راهنمای بازی Scrabble Junior
مناسب برای گروه سنی  ۵تا  01سال
تعداد بازیکن ها  ۲تا  ۴نفر
محصول شرکت Mattel
بازی  Scrabble Juniorاز مجموعه بازی های آموزشی می باشد که به ویژه برای کودکان طراحی شده تا با بازی  Scrabbleدر سطح گروه سنی خودشان
ساعت ها سرگرم شوند.
 Scrabble Juniorشامل دو بازی می باشد ،یک بازی برای کودکان  ۵تا  8سال و بازی دیگر برای کودکان  7سال به باال .این بازی ها به کودکان کمک می
کنند تا با حروف الفبا ،کلمه های جدید و چگونگی تلفظ آن ها بیشتر آشنا شوند .همچنین روش بازی با جدول کلمه های متقاطع را نیز می آموزند.

بازی اول
این بازی به نام کلمه ها و شکل ها برای کودکان با سن و سال کمتر مناسب می باشد و در این بازی از سمت آبی رنگ و مصور صفحه بازی استفاده خواهد
شد.
بر روی این صفحه ،کلمه های مصوری را می بینید که به یکدیگر متصل شده اند .این نحوه قرار گرفتن کلمه ها و شکل ها در کنار یکدیگر به یادگیری
کودکان کمک می کنند تا کلمه ها را بدون اشتباه به درستی بخوانند و تلفظ کنند.
بازی دوم
سمت سبز و نارنجی رنگ صفحه بازی ،رنگ ها و امتیازها نام دارد .این بازی برای کودکان  7سال به باال مناسب می باشد .کودکانی که می توانند کلمه
بسازند و کلمه ها را به صورت صحیح تلفظ کنند ،از این بازی با روش امتیازدهی منحصر به فرد و ساده و سرگرم کننده ای که دارد ،لذت خواهند برد.
محتویات جعبه بازی
 8۴ قطعه که بر روی هر کدام از آن ها یکی از حروف الفبا به ترتیب زیر نوشته شده است:
 توجه داشته باشید که در زیر حروف  n, b, d, pبرای جلوگیری از احتمال اشتباه با سایر حروف مشابه ،خط کوچکی قرار گرفته است .کودکان باید برای
قرار دادن حروف  b,qیا  n,uبر روی صفحه بازی ،متوجه تفاوت بین آن ها باشند.
 یک صفحه بازی شامل دو طرح متفاوت
طرح بازی کلمه ها و شکل ها

طرح بازی رنگ ها و امتیازها

 01 عدد ژتون آبی رنگ
 01 عدد ژتون آبی رنگ تنها برای بازی کلمه ها و شکل ها به کار می روند.
 یک کیسه برای نگهداری قطعه های حاوی حروف الفبا
 در بازی رنگ ها و امتیازها تمامی قطعه ها در ابتدای بازی داخل کیسه قرار می گیرند .در بازی کلمه ها و شکل ها دو قطعه ساده بدون حروف الفبا در
بازی استفاده نمی شوند.

بازی کلمه ها و شکل ها
مناسب برای گروه سنی  ۵تا  8سال
تعداد بازیکن ها  ۲تا  ۴نفر
هدف بازی
هدف بازی آن است که کلمه هایی که بر روی صفحه بازی قرار دارند ،با استفاده از قطعه های حاوی حروف الفبا نوشته شوند.
بازیکن ها کلمه ها را از روی شکل های صفحه بازی تشخیص می دهند.هر بازیکنی که یک کلمه را کامل کند ،یک ژتون آبی رنگ دریافت می نماید.
هنگامی که تمامی کلمات بر روی صفحه تکمیل شدند ،بازیکنی که بیشترین ژتون ها را داشته باشد ،برنده بازی می باشد.
آماده سازی
در این بازی از سمت آبی رنگ صفحه بازی استفاده می شود .دسته ژتون های آبی رنگ را در یک طرف صفحه بازی قرار داده و آن محل را بانک می
نامیم.
تمامی قطعه های حاوی حروف الفبا به غیر از دو قطعه خالی بدون حرف را داخل کیسه می گذاریم و آن قسمت را انبار می نامیم.
هر کدام از بازیکن ها پنج ق طعه بر می دارند و طوری که روی آن ها به سمت باال باشد ،در مقابل خود قرار می دهند تا سایر بازیکن ها نیز آن قطعه ها را
ببینند .به تمام این ها ،قطعه های در دست بازیکن می گویند.
شروع بازی
کوچک ترین بازیکن ،بازی را شروع می کند.
اولین بازیکن ،دو قطعه از بین قطعه های حاوی حروف الفبایش را که معادل حروف روی صفحه بازی باشند ،انتخاب نموده و بر روی صفحه قرار می دهد.
او می تواند بدون رعایت ترتیب خاصی ،بر روی هر کلمه جدیدی قطعه هایش را جای دهد.

سپس بازیکن برای کامل کردن قطعه های در دست خود ،دو قطعه جدید برمی دارد .بازیکن ها در انتهای هر نوبت بازی همان تعداد قطعه ها را از انبار برمی
دارند و به این ترتیب همیشه  ۵قطعه در دست خواهند داشت.
بازی در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه پیدا می کند .بازیکن بعدی نیز دو حرف الفبا را بر روی صفحه قرار می دهد.
زمانی که قطعه ای از هر بازیکن ،یک کلمه را کامل نماید ،آن بازیکن یک ژتون آبی رنگ از بانک دریافت نموده و آن کلمه را با صدای بلند می خواند.
تصویرهای موجود بر روی صفحه بازی نیز به بازیکن کمک می کند تا بتواند آن کلمه را به درستی شناسایی نماید.

بازیکن ها درصورتیکه امکان داشته باشد ،باید هنگام نوبت بازی شان ،قطعه هایشان را حتی اگر فقط یک عدد باشد ،بر روی صفحه بازی جای دهند.
ولی اگر به هیچ وجه امکان جاگذاری قطعه های خود بر روی صفحه بازی را نداشته باشند ،می توانند دو قطعه از قطعه هایشان را در انبار قرار داده و دو
قطعه جدید دیگر از انبار بردارند .برداشتن قطعه های جدید برای آن بازیکن به عنوان یک نوبت بازی درنظر گرفته می شود.

گاهی اوقات بازیکن ها با قرار دان یک حرف بر روی صفحه بازی ،دو کلمه را کامل نموده و در این حالت می توانند دو عدد ژتون دریافت نمایند .برای مثال،
با قرار دادن حرف  dبرای کامل کردن کلمه  ،lidدرصورتیکه حروف  w,o,oپوشیده شده باشند ،کلمه  woodنیز کامل خواهد شد.
معموال آخرین حرفی که پوشانده می شود ،آخرین حرف کلمه نمی باشد.

بازیکن ها به سرعت یاد می گیرند که با نگاه کردن به قطعه های حروف بازیکن های دیگر ،از امکان تکمیل کلمه ها توسط آن ها جلوگیری نموده و خودشان
زودتر کلمه ها را کامل کنند.
برنده شدن در بازی
هنگامی که انبار خالی شد ،بازی تا زمانی که تمامی کلمه ها تکمیل شوند ،ادامه پیدا می کند .البته تعداد کمی از قطعه های حاوی حروف باقی می مانند و
بازیکنی که بیشترین تعداد ژتون را داشته باشد ،برنده بازی خواهد بود.
سطح پیشرفته بازی
در سطح پیشرفته این بازی ،هر کلمه باید به ترتیب حروف آن کلمه ،توسط قطعه های حاوی حروف الفبا پوشانده شود .در این روش نمی توان تا زمانی که
حرف اول کلمه ای بر روی صفحه بازی قرار نگرفته باشد ،حرف دوم آن را جای داد .اولین حرف هر کلمه بر روی صفحه بازی با درخشش بسیار محوی
نمایش داده شده که به تشخیص ابتدای کلمه ها کمک نماید.

بازی رنگ ها و امتیازها
مناسب برای گروه سنی  7سال به باال
تعداد بازیکن ها  ۲تا  ۴نفر

هدف بازی
هدف بازی کسب امتیاز بیشتر با کامل کردن کلمه ها به صورت افقی یا عمودی بر روی صفحه بازی می باشد .بازیکن ها برای هریک از حروفی که استفاده
می کنند یک امتیاز و همچنین برای حروفی که بر روی خانه های قرمز رنگ و آبی رنگ قرار داشته باشند ،امتیاز اضافی می گیرند و در پایان ،بازیکن با
بیشترین امتیاز برنده بازی خواهد بود.
آماده سازی بازی
در این بازی ،از سمت سبز و نارنجی صفحه بازی استفاده می شود.
قطعه های حاوی حروف الفبا در داخل کیسه و در کنار صفحه بازی با عنوان انبار ،قرار می گیرند.
هرکدام از بازیکن ها همانند بازی قبل ،پنج قطعه حاوی حروف الفبا را از داخل کیسه برداشته و به صورتی که روی آن ها به سمت باال باشد ،در مقابل خود
قرار می دهند تا سایر بازیکن ها نیز آن قطعه ها را ببینند.
شروع بازی
کوچک ترین بازیکن ،بازی را شروع می کند.
اولین بازیکن باید با استفاده از  ۲و یا تعداد بیشتری از  ۵حرفی که دارد ،کلمه ای را به صورت عمودی یا افقی بر روی صفحه بازی کامل کند (به صورت
ضربدری قابل قبول نخواهد بود) .یکی از حروف اولین کلمه باید بر روی خانه ستاره دار واقع در مرکز صفحه بازی قرار بگیرد.

برای مثال ،بازیکن اول حروف  ootrdرا دارد و می تواند کلمه  doorرا کامل کند.

امتیازدهی به دو صورت انجام می شود:
یک امتیاز برای هر یک از حروفی که برای کامل کردن کلمه در بازی به کار می رود.
دو امتیاز اضافی برای هریک از حروف کلمه که بر روی خانه های آبی رنگ صفحه بازی
و سه امتیاز اضافه دیگر نیز برای هر یک از حروف کلمه که بر روی خانه های قرمز رنگ صفحه جای گرفته اند.
به عنوان مثال ،کلمه  doorدر این صفحه بازی نمونه 8 ،امتیاز دریافت می نماید .به هر یک از حروف کلمه یک امتیاز تعلق می گیرد و برای حروف  r,dکه
بر روی خانه های آبی رنگ قرار دارند نیز  ۴امتیاز به جمع امتیازات کلمه افزوده خواهد شد.
بازیکن ها باید امتیازهایشان را بر روی برگه امتیازها ثبت نمایند.
بازیکن ها با برداشتن همان تعداد حروفی که بازی کرده اند از انبار ،نوبت بازی شان را به اتمام رسانده و مجددا صاحب پنج قطعه حاوی حروف بازی در
مقابل خود می باشند.
بازی در جهت حرکت عقربه های ساعت ادامه پیدا می کند .بازیکن بعدی ،قطعه های حروف خود را به صورت عمودی و یا افقی بر روی صفحه بازی قرار
داده تا کلمه جدیدی را کامل کند .قطعه های جدید باید در کنار کلمه های قبلی و یا متقاطع با آن ها یک کلمه جدید بسازند .حروف جدید باید بتوانند با حروف
موجود در ردیف های مجاورشان کلمه های کاملی را بسازند.
کلمه های جدید می توانند با روش های مختلف زیر ساخته شوند:
 -0با اضافه کردن یک یا چند حرف به کلمه هایی که قبال بر روی صفحه بازی ساخته شده اند ،می توان کلمه های جدیدی ساخت .برای مثال door :می شود
.doors

 -۲کلمه جدید را به صورتی بسازیم که در زاویه سمت راست کلمه ای باشد که قبال بر روی صفحه بازی ساخته شده بود .در ساخت کلمه جدید باید حتما از
یکی از حروف کلمه های قبلی استفاده شود...
بازیکن دوم برای ساختن کلمه  storeبه حروف  stoو  eنیاز دارد که به حرف  rاز کلمه  doorپیوند داده شوند .در این حالت ،بازیکن حرف  sرا بر روی
خانه قرمز رنگ قرار داده و به این دلیل سه امتیاز به امتیازی که برای استفاده از چهار قطعه حاوی حروف بر روی صفحه بازی دریافت نموده است ،اضافه
خواهد شد.

 ...و یا باید یک حرف به کلمه های قبلی اضافه نماید.

برای مثالdoors, notes :
 -0کلمه جدید را کامال موازی کلمه ای که قبال ساخته شده است ،قرار داده تا کلمه هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند نیز کلمه های کاملی را بسازند.
برای مثالto, or, tone :

 نکته
هیچیک از قطعه های حاوی حروف را بعد از قرارگرفتن بر روی صفحه بازی ،نمی توان جابجا کرد.
قطعه های خالی بدون حرف را می توان به عنوان هریک از حروف الفبا به کار برد .زمانی که یکی از بازیکن ها از قطعه خالی بدون حرف در بازی استفاده
نماید ،باید به سایر بازیکن ها بگوید که این قطعه به جای چه حرفی جایگزین شده است .در ادامه بازی نیز آن قطعه با عنوان همان حرف در نظر گرفته

خواهد شد.
تعویض قطعه های حاوی حروف الفبا
به جای اینکه بازیکن ها هنگام نوبتشان بازی کنند و قطعه های حاوی حروف را بر روی صفحه بازی جای دهند ،می توانند تعدادی از  5قطعه و یا همه قطعه
هایشان را با قطعه های جدید دیگری در انبار تعویض نمایند .به همان تعداد قطعه هایی که از انبار برداشته می شوند باید قطعه هایی که بازی نشده اند را کنار
گذاشته و سپس مجددا آن ها را به انبار برگرداند تا در ادامه بازی از آن ها استفاده شود.
برنده شدن در بازی
بازی تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که تمامی قطعه های موجود در انبار به پایان رسیده و یکی از بازیکن ها تمام حروف خود را در بازی استفاده کرده باشد
و یا تا زمانی که هیچ یک از بازیکن ها نتوانند کلمه جدیدی بر روی صفحه بازی بسازند.
بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد ،برنده بازی خواهد بود.
بازیکن های با سن کمتر ممکن است برای شروع بازی کمی مشکل داشته باشند .دراین صورت کلمه های موجود در لیست پیشنهادی زیر برای کمک به شروع
بازی آورده شده اند.
بازیکن ها و یا والدین کودکان باید ابتدا حروف مناسب را برای کلمه ابتدایی موردنظرشان انتخاب نموده و سپس آن ها را بر روی صفحه بازی قرار دهند به
طوری که حداقل یکی از آن حروف بر روی خانه ستاره دار واقع در مرکز صفحه قرار بگیرد .کلمه می تواند به صورت عمودی و یا افقی قرار گرفته باشد.
کلمه های پیشنهادی برای شروع بازی:
Bird
Bread
Dish
Game
Goat
Green
Hand
Heart
Home
Horse
Kite
Lead
Play
Rake
Read
Shine
Skirt
Start
Train
Trick

مجموعه کاملی از بازی های فکری گلوبال برند تویز،
مناسب برای تمام گروه های سنی را می توانید در سایت
www.globalbrandtoys.com
مشاهده نمایید.

