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ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرت ﺑﮑﺸﺪ و در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﺗﺎ ﮐﺎرت رو ﺷﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎزار اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﮐﺎرت را ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی در دﻧﯿﺎی
»ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻦ« آن ﻗﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  5ﮐﺎرت ﻣ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻟﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
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از ﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﻢ ﺧﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﺑﺎزی ﺟﻨﮕﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻫ آن روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﭘﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮ ﭘﺎ
را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮراﮐﻪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻌﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﻧﺪ ﺑﺎزی را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ,وﺟﻮد دارد.
ﺑ ﺪ از ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺎزی  Haim Shafirدر ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﯾﺪﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎﺳ از اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻮرد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزی
 speed cupsﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﺑﺎزی دوز  4ﺳﻮ
ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮش و ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﺮﻫﻬﺎی
ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗ ﺎدل را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی دﺳﺘﭽﯿﻦ
ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗ ﺪاد ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻫﺎﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼ ﺗ ﺪاد ﮐﺎرﺗﺎﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯿﺒﺮی .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزی ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری از دو ﺑﺎزی دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ۶ﻣﻬﺮه از ﻣﻬﺮﻫﻬﺎی ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را
از ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮوز اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺳﺮﯾ ﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻬﺮﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﺣﻔﺮﻫﻬﺎ ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﺴ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺮه ﯾﮏ رﻧﮓ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻬﺼﻮرت ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺶ ﺿﻠﻌ ﺣﻔﺮﻫﺪار ﮐﻪ  ۱۴ﺟﻔﺖ ﻣﻬﺮه ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺸﮑ  ,ﺑﺮای
ﺑﺎزی ﮐﺮدن در آن وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎزی دوز ﭼﻬﺎرﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزی  XOوﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻣﻬﺮﻫﻬﺎی ﻋﻼﻣﺘﺪار ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﺎت
ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻬﺎی ﺳﻮار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ,وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻮع ﻗﯿﻤﺘ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮاﺣ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ در ﺑﺎﮐﺲ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻖ
ﺑﻪ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎزی ﺳﻄﺢ “ﻣﺘﻮﺳﻂ” رو ﻣﯿﺪه ،وﻟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی اﺻﻠ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻨﺘﻮع در ﺑﺎزی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻣﺬاﮐﺮه و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﻪ .دارا ﺑﻮدن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫ اﺳﺖ و ﺗ ﺪادی ﻣﺎﻫ و ﺗ ﺪادی ﻗﻼب ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی در آن وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزی ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﻮاع آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺗ ﺪاد ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺪه ﺑﯿﺸﮏ
ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﻮش ﺑﺪﻫﺪ ،ﯾ ﻨ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را راه ﺑﯿﻨﺪازد و ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮ
ﺑﺮود ،اﯾﻦ وﯾﮋﮔ از ﺟﺎﻟﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻣﻔﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﺧﺮ آن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﯾﮑ از دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ را ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ روی ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﺪ و اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫ رخ دﻫﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﻣﯿﺸﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮج واژﮔﻮن ﻧﺸﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ آن را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ ﺑﺎزی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮج ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  ۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗ ﺪاد  ۲۴ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﻔﻆ
ﺗ ﺎدل و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﻮدﮐ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻌﺐ را ﺑﺮدارد در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼ آن را
ﺑﺮ ﻧﺪارد ,ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﺘ ﮐﻪ روی آن ﻣﮑﻌﺒﻬﺎ ﭼﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ,ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮج ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎزی دارای  ۵۴ﻋﺪد ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ در  ۱۸ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در ﺟﻌﺒﻬﻬﺎی اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ  ۲۰ﻋﺪد ﻟﯿﻮان رﻧﮕ و ﯾﮏ ﻋﺪد زﻧﮓ ﻓﻠﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ۲۴در ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ اﻋﻀﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺣﺮﮐﺘ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎزی ﺑﺎﺑﺎﺑﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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