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 «مسیر مستقیم بازیِ»

  است.یا سه نفره این بازی یک بازی دو 

 ی متفاوت با بقیه داشته باشید.هر کدامتان باید یک مهره 

  دیقرار ده یباز یصفحه یروو به پشت  بزنیدرا بُر  هاکارت .دیشروع قرار ده یخانه روی را هامهرهدر ابتدای بازی. 

 ی عدد خانهحاال ، را در هم ضرب کنید دو تاس یعددها و دیندازبی زماندو تاس را هم ،یباز یصفحه یروحرکت دادن مهره  یبرا

، یبیرت تقررا به صو میتقس دتوانییکه م دیکن توجه) .دیخارج قسمت، مهره را جلو ببر یو به اندازه دیکن میعدد، تقس نیرا بر ا خود

 (.دیبا استفاده از قلم و کاغذ، انجام ده ای هنیذ

 دیاجرا کن و فرمان آن را ریدرا بردا رویی کارت ها،قرار گرفت، از کارت یرنگ هایخانه یمهره بر رو اگر. 

 ی شروع برگردانید. و را به خانها یقرار دارد، مهره گرید کنیباز یکه در آن مهره دیرس ایمهره به خانه اگر 

 ( رد شود، برنده است.200) انیپا یخانه از زودتر اشکه مهره یکنیباز هر 
 

 «مسیر مستقیم های بازیِکارت»
 

 

 جلو برو. خانه 20
  .خانه جلو برود ۱0 حریف

 ها به انتخاب شما( )یا یکی از حریف

 .ی رنگی قبلی بروبه خانه .ی شروع بازگردبه خانه

 .خانه به عقب بازگرد 5
 ی رنگی ی حریف در خانهمهره

 .همان ردیف قرار بگیرد

 .رنگی بعدی بروبه خانه ی  .یک نوبت دیگر بازی کن

 .به جای حریف تاس بینداز
به حریف واگذار  را تنوبت بعدی خود

 ها به انتخاب شما()یا یکی از حریف .کن
 

 

 

 کارشناس وایش ،یراخوریفاطمه م تنظیم کننده:

 تالیفی منبع:
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«مسیر مستقیم بازیِ یصفحه»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 911 911 911 911 911 911 911 912 919 

910 911 911 911 911 911 911 911 912 919 

910 911 911 911 911 911 911 911 912 919 

910 911 911 911 911 911 911 911 912 919 

910 911 911 911 911 911 911 911 912 919 

910 911 911 911 911 911 911 911 912 919 

910 911 911 911 911 911 911 911 912 919 

910 921 921 921 921 921 921 921 922 929 

920 991 991 991 991 991 991 991 992 999 

 شروع 902 901 901 901 901 901 901 901 990


