ٍ رٍي ًيوِ ي يک فرش ديگر (از ّر رًگی)  )3 /رٍي دٍ ًيوِ از دٍ فرش هختلف (از ّر رًگی).
بازيكي ًوی تَاًذ يک فرش را کاهل رٍي يک فرش ديگر کِ از آى حريف اس  ،قرار دّذ (آى فرش هی تَاًذ تَسط دٍ فرش پَضاًذُ ضَد) (ضكل ّاي .)5c ٍ 5b ،5a
 پایان بازی :بازي ٍقتی پاياى هیيابذ کِ آخريي فرش پْي گرددّ .ر ًيوِ از فرضْايی کِ قابل هطاّذُ باضذ ٍ ّر درّن بِ عٌَاى يک اهتيداز ضدوردُ هدیضدًَذ .بدازيكٌی کدِبيطتريي اهتياز را کسب کٌذ ،برًذُ اس  .در صَرتی کِ ًتي ِ هساٍي ضَد ،بازيكٌی کِ بيطتريي درّن را دارد ،برًذُ هیضَد.
 قًاویه برای دي بازیکه :در ايي حال ّ ،ر بازيكي  30درّن ٍ  24فرش از دٍ رًگ هتفاٍت درياف هیکٌذٍ .ي  2رًگ فرضص را بدا ّدن هخلدَک کدردُ ٍ بدِ ترتيدب از آًْدااستفادُ هیکٌذ.
 حالت دیگر بازی :در ّر ًَب  ،بازيكٌاى کارّاي زير را دًبال هیکٌٌذ: )1تاس هیريسًذ )2 / .عصّام را حرک هی دٌّذ )3 / .اگر الزم باضذ ،بِ حريف جريوِ هیپردازًذ/ .
 )4يكی از فرضْايطاى را پْي هیکٌٌذ )5 / .عصّام را  90درجِ هیچرخاًٌذ.
بازيكي بعذي ه بَر اس عصّام را در جْتی کِ قرار گرفتِ ،حرک دّذ.

* ارائِ اي هٌحصر بِ فرد از ضرک «سرزهيي رّي زيبا» * www.LBMind.com :ضوارُ ي تواس براي راٌّوايی ٍ هطاٍرُ در هَرد بازيّا* 021-88482038 :
* براي ضرک در قرعِ کطی ٍ عضَي در کلَ بازيّاي فكري ،عذد  1را بِ ضوارُي  100016989پياهک کٌيذ *

