ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻦ 2-4
ﺳﻦ  +13ﺳﺎل
ﻣﺪت زﻣﺎن  60-90دﻗﯿﻘﻪ

 12 -5ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ در ﻣﻌﺪن
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 18 -4ﻋﺪد ﺧﺸﺖ ﺑﺮ
روی ﺗﭙﻪ ﮔﻞ رس ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

Age

 28 .3ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب در
ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 10 .6ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﺑﺮ روی
رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 .7ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﺑﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻘﺪار آن ﻫﺎ ) 1/2و (3/4
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و در ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ

 -8ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺮ زده ﺷﺪه و در ﮐﻨﺎر
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی رو ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.در
اﺑﺘﺪا از اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  4 ،ﮐﺎرت
اول )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن(
آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در  4ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 .9ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮ زده و در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی 7
ﺗﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﺳﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ 4 :دﺳﺘﻪ ﺑﺮای 4
ﺑﺎزﯾﮑﻦ  3 ،دﺳﺘﻪ ﺑﺮای  3ﺑﺎزﯾﮑﻦ و  2دﺳﺘﻪ ﺑﺮای 2
ﺑﺎزﯾﮑﻦ .دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﺧﺮ  ،اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
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اﺟﺰای ﺑﺎزی :

Stone
 .2ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺬا را ﺑﺮاﺳﺎس ارزش
آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را در
ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 .1ﺗﺨﺘﻪ را در وﺳﻂ
ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 1ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی
 4ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
 68ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻮﺑﯽ
 40آدﻣﮏ ﭼﻮﺑﯽ
 8ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در دو ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻔﺎوت
 53ﺗﻮﮐﻦ ﻏﺬا
 28ﮐﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 18ﮐﺎﺷﯽ اﺑﺰار
 1ﻧﺸﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه
 36ﮐﺎرت ﺗﻤﺪن
 7ﺗﺎس
 1ﻟﯿﻮان ﺗﺎس ﭼﺮﻣﯽ
 1ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

 .13ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺸﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  4ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .12آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ) 5ﻋﺪد در ﻫﺮ رﻧﮓ( ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻠﯽ
در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 7 .ﺗﺎس و ﻟﯿﻮان ﺗﺎس ﻧﯿﺰ
در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯿﺸﻮد.
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺷﻤﺎ و
ﺧﻼﺻﻪ ای از اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﺪد ﺗﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 .10ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ رﻧﮕﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را
در ﻓﻀﺎی  0ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی
)ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی 0
ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ )ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

 .11ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن روﺳﺘﺎی
ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮ روی آن  5 ،آدﻣﮏ از رﻧﮓ ﺧﻮد و
ﺗﻮﮐﻦ ﻫﺎی ﻏﺬا ﺑﻪ ارزش ﮐﻞ ) 12ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  10و  (2ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم .
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ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﺑﺰار ﺷﻤﺎ

ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزی

ﺑﺎزﯾﮑﻦ اول ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آدﻣﮏ را در ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ  ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد  ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻤﺎم آدﻣﮏ
ﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻔﺮ اول اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ آدﻣﮏ ﻫﺎ
از ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﮐﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت .
ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ،ﻧﺸﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.اﯾﻦ ﺑﺎزی
در ﺗﻌﺪاد دورﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ دور اول ﺑﺎزی ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از دور ﺑﺎزی و ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ در
اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﯾﮏ دور از ﺑﺎزی

ﻫﺮ دور ﺑﻪ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺎزی ﺷﻮﻧﺪ :
 .1ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
 .2ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
 .3ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد آدﻣﮏ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .1ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آدﻣﮏ در
ﻫﺮ داﯾﺮه

ﺑﺎزﯾﮑﻦ اول ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آدﻣﮏ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﺮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻌﺪی ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آدﻣﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
ﻧﮑﺘﻪ  :ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ داﯾﺮه دارد .اﯾﻦ داﯾﺮه ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد آدﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آدﻣﮏ ﻗﺮار داده اﻧﺪ دوﺑﺎره آدﻣﮏ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮﻣﺰ  4آدﻣﮏ در ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ دور در ﺟﻨﮕﻞ آدﻣﮏ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ در آن ﻣﺤﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻨﺪ آداﻣﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داد ؟
ﯾﮏ آدﻣﮏ

دو آدﻣﮏ

ﯾﮏ آدﻣﮏ

ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار :ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار ﻫﺮ راﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آداﻣﮏ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﺑﯽ آدﻣﮏ ﺧﻮد را در ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ راﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ آدﻣﮏ ﻗﺮار دﻫﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﺒﻪ :ﻓﻘﻂ دو آدﻣﮏ از ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ دو آدﻣﮏ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺒﺰ دو آدﻣﮏ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ) ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن دو آداﻣﮏ را در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ ( و ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ آدﻣﮏ
ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺰرﻋﻪ :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آدﻣﮏ در ﻫﺮ راﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ زرد ﯾﮏ آدﻣﮏ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻦ
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ادﻣﮏ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ

ﺷﮑﺎرﮔﺎه :ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮه ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎ ﻣﺤﺪود آدﻣﮏ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺣﺪ اﮐﺜﺮ  7آدﻣﮏ

ﺟﻨﮕﻞ  ،ﮐﻮه  ،رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﭙﻪ ﺧﺎک رس  :ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  7آدﻣﮏ را در
ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ .

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮﻣﺰ  4آدﻣﮏ دراﯾﻦ ﻣﮑﺎن دارد .ﺑﺎزﯾﮑﻦ زرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ  2آدﻣﮏ در اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﺑﯽ ﯾﮏ آدﻣﮏ را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن آدﻣﮏ ﻗﺮار دﻫﺪ.
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ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﻮه ،رودﺧﺎﻧﻪ ،و ﺗﭙﻪ ﺧﺎک رس ﻫﻢ
ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن :ﻫﺮ ﮐﺎرت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آدﻣﮏ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮐﺎرت ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﻐﺎل ﺷﻮﻧﺪ .

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮﻣﺰ آدﻣﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮐﺎرت دوم ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرت اﺷﻐﺎل
ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  3ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ)ﻗﺮﻣﺰ و دﯾﮕﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ(.

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺳﺎزه :ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ آدﻣﮏ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ.
برای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ زرد ﯾﮏ آدﻣﮏ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺣﺎل 3
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد)زرد و دﯾﮕﺮ رﻧﮓ ﻫﺎ (.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮار دادن آدﻣﮏ ﻫﺎ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  :ﻗﺮﻣﺰ)ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه( ،آﺑﯽ ،ﺳﺒﺰ و زرد

ﯾﮏ آدﻣﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﮐﺎرت

ﯾﮏ آدﻣﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺳﺎزه

ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن
ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮏ آدﻣﮏ ﺑﺮ روی
اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

آﺑﯽ ﭘﻨﺞ آدﻣﮏ در
ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﺒﺰ دو آدﻣﮏ در ﮐﻠﺒﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

زرد ﯾﮏ آدﻣﮏ در ﺳﺎزه
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آدﻣﮏ در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺎزی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم آدﻣﮏ ﻫﺎ ﺧﻮد را روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﯾﮕﺮان آدﻣﮏ دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻤﺎم آدﻣﮏ ﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺎز دوم ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .2ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ آدﻣﮏ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺑﺎزﯾﮑﻦ اول ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮد ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﺪام ﮐﺎر را اول اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ  ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯿﺪه ﺷﺪن آدﻣﮏ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ آدﻣﮏ را اﻧﺠﺎم داد آن را از
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم آدﻣﮏ ﻫﺎﯾﺶ از روی ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻠﻮی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ؟

ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار
در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﯿﭻ اﺑﺰ اری
ﻧﺪارد ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻋﺪد  1را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻮری ﮐﻪ ﻋﺪد 1
ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از
راﺑﻄﻪ رو ﺑﺮو
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ :

ﺑﺮای ﺑﺎر دوم و ﺳﻮم
ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
اﺑﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار
ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ را
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم ،
ﭘﻨﭽﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﺑﺎ
ﻋﺪد ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و آن را ﺑﻪ
اﺑﺰار ﺑﺎ ﻋﺪد دو ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

از ﺑﺎر ﻫﻔﺘﻢ اﺑﺰار ﺑﺎ
ﻋﺪد دو ﺑﺎ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻋﺪد 3ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺑﺎر دﻫﻢ
اﺑﺰار ﺑﺎر ﻋﺪد ﺳﻪ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد

ﻣﻬﻢ :از ﻫﺮ ﮐﺎﺷﯽ اﺑﺰار ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر در دور  ،در ﻫﻨﮕﺎم رﯾﺨﺘﻦ ﺗﺎس  ،ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻏﺬا
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﮐﺎﺷﯽ اﺑﺰار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﺷﯽ اﺑﺰار ﺑﺮای رول ﺗﺎس در آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽ اﺑﺰار ،
ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎﯾﺪ آن را  90درﺟﻪ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ در اﯾﻦ دور اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﺑﺰار  ،ﺑﻪ "ﺷﮑﺎر و رﯾﺨﺘﻦ ﺗﺎس" در ﺻﻔﺤﻪ  6ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﯾﮏ ﮐﺎﺷﯽ اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ

ﻫﺮ اﺑﺰار در ﻫﺮ راﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

ﯾﮏ آدﻣﮏ اﺿﺎﻓﻪ

ﮐﻠﺒﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دو آدﻣﮏ ﻗﺮار داده اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
آدﻣﮏ ﺑﻪ آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزی اﯾﻦ
آدﻣﮏ را در دﺳﺘﺮس دارد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺒﺰ دو آدﻣﮏ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .او ﯾﮏ آدﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ را از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آدﻣﮏ
ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﮐﺸﺎ ورزی

ﮐﻤﮏ در ﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﻏﺬای
ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ آدﻣﮏ ﺧﻮد را از ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد را در ﺟﺪول زراﻋﯽ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ راﻧﺪ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد را ﯾﮏ ﻋﺪد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﮑﺎرﮔﺎه و ﺗﺎس رﯾﺨﺘﻦ آن
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آدﻣﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داده ﺗﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻟﯿﻮان
ﺗﺎس ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺎس ﻫﺎ را رﯾﺨﺘﻪ و اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮ  2ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ رﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد(
= Sum of 14
و ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
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درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﺑﯽ  5ﺗﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از رﯾﺨﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد  14ﻣﯽ رﺳﺪ .او ﻫﯿﭻ اﺑﺰاری ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و  7ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺒﺰ ﺳﻪ ﺗﺎس ﻣﯽ رﯾﺰﯾﺪ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ  11ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل او 5
ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ او از اﺑﺰار ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آن را  90درﺟﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﯾﻦ
اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻋﺪد ﺧﻮد را  1واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  12ﻣﯽ ﺷﻮد و او  6ﻏﺬا
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ زرد دو ﺗﺎس ﻣﯽ رﯾﺰد و ﻋﺪد  4را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد و از اﺑﺰار ﺑﺎ ﻋﺪد  2ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﻋﺪد ﺧﻮد را  2واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و  3ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :
ﭼﻮ ب
ﺧﺸﺖ
ﺳﻨﮓ
ﻃﻼ

ﺗﺎس رﯾﺨﺘﻦ ﺟﻨﮕﻞ ،ﮐﻮه ،رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﭙﻪ ﺧﺎک رس
اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻮب ،ﺧﺸﺖ ،ﺳﻨﮓ و ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺟﻨﮕﻞ – ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺪد ) 3رﻧﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﻮب.
ﺗﭙﻪ رس  -ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺪد ) 4رﻧﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺧﺸﺖ .
ﮐﻮه  -ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺪد ) 5رﻧﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻨﮓ .
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺪد ) 6رﻧﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻃﻼ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای دو آدﻣﮏ ﺧﻮد ﮐﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده دو ﺗﺎس ﻣﯽ رﯾﺰد و
ﻣﺠﻤﻮع آن ﻫﺎ  5ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ او اﺑﺰار ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﮑﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻋﺪد ﺗﺎس ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ  6ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽ آورد .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای  3آدﻣﮏ ﺧﻮد  3ﺗﺎس ﻣﯽ رﯾﺰد و ﻣﺠﻤﻮع
آن ﻫﺎ ﻋﺪد  7ﻣﯽ ﺷﻮد .او از  3اﺑﺰار ﺑﺎ ﻋﺪد  2ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﺪد ﺧﻮد را ﺑﻪ  13اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  2ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد+ .

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز  ،از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

= Sum of 13
2 Gold

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎرت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﻫﺮ
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﭘﻮل ﮐﺎرت را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻮب ﯾﺎ ﺧﺸﺖ؛ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻏﺬا ﮐﺎرت ﺗﻤﺪن ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪ( .اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﻮل ﻻزم
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت را ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آن ﮐﺎرت را ﺑﺨﺮد ،آدﻣﮏ ﺧﻮد را از روی ﮐﺎرت ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
روی ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد را رو ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦ در ﺟﻠﻮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﮐﺎرت "اﺑﺰار ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف" ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺷﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺎ ﺟﺰﻴﻳﺎت
در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

6

ﺳﺎزه
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎرت ﺳﺎزه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ در
ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎ رت
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎرت زﯾﺮی را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ زرد دو ﭼﻮب و ﯾﮏ ﺧﺸﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد را 19
واﺣﺪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
آدﻣﮏ ﺧﻮد را از روی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزی ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ را 3 .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺑﺎزی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  (7و ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ و
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ

اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ  2ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
) ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ  2ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد 4ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد(
دﻗﯿﻘﺎ  4ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ

ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ

اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  1ﺗﺎ  7ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  3:ﺳﻨﮓ و ﯾﮏ ﭼﻮب )  4ﻣﻨﺒﻊ از دو ﻧﻮع
ﻣﺨﺘﻠﻒ( .اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  18ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺳﻨﮓ  5اﻣﺘﯿﺎز دارد و
ﻫﺮ ﭼﻮب  3اﻣﺘﯿﺎز .ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
و اﻣﺘﯿﺎز آن را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را در ﯾﮑﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارد  ،آن ﻫﺎ را روی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

 .3ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﺬا ﻣﯽ دﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﻤﻪ آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﮐﺮده و در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﻏﺬا دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ آدﻣﮏ  1ﻏﺬا ﻻزم دارد .
اﺑﺘﺪا ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺟﺪول زراﻋﯽ دارد ﯾﮏ ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ
آدﻣﮏ ﯾﮏ ﻏﺬا ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﺬا ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮای دور ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻏﺬا ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺖ:
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻏﺬا ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدش
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازای ﻏﺬای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ  10اﻣﺘﯿﺎز از او ﮐﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد) ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻫﺶ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﻤﯿﺸﻪ  10اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻏﺬای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد( .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﻏﺬای ﻻزم را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﺎ  10اﻣﺘﯿﺎز از دﺳﺖ دادﻧﺪ( "ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه" ﺑﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد داده ﻣﯽ ﺷﻮد و دور از اول ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ آدﻣﮏ_ﯾﮏ ﻏﺬا

دور ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺷﺮوع دور ﺟﺪﯾﺪ  ،ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ  ،ﮐﺎرت ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ رو ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی اﺑﺰار
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
دوﺑﺎره از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .
2.
ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
1.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻃﻮل راﻧﺪ اول ﮐﺎرت ﺗﻤﺪن دوم و ﺳﻮم ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺎرت اول
)از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺎرت ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ رو
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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در آﻏﺎز دور :
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رو
ﮐﻨﯿﺪ و اﺑﺰار ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ درآورﯾﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی

ﺑﺎزی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮط زﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ :
 1ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺟﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای دورﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
 2ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ردﯾﻒ از ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .در ﺷﺮط اول ﺑﺎزی ﺑﺪون ﺷﺮوع ﺷﺪن دور ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﺷﺮط
دوم ﺑﺎزی ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی راﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ) ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ( .
در آﺧﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺘﯿﺎز آﺧﺮ ﺑﺎزی و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی
از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎرت ﺗﻤﺪن ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﻫﺎی زﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺰ دارﻧﺪ در ﺧﻮدﺷﺎن ﺿﺮب ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
)در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎری ﻣﯿﺸﻮد(
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺎﻣﺎن  5ﮐﺎرت ﺗﻤﺪن ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺰ دارد :

5X5=25
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد ﮔﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  1 :اﻣﺘﯿﺎز

)(1X1

ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﺳﻪ ای ﺑﻪ روش زﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺎورز ﻫﺎ در ﺗﻌﺪاد اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎ در ﺟﺪول
زراﻋﯽ ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮ د.

 5ﮐﺸﺎورز  Xﻋﺪد  7ﺟﺪول=  35اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﻌﺪاد اﺑﺰار ﺳﺎز ﻫﺎ ﺿﺮب در ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد اﺑﺰار ﻫﺎ .
 3اﺑﺰار ﺳﺎز  7 Xﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﺑﺰار ﻫﺎ =  21اﻣﺘﯿﺎز.

ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎز ﻫﺎ ﺿﺮب در ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﺷﯽ
ﺳﺎزه ﻫﺎ .
 7ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎز  6 Xﮐﺎﺷﯽ ﺳﺎزه= 42اﻣﺘﯿﺎز.

ﺗﻌﺪاد رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺎ ﺿﺮب در ﺗﻌﺪاد آدﻣﮏ ﻫﺎ .
 3رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ  8 Xآدﻣﮏ= 24اﻣﺘﯿﺎز.

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه )ﻏﯿﺮ ﻏﺬا( ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎی ﺑﺎزﮐﻦ ﻫﺎ در ﺟﺪول اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎی دور ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را دارد.
اﮔﺮ دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺟﺪول زراﻋﯽ
ﺳﭙﺲ اﻣﺘﯿﺎز اﺑﺰار ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد آدﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎزی  2و  3ﻧﻔﺮه
_ در ﺑﺎزی  2ﯾﺎ  3ﻧﻔﺮه ﻓﻘﻂ دو ﻣﮑﺎن از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ در ﻫﺮ دور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﻐﺎل ﺷﻮ د:
ﮐﺎرﮔﺎه اﺑﺰار ،ﺧﺎﻧﻪ  ،ﻣﺰرﻋﻪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد ﻫﺮ
راﻧﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .
_ در ﺑﺎزی  3ﻧﻔﺮه  :ﻓﻘﻂ آدﻣﮏ ﻫﺎی دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  :ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﻌﺪن ﺧﺎک رس  ،ﮐﻮه و رودﺧﺎﻧﻪ
_ در ﺑﺎزی  2ﻧﻔﺮه  :ﻓﻘﻂ آدﻣﮏ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد :ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﻌﺪن ﺧﺎک رس  ،ﮐﻮه و رودﺧﺎﻧﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی  4ﻧﻔﺮه اﺳﺖ.
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