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يختار كل العب لوناً، ويأخذ مجسامت 
ذلك اللون، ويقوم باآليت:

أماكن لألدوات.

المحتويات واإلعداد

المحتويات
لوح لعب واحد

ألواح لالعبني
مورداً خشبياً

خشبياً مجسامً 
للطعام عملة 

بالطة بناء

بالطة أدوات
مجسم مؤرش واحد خاص بأول العب

بطاقة حضارة
أحجار نرد

كوب نرد جلدي واحد

4
68
48
63
28

24

36
7

الطعام  بالطات  افصل 
63 حسب  البالغ عددها 

النوع، وضعها يف أكوام عىل 
الصيد. أرايض 

ضع لوح اللعب يف 
الطاولة منتصف 

2 1

4 5

6

7

9

يأخذ أصغر العب مجسم املؤرش الخاص بأول 
العب، وسيكون هو الالعب األول للجولة األوىل.

ضع املجسامت الخمسة املتبقية من كل لون، وأحجار الرند السبعة، 
وكوب الرند بجوار لوح اللعب لتجهيز اللوازم العامة للعبة.

12

11

10
أ
ا

 يضع مجسامً واحداً عىل الخطوة ب
0 يف مسار الزراعة.

 يضع مجسامً واحداً عىل الخطوة 
0 يف مسار النقاط.

خذ لوح العب وضعه أمامك، ثم خذ عمالت طعام 
قيمتها اإلجاملية 12 من أرايض الصيد، وخمسة 

مجسامت وضعها عىل لوحك.

لوح الالعب

مكان لبطاقات الحضارة وملخص 
النقاط املسجلة أثناء التسجيل 

للنقاط. النهايئ 

ملخص الطعام واملوارد مع قيمة 
ونقاطهم. إنتاجهم 

للمباين. أماكن 
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الطعام  بالطات  افصل 
63 حسب  البالغ عددها 

النوع، وضعها يف أكوام عىل 
الصيد. أرايض 

ضع املوارد الخشبية البالغ 
عددها 28 يف الغابة.

 ضع موارد الطني البالغ عددها 18 
يف حفر الطني.

ضع  املوارد الحجرية البالغ عددها املوارد الحجرية البالغ عددها 1212  
يف املحجر

ضع املوارد الذهبية البالغ عددها  املوارد الذهبية البالغ عددها 1010  
يف النهر.

اخلط بطاقات الحضارة 
البالغ عددها 36، وضعها 

يف كومة مقلوبة بجوار لوح اللعب، 
ثم اسحب بطاقات الحضارة األربع 

العلوية من الكومة، وضعها مكشوفة 
عىل أماكن بطاقات الحضارة عىل لوح 

اللعب شاغالً األماكن املوجودة من 
اليسار إىل اليمني.

اخلط بالطات البناء البالغ عددها 28. 
اقسمها إىل 4 مجموعات، كل مجموعة منها تتكون 

من 7 مبان، ثم ضع مجموعة عشوائية واحدة 
لكل العب عىل لوح اللعب، واكشف قمة مبنى 

كل مجموعة. أعد املجموعات غري املستخدمة إىل 
اللعبة. صندوق 

افصل األدوات البالغ عددها 24 حسب 
القيمة )2/1 و4/3(، وضعها يف كومتني 

عىل األماكن املقابلة لكوخ صانع أدوات.
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تبدأ اللعبة مع عقارب الساعة، بدءاً من الالعب األول، ويتبادل الالعبون األدوار يف وضع املجسامت عىل 
اللوح. وحني يأيت دورك، يجب أن تضع مجسامً واحداً أو أكرث من لوحك عىل موقع الدائرة يف لوح اللعب، 

ويستمر الالعبون يف تبادل األدوار يف وضع املجسامت حتى يضع جميع الالعبني كل مجسامتهم املتوفرة.

مالحظة: يجب عليك دامئاً وضع مجسم واحد عىل األقل طاملا ال يزال لديك مجسامت عىل اللوح الخاص 
بك، وال ميكنك مترير اللعب حتى ال متتلك أي مجسامت متبقية أو ال ميكنك وضع أي مجسامت إضافية.

الدوائر عىل لوح اللعب
يشري عدد الدوائر يف األماكن  إىل عدد املجسامت التي ميكن وضعها يف ذلك املكان قبل أن ميتلئ )باستثناء أرايض الصيد التي ال تحتوي عىل 
أي دوائر، وميكن أن تحتوي عىل عدد النهايئ من املجسامت(، وإذا كان أحد األماكن ممتلئاً، فال ميكن وضع املزيد من املجسامت عليه، ويشار إىل 

عدد الدوائر يف كل مكان بني قوسني.

القرية
كوخ صانع األدوات )دائرة واحدة(

عليك وضع مجسم واحد فقط هنا.

مالحظة مهمة: بعد أن تضع املجسامت يف مكان ما، ال ميكنك وضع أي مجسامت أخرى يف املكان نفسه يف وقت الحق من الجولة الحالية حتى 
لو توفر لها املكان.

مثال: ضع مجسامً واحداً عند كوخ صانع األدوات 
شاغالً الدائرة الوحيدة، واآلن أصبح املكان ممتلئاً.

القرية: كوخ صانع األدوات، 
وكوخ العائلة، والحقول

املوارد: الخشب، والطني، 
والحجر، والذهب

الحضارة بطاقات 

املباين

أرايض الصيد

كان العرص الحجري زمن التحديات العديدة. فقد بدأت الزراعة يف ترسيخ جذورها، وبدأت األرض تظهر مواردها املفيدة، وبدأت األكواخ البسيطة 
تحل محل الكهوف. ثم ازدادت قوة التجارة، وغريت أوجه التقدم يف الحضارة، طرق عيش البرش األوائل. ومع ذلك، كانت املهارات املهمة مثل 

الصيد وجمع الثامر ال تزال رضورية إلطعام القبائل املتزايدة عندما ال تكفي املحاصيل وحدها.

ومهمتك اآلن هي التغلب عىل كل هذه التحديات، حيث تتوفر سبٌل متنوعة تؤدي إىل مستقبل البرشية، لكن قبيلة واحدة فقط ستتجاوز البقية 
كرائد عظيم للعرص الحجري. فام اإلرث الذي ستخلفه قبيلتك ألحفادك؟

يلعب العرص الحجري عىل جوالت، وتتكون كل جولة من ثالث مراحل:

1. وضع املجسامت عىل لوح اللعب  

2. أخذ الخطوات الالزمة بحسب املجسامت   

3. إطعام القبيلة  

مقدمة

جوالت اللعبة

1. وضع املجسامت عىل لوح اللعب
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كوخ العائلة )دائرتان(
عليك وضع مجسمني فقط هنا، ويجب وضع هذين 

املجسمني معاً.

الحقول )دائرة واحدة(
عليك وضع مجسم واحد فقط هنا.

أرايض الصيد )غري محدودة(
أرايض الصيد هي املكان الوحيد الذي ال يحتوي عىل 
دوائر منفردة، حيث ميكنك وضع أي عدد تريده من 

املجسامت، لكنك – مع ذلك - ال تستطيع وضع املزيد 
 من املجسامت يف وقت الحق من الجولة، وميكن 

ألكرث من العب استخدام أرايض الصيد يف جولة واحدة.

أماكن املوارد )7 دوائر لكل مورد(
يوجد أربع أماكن للموارد: الغابة )الخشب(، وحفر 
الطني )الطني(، واملحجر )الحجر(، والنهر )الذهب(، 
وهذه كلها أماكن منفصلة، وميكن لكل منها احتواء 
ما يصل إىل 7 مجسامت فوقها، وميكن أن يستخدم 

العبون متعددون كل واحد 
من هذه األماكن يف نفس الجولة.

الحضارة   بطاقات 
)دائرة واحدة لكل بطاقة(

عليك وضع مجسم واحد فقط 
عىل بطاقة الحضارة، ومتثل كل 

بطاقة مكاناً منفصالً؛ لذا ال 
ميكنك وضع مجسامت عىل أكرث من بطاقة واحدة يف دور واحد، ويف 
األدوار التالية من نفس الجولة، ميكنك أو ميكن لالعبني آخرين وضع 

مجسامت عىل بطاقات أخرى شاغرة. كام ميكنك وضع املجسامت عىل بطاقات الحضارة حسب أي ترتيب.

 املباين 
)دائرة واحدة لكل مبنى(

عليك وضع مجسم واحد فقط 
عىل املبنى، وميثل كل مبنى 

مكاناً منفصالً؛ لذا ال ميكنك وضع مجسامت عىل أكرث من مبنى واحد يف 
دور واحد. ويف األدوار التالية من نفس الجولة، ميكنك أو ميكن لالعبني 

آخرين وضع مجسامت عىل أي من املباين األخرى الشاغرة، كام ميكنك وضع املجسامت عىل املباين حسب أي ترتيب.

املرحلة األوىل، مثال عىل األدوار:

مثال: ضعضع مجسمني عند كوخ العائلة شاغالً كلتا 
الدائرتني، واآلن أصبح املكان ممتلئاً.

مثال: ضعضع مجسامً واحداً عند الحقول شاغالً الدائرة 
الوحيدة، واآلن أصبح املكان ممتلئاً.

مثال: تضعتضع أربعة مجسامت عند أرايض الصيد، 
ثم يضع  العب اللون األخرضالعب اللون األخرض مجسمني عند أرايض 

الصيد يف دور الحق، وال ميتلئ هذا املكان أبداً.

مثال: ضعضع مجسامً واحداً عىل بطاقة حضارة، واآلن 
أصبحت تلك البطاقة ممتلئة.

مثال: ضعضع مجسامً واحداً عىل أحد املباين، واآلن 
أصبح ذلك املبنى ممتلئاً.

مثال: تضعتضع مجسمني عند الغابة، ثم يضع العب 
اللون األزرق خمسة مجسامت عند الغابة.

 ضع ضع مجسامً واحداً عىل 
بطاقة حضارة.

يضع العب اللون األزرق  خمسة 
مجسامت عىل أرايض الصيد.

يضع العب اللون األخرضالعب اللون األخرض 
مجسمني عند كوخ العائلة.

يضع العب اللون األصفر العب اللون األصفر مجسامً 
واحداً عىل أحد املباين.
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تبدأ اللعبة مع عقارب الساعة، بدءاً من الالعب األول، ويقوم كل العب بالخطوات املطلوبة يف كل موقع يحتوي 
عىل مجسامته، مبعدل موقع واحد يف كل مرة بحسب أي ترتيب. وبعد انتهائك من خطوة تحديد األماكن، أعد 

مجسامتك من ذلك املكان إىل لوح الالعب الخاص بك. ومن ثم، ستعود جميع مجسامتك إىل لوح الالعب الخاص 
بك يف نهاية دورك.

املتعلقة باألماكن الخطوات 
كوخ صانع األدوات

يسمح لك كوخ صانع األدوات بأخذ أداة واحدة، وستحتفظ بهذه األداة لبقية اللعبة. 
وميكن أن تساعدك األدوات يف رميات الرند الخاصة بك )ترمى الرند عند الصيد أو عند 

محاولة إنتاج املوارد، وعند تقسيم بطاقات حضارة معينة. انظر صفحتي 7 و11(. 

وإذا مل يكن لديك أي أدوات، فخذ أداة ذات قيمة واحدة من لوح اللعب، وأضفها إىل لوح 
الالعب الخاص بك بحيث يكون الجانب ذو القيمة 1 مكشوفاً. 

إذا كانت لديك أداة واحدة عىل األقل:

ال ميكنك امتالك أكرث من ثالث أدوات )بقيمة إجاملية قصوى تبلغ 12(.

العائلة كوخ 
يجعل كوخ العائلة حجم قبيلتك يزداد مبقدار مجسم 
واحد. خذ مجسامً واحداً من لونك من اللوازم العامة، 

وضعه يف لوح الالعب الخاص بك. وسيكون لديك 
مجسم واحد آخر تضعه يف الجوالت القادمة.

الحقول
تحسن الحقول زراعتك؛ لهذا حرك مجسمك عىل مسار الزراعة خطوة واحدة إىل األعىل.

أرايض الصيد
تنتج أرايض الصيد الغذاء لقبيلتك؛ لذلك إرم نرداً 

واحداً لكل مجسم وضعته عىل أرايض الصيد، 
وميكنك تعديل نتائج الرند الخاصة بك بأي عدد تريده من األدوات 
)انظر الجزء الخاص بكوخ صانع األدوات املذكور أعاله(، ثم أضف 

اإلجاميل واقسمه عىل اثنني )يقرّب الرقم إىل الرقم األدىن(.
انتج تلك الكمية من الطعام وضعها عىل لوح الالعب الخاص بك، فأنت 

تحتاج الطعام لقبيلتك )انظر »إطعام القبيلة« صفحة 8(.
ليس هناك حد لكميات الطعام التي ميكنك وضعها عىل لوح الالعب الخاص بك.

++11

مالحظة: ألن األماكن املختلفة تسمح بوضع أعداد مختلفة من املجسامت يف وقت واحد، كثرياً ما ستجد أن املجسامت تنفد من الالعبني لوضعها يف 
أوقات مختلفة. لذلك عند نفاذ املجسامت الخاصة بك أو عدم استطاعتك وضع أي مجسامت أخرى، عليك مترير دورك حتى نهاية املرحلة.

نهاية املرحلة األوىل: تنتهي املرحلة األوىل بعد استخدام الالعبني لجميع املجسامت املتاحة أو عند عدم متكنهم من وضع أي مجسامت اضافية 
عىل الدوائر الفارغة )ألنهم ال يستطيعون وضع مجسامت عىل نفس املكان مرتني(.

2. أخذ الخطوات الالزمة بحسب اماكن املجسامت

للحصول عىل أداتك الثانية 
أو الثالثة، خذ أداة أخرى 

ذات قيمة واحدة، وأضفها 
إىل أحد األماكن الفارغة عىل 

لوح الالعب الخاص بك.

وللحصول عىل األدوات 
الرابعة والخامسة والسادسة، 

اقلب إحدى أدواتك ذات 
القيمة الواحدة إىل الجانب 

القيمتني. ذي 

وللحصول عىل األدوات السابعة 
والثامنة والتاسعة، استبدل إحدى 
أدواتك ذات القيمتني بأداة أخرى 

ذات ثالث قيم من لوح اللعب. 
وللحصول عىل أداة عارشة أو أكرث، 

اقلب إحدى أدواتك ذات الثالث 
قيم إىل الجانب ذي األربع قيم يف 

كل مرة.

مثال: خذخذ أول أداة 
لك يف اللعبة

مثال: أعدأعد مجسمني من كوخ العائلة، وخذ مجسامً واحداً أحمر من 
اللوازم العامة، وضع كل 

املجسامت الثالثة عىل لوح 
++الالعب الخاص بك.

مثال: إذا رميتإذا رميت خمس أحجار نرد )خمسة مجسامت(، فتكون النتيجة 
14، وتحصل عىل عمالت طعام قيمتها 7 )14 مقسومة عىل 2(.

++11
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أماكن املوارد: الغابة، وحفر الطني، واملحجر، والنهر
ميكن إنتاج املوارد األربعة يف هذه األماكن: الخشب يف الغابة، والطني يف حفر الطني، واألحجار يف املحجر، والذهب يف النهر.

ارم نرداً واحداً لكل مجسم وضعته عىل املكان، حيث تنتج املوارد عىل نحو مامثل إلنتاج الطعام 
عند الصيد رغم أن الكمية املنتجة تحسب بشكل مختلف.

 الغابة: تنتج خشباً يعادل املجموع اإلجاميل مقسوماً 
عىل ثالثة.

حفر الطني: تنتج طيناً يعادل املجموع اإلجاميل مقسوماً 
عىل أربعة.

املحجر: ينتج أحجاراً تعادل املجموع اإلجاميل مقسوماً 
عىل خمسة.

 النهر: ينتج ذهباً يعادل املجموع اإلجاميل مقسوماً 
عىل ستة.

قرّب كل املجاميع إىل أقرب رقم أدىن، ثم ضع املوارد التي تنتجها عىل 
لوح الالعب الخاص بك، وال يوجد حد للكمية التي ميكنك الحصول 
عليها عىل لوح الالعب الخاص بك من كل مورد، وإذا نفدت لوازم 

أحد املوارد، فاستخدم قطعاً أخرى مناسبة.

الحضارة بطاقات 
( إنفاق مورد واحد من اختيارك.  كل مكان عىل بطاقات الحضارة عىل اللوح له تكلفة يف املوارد مطبوعة فوقه. ويقصد بهذا الرمز )
وتكلف البطاقة يف أول مكان )أقىص اليمني( مورداً واحداً، وتكلف البطاقة يف ثاين مكان موردين،... إلخ. وألخذ إحدى البطاقات، عليك 

إنفاق تلك الكمية من املوارد ثم تعيدها إىل لوح اللعب. وميكنك إنفاق أي مجموعة من املوارد ألخذ بطاقة حضارة.

ضع البطاقات التي أخذتها يف مكان بطاقات الحضارة عىل لوح الالعب الخاص بك، 
وميكنك النظر إىل بطاقات الحضارة الخاصة بك يف أي وقت، كام أن 

مميزات بطاقات الحضارة املختلفة مذكورة يف صفحتي 11 و12.

وإذا كنت ال تستطيع أو ال تريد أخذ إحدى بطاقات الحضارة،

أعد مجسمك إىل لوح الالعب الخاص بك، وستبقى البطاقة عىل اللوح 
للجولة التالية.

مثال: تريدتريد رشاء بطاقة الحضارة 
هذه، أنفق قطعتني خشبيتني، 

وأضف البطاقة إىل لوح الالعب 
الخاص بك.

كيف ميكنك استخدام األدوات؟
ميكنك:

•  استخدام إحدى األدوات بعد رمي الرند إلضافة قيمة تلك األداة إىل 
رمية الرند عند الصيد، وإنتاج املوارد، وعىل بطاقات حضارة معينة.

• استخدام كل أداة مرة واحدة فقط لكل جولة.

• استخدام أدوات متعددة عند رمي الرند مرة واحدة.

وعليك استخدام كل أداة بالكامل، حيث ال ميكنك 
»حفظ« جزء من قيمة األداة لرمية نرد الحقة. 

ولإلشارة إىل أنك استخدمت أداة يف هذه الجولة، أدرها 
°90 )تذكر أن تعيدها مرة أخرى كام كانت عند بداية 

الجولة التالية لإلشارة إىل إمكانية استخدامها مرة أخرى(.

مثال: إذا رميتإذا رميت ثالثة أحجار نرد )ثالثة مجسامت(، 
فتكون النتيجة 10، إذاً ستنتج ثالثة أخشاب )10 

مقسومة عىل 3(.

مثال عىل الصيد: إذا رميتإذا رميت حجري نرد )مجسمني(، فتكون النتيجة 
خمسة، وتستخدم أداة ذات قيمة واحدة وقيمتني، فتكون النتيجة 8، 

فتنتج عمالت طعام قيمتها 4 من أرايض الصيد.

مثال عىل املوارد: إذا رميتإذا رميت حجري نرد 
)مجسمني(، فتكون النتيجة 8، وتستخدم أداتني 

بقيمة ثنائية لكل أداة، فتكون النتيجة 12، وتنتج 
3 قطع طني.

مثال: إذا رميت إذا رميت حجري نرد )مجسمني(، فتكون النتيجة 5، وبقسمة 
خمسة عىل ستة وتقريب الناتج إىل 

صفر، فإنك لن تنتج أي ذهب.

XX

+

+

مالحظة: ال يعترب الطعام من املوارد!
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املباين
كل مبنى له تكلفة يف املوارد مطبوعة عليه، وألخذ مبنى عليك إنفاق املوارد املالمئة وإعادتها إىل لوح 

اللعب، ثم سجل نقاطاً تعادل قيمة نقاط املبنى، وحرك مجسمك عىل مسار النقاط حسب تلك النقاط 
التي سجلتها. قيم نقاط املباين املختلفة موضحة بالتفصيل يف صفحة 11.

وإذا مل تستطع أو مل ترد أخذ أحد املباين، أعد مجسمك إىل لوح الالعب 
الخاص بك، وسيبقى هذا املبنى عىل اللوح للجولة التالية.

ضع أي مبان تأخذها عىل أماكن املباين عىل لوح الالعب الخاص بك، 
ويحتوي لوح الالعب الخاص بك عىل خمسة أماكن للمباين، لكن ال يوجد 

حد لعدد املباين التي ميكنك أخذها.

وبعد أخذ أحد املباين، يظهر املبنى التايل يف املجموعة ويكون متاحاً يف 
الجولة التالية، وعند أخذ املبنى األخري من إحدى املجموعات، فستنتهي 

اللعبة عند نهاية الجولة )انظر نهاية اللعبة. صفحة 9(.

النقاط

لتكلفة ا

مثال: تريدتريد أخذ هذا املبنى، إذاً أعد قطعة طني 
واحدة وحجرين للوح اللعب، ثم أعد مجسمك 
للوح الالعب الخاص بك، وحرك مجسمك عىل 

مسار النقاط 14 خطوة إىل األمام، ثم 
ضع املبنى عىل أحد أماكن املباين عىل 

...اللوح الخاص بك.

بعد إعادة جميع املجسامت إىل ألواح الالعبني يجب عىل كل العب إطعام قبيلته. وتتكون قبيلتك من جميع 
املجسامت املوجودة عىل لوح الالعب الخاص بك. ويتطلب كل مجسم عملة طعام قيمتها واحد.

مسار الزراعة
أوالً، خذ عمالت طعام من أرايض الصيد التي تساوي موقع مجسمك عىل مسار الزراعة، ثم أنفق عملة طعام 

قيمتها واحد لكل مجسم عىل لوح الالعب الخاص بك، وبهذا تكون قد أطعمت قبيلتك.

إذا مل يكن لديك طعام كاف
إذا مل تكن لديك عمالت طعام كافية إلطعام جميع مجسامتك، إذاً فعليك أوالً إنفاق جميع عمالت الطعام التي 

متلكها. وبعد ذلك، قد تنفق مورداً واحداً من اختيارك لكل عملة طعام اليزال بها نقص. وبعبارة أخرى، كل 
مورد تنفقه يحل محله عملة طعام قيمتها واحد، وإذا أنفقت موارد كافية، فستكون قد أطعمت قبيلتك.

املجاعة
إذا مل تكن لديك عمالت طعام كافية، وال تستطيع أو تختار أال تنفق موارد إلطعام قبيلتك، فستنفق كل 

عمالت الطعام لديك وتخرس عرش نقاط؛ لذلك حرك مجسمك عىل مسار النقاط عرش خطوات إىل الوراء. 
وبهذه الطريقة ميكن أن ينتهي بك األمر بنقاط سلبية، حيث ستخرس عرش نقاط بالضبط بغض النظر عن عدد 
املجسامت التي تتضور جوعاً لديك، فطاملا يوجد مجسم واحد مل يتغذى بالطعام أو املوارد، فستخرس النقاط. 

وبعد أن يحل جميع الالعبني أمر اإلطعام أو املجاعة، تنتهي الجولة.

3. إطعام القبيلة

...

 •    ميرر الالعب األول مجسم املؤرش الخاص بأول العب إىل الالعب املوجود عىل يساره، فذلك الالعب 
هو الالعب األول للجولة التالية.

•    انقل أي بطاقات حضارة متبقية إىل أقىص 
اليمني، واسحب بطاقات حضارة جديدة 

لشغل أي أماكن فارغة.

•    عليك تدوير أي أدوات استخدمتها لإلشارة 
إىل إمكانية استخدامها مرة أخرى.

•    ابدأ جولة جديدة يف املرحلة األوىل عىل 
النحو املبني يف صفحة 4.

الجولة التالية

مثال: يف الجولة السابقة، أخذت 
البطاقتني الثانية والثالثة. اترك البطاقة 

األوىل، وانقل البطاقة الرابعة إىل 
اليمني، ثم اشغل األماكن الفارغة 

ببطاقات جديدة.

2.2.

1.1.
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مثال: لديكلديك إجاميل خمسة مزارعني، إذاً ارضب هذه القيمة يف 
موقعك عىل مسار الزراعة )سبعة(، وسجل )5 × 7 =( 35 نقطة.

مثال: لديكلديك إجاميل ثالثة صناع أدوات، إذاً ارضب هذه القيمة 
 يف القيمة اإلجاملية لألدوات لديك )ثالث(، وسجل 

)3 × 3 =( 9 نقاط.

مثال: لديكلديك إجاميل ستة بنائني، إذاً ارضب هذه القيمة يف عدد املباين 
التي متلكها )ستة(، وسجل )6 × 6 =( 36 نقطة.

مثال: لديكلديك إجاميل ثالثة كهنة، إذاً ارضب هذه القيمة يف إجاميل 
املجسامت لديك )ستة(، وسجل )3 × 6 =( 18 نقطة.

سجل نقاط بطاقات الحضارة واملوارد الخاصة بك أثناء التسجيل النهايئ للنقاط.

( متلكه عىل لوح الالعب الخاص بك أثناء التسجيل النهايئ للنقاط نقطة واحدة؛ لذا قدم مجسمك خطوة  ، ، ،  ويستحق كل مورد )
واحدة عىل مسار النقاط مقابل كل مورد متلكه.

بطاقات الحضارة ذات الخلفية العشبية
توجد 16 بطاقة حضارة ذات خلفية عشبية تصور مثانية رموز ثقافية مختلفة )الطب، والفن، واملوسيقى، والكتابة، والساعة الشمسية، والفخار، 

ووسائل النقل، والنسيج(، ويظهر كل رمز ثقايف عىل بطاقتني.

سجل النقاط بناًء عىل عدد الرموز 
التي جمعتها.  املختلفة  الثقافية 

احسب عدد الرموز املختلفة لديك 
وارضب الرقم الناتج يف نفسه، ثم حرك 
مجسمك عىل مسار النقاط إىل األعىل 

بعدد تلك النقاط. 

وتشكل أي رموز مكررة لديك مجموعة جديدة 
مرضوبة يف نفسها.

بطاقات الحضارة ذات الخلفية الرملية
توجد 20 بطاقة حضارة ذات خلفية رملية تصور أربع مهن مختلفة )مزارع، وبناء، وكاهن، 

وصانع أدوات(، وتظهر كل مهنة عىل خمس بطاقات، وعىل كل واحدة من بطاقات الحضارة 
هذه يوجد رمز واحد أو أكرث للمهن األربعة.

ولدى كل مهنة عنرص من اللعبة مالئم لها )مسار الزراعة، أو مبنى، أو مجسم، أو أداة(، 
ومصور أيضاً عىل البطاقة، وموضح يف املثال املوجود عىل اليسار.

فيام يتعلق بكل مهنة، احسب عدد الرموز من تلك املهنة املوجودة لديك، ثم ارضب ذلك 
العدد يف قيمة عنرص اللعبة املالئم التي متلكها، وحرك مجسمك إىل األمام عىل مسار النقاط 

بعدد تلك الخطوات.

×

مثال: لديكلديك إجاميل ست 
بطاقات حضارة عليها رموز 
ثقافية، خمس منها مختلفة 
بعضها عن بعض، إذاً سجل 
)5 × 5 =( 25 نقطة لهذه 

البطاقات، وحرك مجسمك إىل األعىل 25 خطوة، كام متلك رمزاً واحداً مكرراً مام يجعلك 
تسجل )1 × 1 =( نقطة واحدة، ولو كان لديك رمز ثان مكرر، كنت ستسجل 4 نقاط.

تنتهي اللعبة يف حالتني:

1.    عند استخدام كومة بطاقات الحضارة بالكامل: تنتهي اللعبة فوراً إذا مل تتمكن من إضافة بطاقات حضارة كافية إىل لوح اللعب لشغل كل 
مكان، فال تلعب جولة أخرى، وبدالً من ذلك ابدأ التسجيل النهايئ للنقاط.

2.    عندما تكون مجموعة واحدة عىل األقل من املباين فارغة: يجب عليك إمتام خطوات الجولة الحالية مبا يف ذلك إطعام قبيلتك، ثم ابدأ التسجيل 
للنقاط. النهايئ 

نهاية اللعبة

التسجيل النهائي للنقاط وتحديد الفائز

النسيجالفخارالكتابةاملوسيقىالفنالطب الشمسية النقلالساعة  وسائل 

 املزارع ×
 موقعه عىل 
مسار الزراعة

صانع األدوات × 
مجموع قيم األداة 

 البناء ×
 عدد املباين

 الكاهن × 
عدد املجسامت

×

××
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الفائز
الالعب الذي يسجل أكرب عدد من النقاط بعد التسجيل النهايئ للنقاط هو الفائز.

التعادل إنهاء 
إذا تعادل العبان أو أكرث، يضيف الالعبان املتعادالن قيمة مسار الزراعة، والقيمة االجاملية لألدوات، والعدد اإلجاميل للمجسامت لكل العب، ويفوز 

من لديه أعىل مجموع.

وإذا كان ال يزال هناك تعادل، يتشارك الالعبون املتعادلون الفوز.

تلعب اللعبة كاملعتاد مع التغيريات التالية:

يف حالة وجود ثالثة العبني
•    ميكن شغل مكانني فقط يف القرية يف كل جولة )كوخ صانع األدوات، أو كوخ العائلة، أو الحقول(، وبعد شغل مكانني يف القرية، ال ميكن لالعبني 

وضع مجسامت يف املكان الثالث.

•    ميكن لالعبني اثنني مختلفني فقط وضع مجسامت يف مكان كل مورد )الغابة، أو حفر الطني، أو املحجر، أو النهر( يف كل جولة. عىل سبيل املثال، 
بعد أن يضع اثنان من منافسيك مجسامت يف الغابة، ال ميكنك وضع أي من مجسامتك هناك يف هذه الجولة.

يف حالة وجود العبني اثنني
•    ميكن شغل مكانني فقط يف القرية يف كل جولة )كوخ صانع األدوات، أو كوخ العائلة، أو الحقول(، وبعد شغل مكانني يف القرية، ال ميكن لالعبني 

وضع مجسامت يف املكان الثالث.

•    ميكن لالعب واحد فقط وضع مجسامت يف مكان كل مورد )الغابة، أو حفر الطني، أو املحجر، أو النهر( يف كل جولة. عىل سبيل املثال، إذا وضع 
منافسك مجسامت يف الغابة، فلن ميكنك وضع أي من مجسامتك هناك يف هذه الجولة.

•    ال تهمل بطاقات الحضارة! باإلضافة إىل فوائدها الفورية )الطعام، واملوارد،... إلخ( فهي قيّمة للغاية يف نهاية اللعبة. كام تعترب املجسامت 
اإلضافية وزيادة اإلنتاج الزراعي واألدوات قيمة ألنك ستجني منها منافع لباقي اللعبة، لكن بطاقة الحضارة التي تكلف مورداً واحداً فقط تكاد 

تستحق ذلك يف كل األحوال.

•    اجمع بطاقات الحضارة مع الرتكيز عىل التسجيل النهايئ للنقاط. قد ال تكون املهن التي ال تتفق مع اسرتاتيجيتك قيمة مثل تلك املتوافقة معها. 
عىل سبيل املثال، إذا قررت تجربة اللعبة ولعبها بأكرب عدد ممكن من املجسامت يف قبيلتك، فإنك ستحتاج إىل إطعامهم كذلك، وإذا نجحت 
اسرتاتيجيتك، فسيكون لديك العديد من املجسامت ورمبا قيمة مرتفعة ملسار الزراعة يف نهاية اللعبة. وبالنسبة إىل بطاقات الحضارة، يعني 

هذا أن عليك جمع بطاقات عليها كهنة )نقاط إضافية للمجسامت( ومزارعون )نقاط إضافية لقيمة مسار الزراعة(. وتوجد مجموعات مامثلة 
األخرى. لالسرتاتيجيات 

•   ال ترتدد يف منع وصول الالعبني اآلخرين إىل موارد »أرخص« يك يضطروا إىل رشاء بطاقات مبوارد أكرث قيمة.

•    خطط لدورك بعناية، وفكر يف الرتتيب الذي تنفذ به الخطوات. عىل سبيل املثال، إذا كان لديك مجسم عىل بطاقة حضارة ألداة تستخدم ملرة 
واحدة )انظر صفحة 12(، إذاً فقد تريد رشاء تلك البطاقة قبل أن ترمي الرند من أجل مجسامتك املوجودة يف املحجر.

•    إذا كنت قلقاً بشأن انتهاء اللعبة يف وقت مبكر جداً، فلم ال تفكر مبنع الوصول إىل أحد املباين من خالل وضع مجسم عىل مبنى ضمن كومة 
متضائلة الحجم من املباين. لست مطالباً بأخذ املبنى، وعدم القيام بذلك قد يضمن جولة أخرى.

و ثالثة
أ
تغييرات اللعبة مع العبين ا

نصائح إستراتيجية 

نرشأصدرهاشكر وتقدير
مصمم اللعبة: بريند برونهوفر

املحرر: جريجور أبراهام
ترجمها إىل العربية: أبوبكر العاين

مع شكر خاص لفريق زي مان 
جيمز للرتجمة اإلنجليزية للعبة.

 © 2019 ،2008
دار نرش هانز إم جلوك-رشكة 

ذات مسؤولية محدودة
15 شارع بريناور

80809 ميونخ، أملانيا
بوردجيم سبيس النارش الرائد لتجارة ألعاب الطاولة يف الرشق األوسط.

قد تختلف املحتويات الفعلية عن تلك املوضحة. ليست مخصصة لألطفال بعمر 10 أعوام أو أقل.

بورد جيم سبيس لتجارة األلعاب
ص.ب. 215125

ديب، اإلمارات العربية املتحدة
www.boardgame.space
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القسم العلوي- مميزات فورية ومميزات تستخدم مرة واحدة

مثال: أنفق املوارد التالية: 3 أحجار  وقطعة خشب  )أربعة موارد لنوعني مختلفني(، وسجل 
خمس نقاط لكل حجر، وثالث نقاط لكل قطعة خشب، إذاً ستسجل ) 5 × 3 + 3 =( 18 نقطة.

ملخصملخص

يوجد نوعان من املباين:

• مبان تحدد املوارد

• مبان ال تحدد املوارد
احسب النقاط التي تسجلها من هذا النوع من املباين، حيث تتضمن ألواح الالعبني ملخصاً لعدد النقاط 

التي تسجلها إلنفاق كل مورد بهذه الطريقة. عىل سبيل املثال، سجل ثالث نقاط لكل قطعة خشب تنفقها 
بهذه الطريقة، وأربع نقاط لكل قطعة طني،... إلخ.

تؤخذ بطاقات الحضارة من أماكن بطاقات الحضارة، واالحتفاظ بها عىل لوح الالعب الخاص بك حتى تنتهي اللعبة.

لدى كل بطاقة حضارة قسامن:

يوجد نوعان مختلفان من جوائز القسم العلوي: مميزات فورية تحدث عندما تأخذ البطاقة، ومميزات تستخدم مرة واحدة وميكن حفظها 
واستخدامها مرة واحدة الحقاً يف اللعبة. ويشار إىل عدد البطاقات من كل نوع بني قوسني أدناه.

الفورية املميزات 
يأخذ جميع الالعبني جائزة )10 بطاقات(

عندما تأخذ هذه البطاقة، ارم فوراً أحجار نرد يساوي عدد الالعبني، ثم 
ضع الرند بجوار األماكن املوجودة عىل البطاقة واملقابلة لنتيجة الرند، 

كام هو موضح عىل اليسار. يبدأ اللعب من الالعب الذي أخذ البطاقة، 
ويستمر يف اتجاه عقارب الساعة، يختار كل العب حجر نرد ويستبعده 

من لوح اللعب ويكسب الجائزة املالمئة.

مالحظة: ال ميكنك استخدام األدوات إلضافتها إىل نتائج أحجار الرند هذه.

المباني

بطاقات الحضارة

سجل النقاط عندما تأخذ املبنى. عىل سبيل املثال، تأخذ عرش نقاط.

يجب أن تنفق الكمية اإلجاملية املشار إليها من املوارد، ويتطلب هذا املبنى أربعة موارد إجاملية.

 يظهر القسم السفيل الرموز الثقافية واملهن التي ستسجل لك النقاط أثناء التسجيل النهايئ للنقاط
)انظر صفحتي 9 و12(.

وميكنك اختيار عدد املوارد املختلفة التي تنفقها.

يجب أن تنفق العدد املشار إليه من املوارد املختلفة، ويتطلب هذا املبنى موردين مختلفني بالضبط.

يظهر القسم العلوي املكافأة التي تحصل عليها عندما تأخذ البطاقة. 

قطعة خشب 
واحدة

قطعة طني 
واحدة

قطعة ذهب واحدة أداة واحدة

1+ عىل 
مسار 
الزراعة 
الخاص بك

حجر واحد

يجب أن تنفق مورداً واحداً عىل األقل وسبعة موارد عىل األكرث.

واملوارد التي يجب عليك إنفاقها ألخذ املبنى. عىل سبيل املثال، قطعتا خشب وقطعة طني.
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الطعام )7 بطاقات(
خذ الطعام كام هو مشار إليه عىل البطاقة. يف 

هذا املثال، تأخذ عمالت طعام قيمتها أربعة.

املوارد )5 بطاقات(
خذ املوارد بحسب ما هو موضح عىل البطاقة. 

يف هذا املثال، قطعة ذهب واحدة.

النقاط )3 بطاقات(
سجل ثالث نقاط. حرك مجسمك ثالثة 

خطوات إىل األمام.

مسار الزراعة )بطاقتني(
حرك مجسمك عىل مسار الزراعة خطوة واحدة إىل 

األمام كام لو كنت قد أرسلت مجسامً إىل الحقول 
)أنظر صفحة 6(.

ارم الرند لتنتج موارد )3 بطاقات(
انتج املورد املشار إليه كام لو كنت اتخذت 

هذه الخطوة عىل مكان املورد رامياً حجري نرد. 
وميكنك استخدام األدوات إلضافتها إىل املجموع.

أداة جديدة )بطاقة واحدة(
خذ أداة من لوح اللعب كام لو كنت قد أرسلت 
مجسامً إىل كوخ صانع األدوات )انظر صفحة 6(.

أدوات تستخدم مرة واحدة )3 بطاقات(
ضع هذه البطاقة بجوار لوح الالعب الخاص بك. وميكنك استخدام األداة املشار إليها مرة واحدة إلضافة قيمتها إىل رمية نرد، ثم 
اقلب هذه البطاقة عىل الجهة األخرى واحتفظ بها عىل لوح الالعب الخاص بك. وسيبقى القسم السفيل محسوباً أثناء التسجيل 

النهايئ للنقاط. وميكنك استخدام هذه البطاقة إىل جانب األدوات األخرى.

موردان من اختيارك )بطاقة واحدة(
ضع هذه البطاقة بجوار لوح الالعب الخاص بك. وميكنك -يف أي وقت - أخذ موردين من اختيارك )قطعتني من نفس املورد أو 
من موردين مختلفني( من اللوح، ثم اقلب هذه البطاقة عىل الجهة األخرى، واحتفظ بها عىل لوح الالعب الخاص بك. وسيظل 

يحتسب القسم السفيل أثناء التسجيل النهايئ للنقاط.

بطاقة إضافية للتسجيل النهايئ للنقاط )بطاقة واحدة(
خذ بطاقة حضارة إضافية من كومة البطاقات وأضفها وهي مخفية إىل بطاقات الحضارة عىل لوح الالعب الخاص بك. وميكنك 

النظر إىل تلك البطاقة يف أي وقت. يجب تجاهل القسم العلوي من البطاقة، لكن القسم السفيل سيحسب ضمن التسجيل النهايئ 
للنقاط )الرموز الثقافية واملهن(.

مميزات تستخدم مرة واحدة

بطاقات الحضارة ذات الخلفية العشبية 
توجد 16 بطاقة حضارة ذات خلفية عشبية تصور 8 رموز ثقافية مختلفة )الطب، والفن، واملوسيقى، والكتابة، 

والساعة الشمسية، والفخار، ووسائل النقل، والنسيج(، ويظهر كل رمز ثقايف عىل بطاقتني.

وأثناء التسجيل النهايئ للنقاط، سجل النقاط ملجموعات الرموز الثقافية املختلفة، واحسب عدد الرموز املختلفة لديك وارضب 
الرقم الناتج يف نفسه، ثم سجل نقاطاً بعدد تلك النقاط. وتحسب الرموز املكررة كمجموعة جديدة )انظر صفحة 9(.

بطاقات الحضارة ذات الخلفية الرملية
توجد 4 مهن مختلفة )مزارع، وبناء، وكاهن، وصانع أدوات(، وتظهر كل مهنة منها عىل خمس بطاقات، ولدى 

كل مهنة عنرص من اللعبة مالئم لها )مسار الزراعة، أو املباين، أو املجسامت، أو األدوات(.

وأثناء التسجيل النهايئ للنقاط، احسب عدد رموز كل مهنة موجودة لديك عىل بطاقات الحضارة الخاصة بك، وارضب الناتج يف 
قيمة عنرص اللعبة املالئم لديك، وسجل تلك النقاط )انظر صفحة 9(.

مثال: خذخذ بطاقة الحضارة هذه، ثم ارم أربعة أحجار نرد )لعبة من أربعة العبني(.

 تحصل تحصل عىل النتيجة األوىل، اخرتاخرت الرند »الخامس« واستبعده وخذ أداة، 
ويختار العب اللون األزرق الرند »السادس« ويستبعد ذلك الرند ويزيد قيمة مساره الزراعي مبقدار واحد، ثم 

يختار العبا اللونني األخرضاللونني األخرض واألصفراألصفر الرند »اثنني« ويأخذان قطعة طني واحدة.

القسم السفيل - التسجيل النهايئ للنقاط


