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تازه است؟"ویننُمونوپولی: بانکداريِ"چیزِ چه
کامالً متفاوت!گاه با قوانینی است "مونوپولی"ي سرعتیِاین نسخه، نسخه

"هاي خانهتوکن"

																																															 	
"اسناد مالکیت"نرخ اجاره در ي بازيدر صفحهسطوحِ اجاره 

ی ! هر ملکشوید"رنگهميمجموعه"یک تا مالک مجبور نیستید صبر کنید:"هاي خانهتوکن"، اللّهاولِ بِسمِ
کند!دریافت می"خانهتوکن "بالفاصله یک که بخرید،

اید) بگذارید. این، (ملکی که خریدهمربوطهي از نوار رنگیِ باالي خانه1مربع شماره را در "خانهتوکنِ"
ي این ملک است. اجارهترازِي دهندهنشان

ک ي ملبلکه اجارهباید به شما اجاره بپردازد، او تنها اي شود که از آنِ شماست، نههربار که بازیکنی، وارد خانه
رود.باالتر میپلّه1شما نیز 

باالتر خواهد رفت.پلّه1تان ي ملکاي شوید که از آنِ خودتان است، اجارهاگر خودتان نیز وارد خانه

جا کنید. را جابه"خانهتوکنِ"ن باال رفت (یا پایین آمد)، باید تاي ملکاجارهترازِهربار که 

تواند قرار بگیرد.می"خانهتوکنِ"فقط یک ودر هر ملک فقط

افزایش یا کاهشِ ترازِ اجاره 

یک ي که یک ملک، براي تسویهتر بیاید! مگر آنپایین1ترازِتواند از است و اجاره نمی5اجاره ترازِباالترین 
به حالت اولیه (یعنی شاَاجارهترازِتلقّی شده و "صاحاببی"به بانک واگذار شده و در نتیجه، ملک ،بدهی

!شدگشته باصفر) بر



.M280،اشمبلغ اجارهواست"جِت"مالک آن، است؛2، 16ي ملک شماره اجارهترازِ

نگران، را کجا بگذارید)"توکن خانه"دانستید که (نمیرفتتان درتان از دستکملي اجارهترازِاگر حسابِ 
نشوید، فهمیدنش اصالً کار سختی نیست!

شید.را بک"سند مالکیت"کارت -

کند را فشار دهید زیرا در غیر این صورت، دستگاه فکر میي دکمهش بدهید)که طولَ(بدون آناز آن پس-
اش را بپردازید!خواهید ملک را بخرید یا اجارهکه شما می

خواهد گشت. فرض بري پیشثانیه به صفحه10از خود پسرا فشار نداده باشید، دستگاه خودبهي اگر دکمه

ي بازيصفحه
ا خواهید دید اما دیگر خبري ر"مونوپولی کالسیک"اسامی امالك بازي ي بازي بیندازید، اگر نگاهی به صفحه

هايدر عوض، خانه!نیست) Community Chest("صندوق خیریه"یا )Chance("شانس"هاي از خانه
اند.اضافه شده)Location("یابیمحل"و )Event("آمدپیش"

را باال برده هااجارهترازهايتواند که میکشیدیم"آمدپیش"کارت شما یک، "آمدپیش"هاي خانهبا ورود به 
خُنک بخورید!... یا حتی بفرستدتان که آببدهددارایی بر بادد یا درآمد نصیب کنیا پایین بیاورد، 

هاياز خانهیکیبه دلخواه، آزادانه و به،پولبا پرداخت مبلغی دهند که به شما اجازه می"یابیمحل"هاي خانه
اش را باال ببرید). اجارهترازِ(یا آن ملک را بخریدتوانید میسپس-ي بازي برویدامالك در صفحه



به شما کمک "رنگهاي هممجموعه"آوري ، در جمعیابیهاي محلخانهاما در بازي، خبري از تجارت نیست
بگیرید).ند (اگر هوشمندانه به کارشاننکمی

پول، پول، پول!
ي کارهاي شما را ، همه"بانکداري نوین"واحد هم نیست! "پول نقد"اید که در بازي، خبري از دریافتهاحتماالً 

سادگی!سرعت و بهبه؛دهدانجام می

شما را داشته باشد.و امالك)هاثروت (پولدهند که حسابِاجازه میدستگاههاي بانکی، به کارت-

ها را داشته باشد.ي آناجارهترازِامالك شما و دهند که حسابِاجازه میدستگاهبه اسناد مالکیت،-

گذرد، داشته باشد.شما میيمحلّهچه را که در دهند که حسابِ آناجازه میدستگاهبه آمد،هاي پیشکارت-

ما کارت شاَش این است کهمعنیاگر صدا را نشنیدید، ؛کندصدایی تولید میشود،میکشیدههر کارتی که -
است!نشدهکشیدهدرستیبه

خوش بگذرانید!
آغاز "و "سازيآماده"هاي این راهنما کمی شما را بترساند ولی کافی است بخشتعداد صفحاتممکن است

ع کنید!را بخوانید تا بتوانید بازي را شرو"بازي

آشنا شوید.-گذاریدها پا میکه به آن-ي بازي هاي صفحهبا خانهاز آن، بایدپس

در صفحات آخرِ همیندستگاه،بهتوضیحات تکمیلی راجع!تان خواهد کردرا ببینید؛ کمکدستگاهي صفحه
راهنما!

سازيآماده
واحد بانکداري نوین

بگذارید. سپس براي روشن دستگاهنشان داده شده، در ي اصلیراهنماي آخرِکه در صفحهشکلیها را بهباتري-
!دهیدبها را فشار از دکمهیکیبختَکی، اللّه، دستگاهکردنِ 

ها را فشار از دکمهثانیه نگه دارید. سپس یکی5را فشرده و حدود ي ، دکمهدستگاهست کردنِ براي ري-
!داده و بازي جدیدي را آغاز کنید



را با صداي بلند بخوانید!حاال این دستورات 

ي بازي بگذارید.از صفحهمخصوص پشت، در قسمتبهرا آمدپیشهاي کارت)1



بندي کنید.شان دستهاساسِ رنگررا باسناد مالکیت)2



بگذارید.اسناد مالکیترا در کنارِ "هاي خانهتوکن") 3

را بدهید. شبا توکنَتناسبمو کارت بانکیِپالستیکیتوکن1) به هر بازیکن، 4

) بگذارید.GOي آغاز (در خانهرا ي پالستیکیهاي توکن) همه5

ي بازي بگذارید.بانکداري را در وسط صفحهدستگاه) 6

شد.کاَش را می) هر بازیکن، کارت بانکی7

شما واریز به کارت،طور اتوماتیکاعتبار، بهM1500را فشار دهید.ي ) وقتی براي بازي آماده بودید، دکمه8
خواهد شد.



؟!کارت بکشیمطورچ

بگذارید. دستگاهخوانِپایین باشد، روي کارتروبهکه بارکُدش شکلیکارت را صاف نگه داشته و به

خوان را بپوشاند.ي سطحِ کارتکارت باید حتماً همه-

بدانید که عملیاتاگر صدا را نشنیدید،؛باید صدایی از دستگاه بشنوید، شما شدهانجاماز هر عملیاتپس-
!!!خوان بگذاریدکارت را دوباره روي کارتتان، انجام نشده وشدهانجام

مراجعه کنید. ات آخرِ همین راهنمابه دستگاه، به صفحتر راجعلطفاً براي اطالعات بیش

د. را ببینی"لغوِ آخرین تراکنش"بخش شده را لغو کنید، جاماگر خواستید آخرین تراکنشِ اني مهم:نکته

هاي پرنور، بازي نکنید!در زیر نور مستقیم خورشید یا المپ

بازيآغازِ 
چطور ببریم؟!

لک و امالك بخرید! امالك و مکمِ ستغمشما، در پایانِ بازي، ح را خواهند داشت!"پول"الت

ت ترین امالك را در مالکیترین پول و بیششود، بیشبازیکنان، ورشکسته میاز ي که یکیالحظهشما باید در 
!(چقدر این شرایط آشناست...)!خود داشته باشید

کند!کرده و برنده را تعیین میمحاسبهي بازیکنان را هاي همهدستگاه، دارایی

چطور بازي کنیم؟!

کند.گرد ادامه پیدا میدر جهت ساعت،ترین بازیکن، بازي را آغاز کرده و بازيجوان



تان که شد:نوبت

) هر دو تاس را بریزید.1

تان، دورِ صفحه حرکت بدهید.هايي رقمِ تاساندازهگرد و بهتان را در جهت ساعت) توکن2

اي شدید؟) وارد چه خانه3

ورود به هر خانه، چه کارهایی باید هنگامِ (از همین راهنما) را ببینید تا بفهمید که به"هاي صفحهخانه"بخش 
!انجام دهید

تان گرم!)(دمِجفت آوردید؟!

تان را بازي کنید... سپس دوباره تاس بریزید و یک نوبت دیگر هم بازي کنید!نوبت

مراقب باشید!

رسد!تان نیز به پایان میو نوبت"به زندان بروید"سرِهم جفت بیاورید، باید ر پشتبا3اگر 

..دهد.! بازیکنِ سمت چپِ شما، بازي را ادامه میرسدمیپایانتان بهنوبت) 4

شروع کنید!
قدر که خواندید، کافی است!براي شروع، همین

!ها را وقتی که واردشان شدید، کشف کنیدات مربوط به آنعملیها و خانه

هاي صفحهخانه
)"توکن خانه"دون (ب!باصاحامالك بی

ش!بگذاریدد، باید یا بخریدش یا به حراجاگر وارد ملکی شدید که صاحبی ندار



1لکیک م صاحاب!بی) براي خرید

شید.را بکسند مالکیت-

شید.تان را بکبراي خرید آن، کارت بانکی-

دهند.هر ملک را نشان میقیمتهاي صفحه، خانه

، ملک، مالِ شماست!"دینگ! دینگ!"کند واز کارت شما کسر میملک را قیمتدستگاه، 

بگذارید.) از نوارِ رنگی1(مربع شماره ي ملکاجارهیکترازِدر "خانهتوکنِ "یک -

رود!بار که بازیکنی، وارد این خانه شود، اجاره باال میهر

روي خودتان بگذارید.را پیشِسند مالکیت-

2 (لکصاحاب!بیبراي حراج کردنِ یک م) را ببینید"هاحراج"بخش (.

ي باالتررنگ = اجارهي هممجموعه
را "رنگي هممجموعه"آخرین ملک هر .، براي شما بسیار سودمند خواهد بودرنگهاي هموعهمجمداشتنِ 

! باال برودبالفاصله،هر ملک مجموعهي اجارهبخرید تا 

رود!پلّه باال می1،براي هرکدام،اجارهترازِدر اختیار داشته باشند، مشترکاً اگر دو یا چند بازیکن، مجموعه را 

رود!پلّه باال می2،اجارهترازِدر اختیار داشته باشد،تنهایی بهاگر یک بازیکن، مجموعه را 

!خواهید شنید!(از دستگاه) ش را "دادار و دودور"وقتی چنین اتفاقی بیفتد، صداي 

!تراز کنیددقتبارا "هاي خانهتوکن"فراموش نکنید که 

گیرد.ها تعلّق میشود، به آنکه مجموعه کامل میبار و در زمانییکرنگ فقط هاي همي مجموعهامتیاز ویژه

ي بازيرا براي ادامهي از این کار، دکمهچک کنید. همیشه پساسناد مالکیتاجاره را با کشیدنِ ترازِ
فشار دهید.



)"توکنِ خانه"(با !دارباامالك صاح

، باید به او اجاره بدهید!در اختیارِ بازیکنِ دیگري باشد،) اگر ملک1

شید.را بکسند مالکیت-

-اریز خواهد مالک وخود از حسابِ شما کسر شده و به حسابِشید. مبلغ اجاره خودبهکارت بانکی خود را بک
ي ملک را نشان خواهد داد.اجارهجدید شد. سپس دستگاه، ترازِ 

شید. باال بکپلّهیک را"خانهتوکنِ"-

رود!بار که بازیکنی، وارد این خانه شود، اجاره باال میهر

پول ندارید؟!

!ي کافی پول نداشته باشید، دستگاه به شما خواهد گفت!اندازه، بهبراي یک پرداختاگر 

!استفاده از امالکی که در اختیار دارید، کامل کنیدبا پرداخت خود را شما باید 

را ببینید!"اگر پولَم تمام شد، چه کنم؟!"بخش 

دهید!بولی باید به دستگاه اطالع -د رومیباال) اگر خودتان صاحب ملک باشید، نرخِ اجاره 2

را بکشید.سند مالکیت-

اجاره را نشان خواهد داد.جدید ترازِکارت بانکی خود را بکشید. دستگاه، -



شید.باال بکپلّه1را"خانهتوکنِ "-

رود!هر بار که بازیکنی، وارد این خانه شود، اجاره باال می

یار بسشتان کجا باید باشد)، چک کردنَ"خانهتوکنِ"د دانستیمی(نرفتتان در اجاره از دستترازِاگر حساب 
ساده است!

شید.را بکمالکیت سند-

را بخرید ملکخواهید کند که شما میرا فشار دهید وگرنه دستگاه فکر میي از این کار، دکمهحتماً پس-
اش را بپردازید!یا اجاره

گردد. ثانیه به حالت اولیه برمی10از پسخودنداده باشید، دستگاه خودبهرا فشار ي اگر دکمه-

آمدپیش

با صداي بلند هایش رانوشتهرا کشیده وهاي کارتدید، کارت باالي دستهشآمدپیشي وقتی وارد یک خانه
:بخوانید

پیروي کنید.کارتدستوراتاز شید و بک(در دستگاه) را آمدپیشکارت -

د!از امالك خودتان باشالزم نیست یکیکهیعنی این"از امالك را بکشیدکارت یکی"-

!توانید عملیات را انجام دهید، هیچ کاري نکنید!اگر نمی-

ید.رگردانها بي کارتزیرِ دستهشده را بهاستفادهآمدپیشهاي کارت-

) رد نشوید!GOي آغاز (د، از خانهردیحرکت کآمد،پیشیک کارت طبقِ عملیاتاگر -



که "امالکی"اند از عبارت"هاهمسایه"ها روي همسایگان شما هم تأثیر خواهند داشت! آمدپیشبرخی 
هاي . تغییرات کارت)خانه فاصله1، چه با هم متّصل باشندبه"گوشه"از یک چه (ا هستند در مجاورت شم

ه ی ککملفقط باشند، "صاحاببی"اگر امالك همسایه!عمال خواهد شدا"دارصاحاب"فقط بر امالك آمدپیش
د.پذیرکشیده شده، تأثیر میکارتش

) 6(شماره "پال مال") و 4(شماره "یوستن رود")، 5(شماره "ویل رودتوننپِ"هاي مثالً منظور از همسایه
!که صاحاب داشته باشند!شرط آنولی فقط به-است

ي خودتان باشید!توانید همسایهیاد داشته باشید که خود شما هم میو به

یابیمحل

؛توانید به هر ملکی که دوست دارید، برویدمیM100شوید، با پرداخت مییابیمحلي وقتی وارد یک خانه
!اش را باال ببرید! یا هیچ کاري نکنید!ش هستید، اجارهتوانید این ملک را بخرید یا اگر مالکمی

ينشانهکه ید تا اینبگردمختلفعملیاتدر بینِ وید فشار دهرا يدکمهخواهید حرکت کنید،) اگر می1
پدیدار شود.

شید.بکM100) کارت بانکی خود را براي پرداخت 2

خواهید، ببرید.) توکن خود را به هر یک از امالك روي صفحه که می3

4 (سند مالکیتلک را بکشید.آن م

5شید. ) کارت بانکی خود را بک

بگذارید.اشیک اجارهترازِدر "خانهتوکنِ "خواهید ملک را بخرید، یکاگر می

باال ببرید!پلّهرا یک "خانهتوکن "؛اجاره را باال خواهد بردترازِتان، اگر مالک ملک باشید، کارت کشیدنِ

!شویدM200خیالِبیعبور کردید،GOي اگر از خانهنکته:



)GOآغاز (يخانه

يخانهاگر واردGO ،شدید یا از آن گذشتیدM200کنید.از بانک دریافت می

تان را دریافت کنید! شید تا پولنمایان شود. کارت بانکی خود را بکينشانهرا فشار دهید تا ي دکمه

)Free Parking(پارکینگ رایگان

افتد!نمیاگر وارد این خانه شدید، آرامش خود را حفظ کنید! هیچ اتفاق خاصی 

)!Just Visiting(بازدید!جهتصرفاً 

بگذارید."Just Visiting"نگران نباشید! اگر وارد این خانه شدید، فقط توکن خود را در بخش 

)!Go To Jail(نک بخور!خُبرو آب

ید! شوM200خیالِ! بیرد نشویدGOي از خانه!ببرید"In Jail"بالفاصله توکن خود را به بخش 
شود!تان تمام مینوبت

ها شرکت کنید. یا در حراجردهدریافت کتوانید اجاره) هستید، نمیIn Jailکه در زندان (هنگامی

که بازیکن دیگري وارد ملک شما وقتی-شید هاي امالك خود را نککدام از کارتکه در زندان هستید، هیچوقتی
هايوجودآمده از طریق کارتبهايِتغییرات اجارهبرید! البته ملک نمیياجارهشود، شما هیچ سودي از افزایشِ

!روي ملکی که متعلّق به شماست، در زمانی که شما زندانی هستید، تأثیر بگذارندتوانند بر، میآمدپیش

روش:2به چطور از زندان آزاد شویم؟!

د؛ سپس کارت پدیدار شوينشانهرا فشار دهید تا ي بپردازید. دکمهM100تان، ) در آغاز نوبت بعدي1
معمول حرکت کنید!شما آزادید! تاس بریزید و طبق"جیرینگ!"بانکی خود را بکشید. 



اید، براي حرکت و تکمیلِ ی که آوردههایاز تاس!! اگر آوردید، آزادید!!تان، جفت بیاورید) در نوبت بعدي2
رسد.پایان میجا بهشوید، استفاده کنید؛ نوبت شما همینمیاي که واردش عملیات خانه

بپردازید و (که قبالً گفتیم) راM100همان تالش کنید. اگر جفت نیاوردید، "جفت آوردن"بار براي 3توانید می
بانک ر بهاگ"ي کافی ندارید، بخش اندازهآخرتان براي حرکت استفاده کنید. اگر پول بههايآزاد شوید و از تاس

را ببینید!"بدهکارید

م تمام شد، چه کنم؟!اگر پولَ

یک برايکند که آیا شما پول کافی میمحاسبهطور اتوماتیکبهتان را که بکشید، دستگاه ) کارت بانکی1
ید یا نه!پرداخت دار

ل از امالکی که دارید، کامرا باید با استفاده از یکیپرداختشود ولی تان پرداخت میاز کارت) مبلغی که دارید، 2
کنید.

است. ملک (یا شدهحک)روي صفحهبري مربوطه (در خانهي است که "قیمت خرید") ارزش یک ملک، 3
، انتخاب کنید. (و با آن، پرداخت خود را کامل کنید)کنیدتبدیل به پولخواهید امالکی) را که می

اگر به بازیکن دیگري بدهکارید:

-انتخابیسند یا اسناد مالکیتتان صاف شود!شید تا بدهیتان را بک

"بازیکن دیگر"آن را به سند مالکیتو (و در همان ترازِ اجاره) باقی بگذاریدروي ملکرا بر"توکنِ خانه"-

!بدهید

اگر به بانک بدهکارید:

صاف شود!تان شید تا بدهیتان را بکانتخابییا اسناد مالکیت سند-

ه تلقّی شد"صاحاببی"! این ملک اکنون را پس بدهیدسند مالکیترا از ملک خارج کنید و "توکنِ خانه"-
ش!تواند بخردو بازیکنِ دیگري که واردش شود، می



مینان، گردد. براي اطبرمیتانکی، به کارت بانتان باشد، مابقیِ پولتر از مبلغِ بدهیاگر ارزشِ ملک شما بیش) 4
خود را چک کنید.ي"مانده"

مام اید و کارِتان تشما ورشکسته شدهخسته نباشید، ي کافی براي پرداخت ندارید، اندازه) اگر پول یا ملک به5
!رسد)!پایان می(بازي بهاست

برد!
وزگارِ د (ر، از همه ثروتمندتر باششوداز بازیکنان، ورشکسته میکه یکیايدر لحظهبرنده، بازیکنی است که

!غریبی است، نازنین)!

شان ها و ارزش امالكپوللحاظ کردنِي بازیکنان را با پایانی همهموقعیتوضعیت و ،خودخودبه،دستگاه
کند.) محاسبه می"قیمت خرید"اَساسِ بر(

کند!!کُلّی حال میشود و ي نهایی مشخّص میسپس برنده

، باید "یگردبازیکن"هاي او به آن ورشکسته شود، بدهیاگر بازیکنی، با بدهکار شدن به بازیکنی دیگر،نکته:
شود.ي نهایی، لحاظ شده و در نتیجهتوسط بانک پرداخت به

؟!شدن هم هستمساوي امکانِ آیا 
باهم دستگاه، دو یا چند بازیکن حاسبات نهاییِاگر بعد از مبازیکنی که گرانساوي بودند، ملکبهاترین م

نگبا راي) در اختیار داشته باشد، برنده خواهد بود (مثالً بازیکنی که خانه"قیمت خرید"اَساسِ برصفحه را (
، شکست خواهد داد).است"ي سبزخانه"ه در اختیار دارد، بازیکنی را که مالک آبی تیر

لغو کردنِ آخرین تراکنش
توانند لغو شوند:میها این تراکنش

GOيخانهِقّدریافت ح/ * خرید ملک/ * پرداخت اجاره* 

)Locationیابی (محلي ي خانههزینه(مختص جرایم غیرعمد!) / * پرداختپرداخت براي آزادي از زندان* 



لغو شدن نیستند!وجه قابلهیچبهآمدپیشهاي هاي کارتتراکنش-

شنوید و اطالعات دایی میدارید. صنگهثانیه 5را فشرده و حدود وهاي فرض، دکمهي پیشاز صفحه
) تصحیح خواهد شد. "مالکیت"و/یا "حسابمانده"مربوطه (

توان لغو کرد.فقط و فقط آخرین تراکنش را می

!لغو کنیدتوانید آخرین تراکنش را ، نمی(بعد از بدهکار شدن)اگر بدهکار شدید

هاحراج
شده در صفحه را براي خرید آن ملک بپردازد، نوشتهصاحاب شده و نخواهد مبلغِاگر بازیکنی، وارد ملکی بی

آن ملک باید به حراج گذاشته شود. 

!استجمله خود بازیکنی که وارد ملک شدهنم-تواند پیشنهاد بدهد هر بازیکنی می

حراجی شرکت کنید!هیچ توانید در ید، نمیباشدر زندان اگر کهیاد داشته باشیدبه

کارهایی که باید بکنید:

) ببینید چقدر پول دارید!1

2 (لکی را که میسند مالکیتخواهید حراج کنید، مشید.بک

پدیدار شود.ي نشانهرا فشار دهید تا ي ) دکمه3

باید بدانید:که حراج را آغاز کنید، چند مورد را از آنپیش

؛ دست بجنبانید!مهلت حراج محدود است-

را فشار دهید.ي براي پیشنهاد دادن، دکمه-



رود.باال میM20، پیشنهاد با هر بار فشردنِ 

دهید، رقم پیشنهادي خود را با صداي بلند اعالم کنید. هر بار که دکمه را فشار می

ي ، باید ملک را به قیمتی که صفحهبه تایمر) تمام شدتوجهمهلت حراج (بارا دادید و اگر آخرین پیشنهاد -
!دهد، بخرید!دستگاه نشان می

شود. پیشنهاد دادن را آغاز کنید!آغاز می،خودخودبه،و حراجهیدرا فشار دي دکمه!اید؟) آماده4

و پولِ ملک را بپردازد. کشیدهکارت باید را داده،باالترین پیشنهادکسی که ) وقتی حراج تمام شد، 5

ه بگذارید!مربوطي در خانه"خانهتوکنِ "روي خود بگذارید. یک را پیشِسند مالکیت) 6

کس نخرید چی؟!اگر هیچ
را فشار داده و بازي را ادامه بدهید!ي مشکلی نیست! دکمه

چی؟!که بازیکنی پیشنهاد بدهد، تمام شد، از آنقبلمهلت،اگر 
را دوباره بکشید و حراج را از اول آغاز کنید!سند

هاي دستگاهشاتاسکرین

بازیکن داریم که همگی 3دهد که ) نشان میمثالیي آغاز (در این بازيِصفحه:)Startآغاز (
را دریافت کنند.M1500اند تا اعتبار آغازین معادل هاي بانکی خود را کشیدهکارت

فرض ي پیشرا فشار دهید تا به صفحهuي هروقت این نماد ظاهر شد، دکمه: )Exitخروج (
بر روي صفحه ظاهر شود.Uکند که نماد کند و فقط وقتی عمل میبرگردید. این عمل، هیچ پرداختی را لغو نمی

GO: دریافتM200 . را ببینید."ي آغازخانه"بخش



است. M260) 16قیمت خیابان کاونتري (ملک شماره : باصاحامالك بی

ها را حساب آنماندهي بازیکنان و فرض، نمادهاي همهي پیشصفحه: خانه/فرضي پیشصفحه
دهد.نشان می

پرداخته و به هر ملکی که دوست دارید، بروید!Location(:M100یابی (محل

ترتیب مبلغِاست؛ بدین2اجاره ترازِ، خیابان کاونتري را در اختیار دارد. "جِت": دارامالك صاحاب
است.M280اجاره 

در اختیارِ ، است. این مجموعهي زرد تکمیل شدهمجموعه: رنگي همجهشِ اجاره بر اَساسِ مجموعه
ي میدان اجارهترازِاست. 2ي آن اجارهترازِاست؛ تر است. خیابان کاونتري آخر از همه خریده شدهدو نفر یا بیش

است. 4ي پیکادیلی، اجارهترازِاست و 3لستر 

سادگی!!)همین! (بهشویددهید و آزاد میمیM100:خُنک!)(آبزندان

هاحراج

دهد.ي بازیکنان را نشان میي آغازِ حراج، حسابِ همه) صفحه1

. 1و 2، 3، 4دهند: هاي باالي صفحه، شمارش معکوس را نشان می) حراج در جریان است و حلقه2
!با صدایی خاص همراه استاین شمارش معکوس 

است. 160Mي فروخته شدن با قیمت رسد. ملک در آستانهپایان می) شمارش معکوس به3



باید "کوپترهلی"است. ی پیدا کردهاز پولی که دارد، بدهبیشM200، "کوپترهلی":بدهکار
ي پول باید استفاده کند.تصمیم بگیرد که کدام یک از امالکش را براي پرداخت بقیه

برد.بازي را میM9520، با "کشتی"از ورشکسته شدنِ ، پس"ماشین": برد

!!نیازمندیمکارت بانکی !!کارت ملک نیازمندیم

که دستگاه منتظرِ نیدید، یعنی اینتکرارشونده را ش"بیپ"ها را دیدید و صداهاي ی این صفحهوقت

ارت است تا تراکنش را تکمیل کند. یک ک

 نبید: اگرگردد!فرض برمیي پیشاه به صفحهازحد طول بدهید، دستگبیشبج

توقف بازي
ها بیدارش کنید! یک بازي از دکمهرود. با فشارِ یکیخواب میدقیقه استفاده نشدن، دستگاه به5از پس

جایی که قطع شده، ادامه پیدا خواهد کرد. شده، از همانمتوقف

بازي جدید / آغاز از اول
ها را فشار دهید از دکمهثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش شود. سپس یکی5را فشار داده و حدود ي دکمه

و بازي جدیدي را آغاز کنید. 

حجم صدا
رسی پیدا کنید. از زمان فشار داده و نگه دارید تا به کنترل حجم صداي دستگاه دسترا همو هاي دکمه
را فشار ي براي زیاد یا کم کردنِ صدا استفاده کنید. براي تأیید و ثبت، دکمهیا هاي از دکمهیکی

دهید.
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