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شوند و بازي بـه

ين محله به شش
ل محله چيني ها
اي هرسال بازيك
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  پيدا ميكند.
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  چيدمان بازي:

 صفحه بازي را وسط ميز قرار دهيد -

 ني يك رنگ (قرمز، زرد، سبز، سفيد يا بنفش) را  انتخاب كرده و نشانگرهاي مربوط به آن رنگ را دريافت ميكندهر بازيك -

هر بازيكن يك كارت راهنما دريافت ميكند در يك طرف اين كارت تعداد كارت هايي كه در هر نوبـت بايـد بـه بازيكنـان      -
در پايان هر سال بايد به كسب و كارها با توجه به اندازه شـان   مقدار پولي كه داده شود نوشته شده و در روي ديگر كارت

 داده شود نوشته شده است

 در ابتداي بازي هر بازيكن پنجاه هزار دالر دريافت ميكند. بقيه پولها به پشت وسط بازي قرار ميگيرند -

 ژتون هاي كسب و كارها را داخل كيسه ميريزيم و وسط ميز كنار صفحه بازي ميگذاريم -

 ت ساختمان ها بر زده ميشود و به پشت وسط ميزقرار داده ميشودكار -

 قرار ميدهيم  1965نشانگر سال را روي تقويم بازي كه در گوشه پايين سمت راست زمين است را در سال  -

 هر كسي كه به تازگي به يك محله چيني و يا رستوران چيني رفته بازيكن نفر اول ميشود -

  گام اول: هدف بازي

  هر كسي كه پول بيشتري جمع كرده باشد برنده بازي است 1970سال ششم يعني در پايان سال در پايان 

  گام دوم: قوانين

 1970(سال مار) آغاز ميشود و در سـال   1965بازي در شش دور بازي ميشود و هر دور نماينده يك سال است. بازي در سال 
  (سال سگ) تمام ميشود.

  يشود:هر دور از بازي شامل مراحل زير م

  ) به بازيكنان تعدادي كارت ساختمان داده ميشود1

  ) هر بازيكن از داخل كيسه، تعدادي ژتون كسب و كار برميدارد2

  ) مبادالت بين افراد آغاز ميشود3

  ) ژتون هاي كسب و كار روي زمين گذاشته ميشود4

  ) درآمدها محاسبه شده و به بازيكنان پرداخت ميشود5

  ميشود و وارد سال جديد ميشود ) نشانگر سال جابه جا6

   



 

 

  توضيح مراحل بازي:

  ) به بازيكنان تعدادي كارت ساختمان داده ميشود1

كارتهاي ساختمان را بـا توجـه بـه جـدولي كـه روي كـارت راهنماسـت بـين          كسي كه كارت بازيكن نفر اول را دريافت كرده
  بازيكنان توزيع ميكند.

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  دور  
  6/4  6/4  6/4  6/4  6/4  7/5  بازيكنسه 

  5/3  5/3  5/3  5/3  5/3  6/4  چهار بازيكن
  4/2  4/2  4/2  5/3  5/3  5/3  پنج بازيكن

  

  را با توجه به روند زير دنبال كنيد: برداشتن كارت ساختمان ها

همچنـين اينكـه در كـدام    تعداد كارتهايي كه به بازيكنان داده ميشود با توجه به تعداد بازيكنان شركت كننده در بازي و  -
 دور از بازي هستيم تغيير ميكند

هر بازيكن تعداد كارت بيشتر را با توجه به جدول باال دريافت ميكند و دو كارت خود را ميسوزاند تا تعدادي برابر با تعداد  -
 كمتر نوشته شده در جدول را داشته باشد

 كه چه تعداد كارت بايد در دست بازيكنان باقي بماندعدد دومي كه بعد از اسلش در جدول نوشته شده نشان ميدهد  -

كارتهايي كه سوزانده ميشود به دسته كارتها برگردانده ميشود و مجددا بر زده ميشود تا بـراي دسـت هـاي بعـدي آمـاده       -
 باشد

 ميگذارندتش دستشان است مهره هاي رنگ خود را تمام بازيكنان كارتهاي خود را رو ميكنند و در ساختمان هايي كه كار -

مثال: در يك بازي چهار نفره در دست اول هر بازيكن شش كارت دريافت ميكند و از اين شش كارت چهار كارت را نگه داشته 
  و دو كارت را ميسوزاند

  ) هر بازيكن از داخل كيسه، تعدادي ژتون كسب و كار برميدارد2

به ترتيب بازيكنان از داخل كيسـه تعـدادي ژتـون كسـب و كـار      با شروع از بازيكني كه كارت بازيكن نفر اول را در دست دارد 
  خارج ميكنند. تعدادي كه بازيكنان بايد در هر دور ژتون بردارند در جدول يك نشان داده شده است.

  برداشتن ژتون هاي كسب و كار را با توجه به روند زير انجام دهيد:

 جه به تعداد بازيكنان و دور بازي متفاوت استتعداد ژتون هاي كسب و كاري كه بايد برداشته شود با تو -
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قـانون بـازار برقـ
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ـه هـر چيـزي 
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مامي بازيكنان فر

ورت بگيرد در اين
 ميگيرد. هر بازيك
فر مذاكره كنند
 بازيكن ديگر بكن
ي خالي)، ژتون ه
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ه كيسه مهره ه

ق كنند وارد مرح

ر ميدهيد ديگر
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كه Changمثال 
(useك چايخانـه  
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 مذاكره بين دو 
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در اين م
دارد يك
گذاشته
در ازاي 
شماره بي

ددي كه با رنگ
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حاال لوسي سه چ
يست هم مهره 
مز چانگ گذاشت

يتواند مغازه در 
د مرا كه ميخواه
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ار مشخص شود
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سب و كار مشابه
 داشته باشند، ا
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م ضلع مشترك
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 در دورهاي بعد
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مالك جدا دارند 

گذاشت حه بازي

خود به تعدادي
 كه بازيكن هر 

. بازيكنان بايدهد
رار دهند كه مالك
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ود را روي آن قر
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  كند.

  

ثالم
دارا
و تج

هاي كسب و كار

ن هاي كسب و

 از نفر اول هر با
كن به اين صورت
ه متعلق به خود
ك مهره رنگي خو

بسازد و يا اي كار
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باشند كن
از بانك پ

  
اما بايد دقت ك



ري) كنار هـم قـ
فروش ماهي هاي
 است كه مهـره

ـد در آن صـورت
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جـارت  
هنـوز   
 ايـن  
ـن دو    
يافـت    

  
 

دور ششـم       
 اند حساب 
و نفر مقدار 

زار دالر براي تج
 درست كـرده ه
ساب مي آيند به
راي يكـي از ايـ
ت هـزار دالر دري
 در يافت ميكند

نـان در پايـان د
دست آورده  به 

ر صورتي كه دو

 
ما تنها چهل هز
كه كنار همديگر
ي جدايي به حس

بـر Simon انـد.  
گرفته اند بيسـت
يز آن يك است 

   ببريد

م ميشـود. بازيكن
 اين شش سال 
ده بازي است. د

  ه است.

دريافت ميكند ام
ي خشكشويي ك

(Fac تجارت هاي
گر متصل شده 

F رار گكنار هم ق
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  داشته شود.

ك سال به جلو

اسـت تمـام 19
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 آورده باشد برند
اشته باشد برنده

نجاه هزار دالر د
 تعداد مغازه هاي

(ctory Shopس 
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ش سال به دست 
كار روي زمين د

 (Sea Food) پن
ه اين دليل كه 
گاه توليدي لباس
 اند و تنها از يك

(F  ژتون كه دو
كارگاه توليدي  

د از ديگر بازيكن

رد سال جديد

سد و مهره نشانگ

ه نشـانگر سـال 
ريافت ميكنند و
ر طول اين شش
شتري كسب و ك

ذاي دريايي اش
به دريافت ميكند

كارگ ده. دو ژتون
گر متصل نشده
Factory Shop)

ي تجارت بعدي 

 بازيكن دارد بايد

ميشود و وا جا

يان ميرسل به پا

 زماني كه مهره
 روال هر دور در
شترين پول را در
ني كه تعداد بيش

تجارت كامل غذ
د (Laundry)ش 

يمم خود نرسيد
ك ضلع به يكديگ
( توليدي لباس 

زار دالر نيز براي

دار پولي كه هر 

گر سال جابه ج

 هر دور يك سال

  زي

 پايان دور ششم
ي خود را طبق 
 بازيكني كه بيش

ر داشتند، بازيكني

Simon براي ت
خشكشويي اش
به اندازه ماكزي
دليل كه از يك
تجارت كارگاه
ميكند و ده هز

نكته: مقد

) نشانگ6

در پايان 

پايان باز

بازي در 
درآمدهاي
ميكنند. 
پول برابر


