
 

 

 راهنمای بازی

 "قبیله"

 باال(سال به 7بازیکن؛  4تا  2)برای 

 اجزاء بازی:

 خانه( 25)دارای  ی بازیصفحه 1

 توکن( 30ی مختلف، هرکدام قبیله 4نشین )توکن قبیله 120

 ( صورتک 3هر قبیله، توکن صورتک ) 12

 راهنمای بازی 1/  تاس 1حصار چوبی /  60

  هدف بازی:

ترین قبایل، بیشسایرِ ای رؤسکند تا در رقابت با الش مینقشِ رییسِ یک قبیله، تهر بازیکن، در 

ی های قبیلهزمیناز گزندِ رُقبا،  ی خود تصاحب کرده و برای در اَمان ماندنها را برای قبیلهزمین

 طورِ کامل محصور کند.خود را به

  سازی:آماده

 ی بازیکنان قرار دهید.رسِ همهو در دستی بازی ی بازی و تاس را در وسط محوطهصفحه

  توکنِ صورتک 3نشین و توکنِ قبیله 30از قبایل را انتخاب کرده و ، یکیسپس هر بازیکن

 کند.ی خودش( را دریافت می)مربوط به قبیله

 بازیکنانی همه رسِدست ی بازی و درای از محوطهگوشه در ،حصار چوبی 60

 .گیرندمیقرار 

 

 

 

 



 

 

  :بازی چگونگی

 ی مختلف است:هر دُور بازی، شاملِ چند مرحله

  :)اجباری( نوبت نِتعیی یمرحله (1

به ترتیبِ سپس به ترتیبِ سن )از کوچک به بزرگ(، تاس ریخته و در ابتدای هر دُور، بازیکنان، 

  کنند!بازی میتاس )از بزرگ به کوچک(، ی نتیجه

 ها باید دوباره تاس بریزند!باشد، آن یکی ،یا چند بازیکندو  ی تاسِنتیجه اگر

 : بازی ورِبازیکن از دُیک  حذفِ

 تواندمی ،بیاورد 6، خود لین تاس ریختنِدر اوّ ان،بازیکن ازیکیفقط ، نوبت تعیینِ یاگر در مرحله

خود  صورتکِ توکنِیک  ند! او سپساز دُورِ جاریِ بازی، خارج کرا  انبازیکن ، یکی دیگر ازدلخواهبه

استفاده  د از امتیازِ حذفِ رُقباتوانیبار می 3)شما در هر بازی، فقط  دگذارمیبیرون از بازی نیز را 

 .کنید(

)به  گیردقرار می اَشکنندهحذف در اختیارِ او،  کشیِ حصار نوبتِ  بازیکن، هر حذفِ با نکته: 

 !مراجعه کنید( "گذاریِ حصارهای جایمرحله"

نشین قبیله توکنِ 2باید  ،وردر هر دُ ،هر بازیکن: )اجباری( هانشینقبیله گذاریِجای یمرحله (2

 دهد:قرار  بازی یصفحهاز )خانه( زمین  2یا  1در دلخواه، بهرا 

 گیرند.بقرار  ،از هم یا جداهم  کنارِ ، دری خالیهایدر زمین توانندمی نشینقبیله توکنِ 2 -

ای دیگر در آن هست )به توکن از قبیله 2یا  1که  قرار بگیرند هاییخانهدر  توانندها میتوکن -

 .مراجعه کنید( "ی رقابت برای تصاحبِ یک زمینمرحله"

 

 

 

 



 

 

 توکن از یک قبیله قرار داد. 2از توان در یک زمین، بیشنمی نکته:

قرار ، شده "محصور"ای دیگر توسطِ قبیلهکه به در زمینی توانندوجه نمیهیچها بهتوکن نکته:

 !بگیرند

 ،بازیکنی اگر: های دیگران()در صورِت حمله به زمین زمینیک  تصاحبِ رقابت برای یمرحله (3

ها حضور های قبایلِ دیگر در آنهایی قرار دهد که توکندر خانهخود را  نشینِ قبیله توکنِ  2یا  1

فقط یک جایی که کنند تا ها با هم رقابت ن آن زمیندست آوردهب برایباید  هاقبیله ،داشته باشند

 در آن زمین باقی بماند:های یک قبیله( )توکنقبیله 

ریزند: بازیکنی که ای که در این زمین باقی خواهد ماند، هر دو بازیکن تاس میبرای تعیینِ قبیله

ی اگر نتیجه کند.نشینِ رقیب را از آن زمین )خانه( خارج میتاس بهتری بیاورد، یک توکنِ قبیله

 تاسِ دو بازیکن، یکی بود، بازیکنان باید دوباره تاس بریزند.

 های یک قبیله در آن زمین باقی بماند.کند که فقط توکناین کار، تا جایی ادامه پیدا می

 ی، بازیکنان باید یک حصار در صفحهور از بازیدر هر دُ: )اجباری( هاحصار گذاریِجای یمرحله (4

 :بازی قرار دهند

 آن نباشد. اطرافِدر دیگری  حصارِهیچ گیرد که بقرار  اطرافِ زمینیدر  تواندمی حصار -

 حصار در اطرافِ آن قرار داشته باشد. 2یا  1گیرد که بزمینی قرار  در اطرافِ تواندمی حصار -

در  )فقط در صورتی که محصور کندطورِ کامل بهیک زمین را  گرفتنش،با قرار  تواندمی حصار -

 (.ن از یک قبیله باشدتوک 2 ،آن زمین

زمان، زمینی دیگر اگر بازیکنی برای محصور کردنِ زمینی برای خودش، مجبور شود که هم نکته:

 تواند این کار را بکند!از رُقبا محصور کند، مینفعِ یکیرا نیز به

 

 

 



 

 

نشین وجود قبیله توکن 2تر از کمدر آن که  زمینی را یایک زمین خالی توان وجه نمیهیچبه نکته:

 کرد! "محصور"، داشته باشد

 :پایان بازی

 رسد:بازی، در دو حالت به پایان می

برای خود محصور کند )این دُور، زمین را هشتمین  ، در یک دُور، موفق شودانبازیکن ازییک -

 آخرین دُورِ بازی خواهد بود(...

 یا

 ...شودگذاری در صفحه جای آخرین حصار، -

 :شماریامتیاز

 امتیاز  2 :محصورشده هر زمینِ

 امتیاز 1 :نشده از بازی()خارج صورتک توکنهر 


