
آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم +  
 ویدئو 

 با نحوه بازی پوکر تگزاس هولدم آشنا شوید 

 میبرد زمان دقیقه 12 مطلب این خواندن 

 

  از  پس و هول( های )کارت کنند  می دریافت کارت دو بازیکنان holdem texas هولدم  تگزاس  پوکر  در
 راند   و  شوند  می  برگردانده  زمان  هم  فالپ(  نام  به  عمومی)  کارت  سه  شود.  می شروع بندی شرط  راند  آن

  یک   رونمایی  هر   از  پس  و  شوند  می  رو  ترتیب  به  دیگر   عمومی کارت  دو  شود.  می  شروع  بندی  شرط  دیگر 
  ترکیبی   هر   تواند  می  بازیکن  یک  و  هستند انجمن  های   کارت   عمومی  های  کارت  شود.   می  اجرا   بازی  راند

 .دهد  قرار استفاده مورد را شخصی و عمومی های کارت  میان از کارت ۵ از
  هولدم   تگزاس   پوکر  پوکر،   های   بازی   ترین   مهیج  از   یکی  آموزش  به برتر   شرط سایت  از  مقاله  این  در

 .کنید  نماشا  نیز   را  هولدم  تگزاس  از  آموزشی  ویدیویی  مقاله  آخر   در   توانید  می  همچنین   پرداخت.  خواهیم

 پوکر   بازی  سایت  معتبرترین  به ورود
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 em) Hold (Texas’هولدم   تگزاس   بازی   تاریخچه 
 شوید  آشنا  بازی  این  یتاریخچه  با  هولدم  تگزاس  بازی  انجام  ینحوه  و  قوانین  با  آشنایی  از  قبل  است  بهتر 

 .کنید  درک را بازی این  بتوانید املک  طور  به تا
 

  و   سادگی  شود.می  بازی  آمریکا  کازینوهای  در  که  است  پوکر   بازی  نوع  ترینمحبوب  هولدم  تگزاس  پوکر 
  توصیه   است.  پوکر   بازی  در   استراتژی   های   کتاب  از  ای   گسترده  طیف   بخش  الهام em Hold’ محبوبیت 

  دلیل   به  ۲۰۰۰  دهه  در  بازی  این  محبوبیت  باشید.  تهداش  را  بهتری  بازی  تا  کندمی  کمک  شما  به  که  هایی
 .یافت افزایش ادبیات و اینترنت ،  تلویزیون در  بازی  این به شده پرداخته

 
  کازینو  در  پوکر  نوع  ترین  رایج  عنوان   به   و   شد  پوکر   دیگر   انواع  تمام  جایگزینem Hold’   ،   مدت  این  در

  رویداد   در   هولدم  تگزاس  بازی   محدودیت  بدون   یبند  شرط   فرم  نوع  از  شد.  شناخته  متحده  ایاالت   های
 .شود می استفاده (WPT) پوکر  جهانی  تور و (WSOP) پوکر سری جهانی گسترده تلویزیونی  اصلی 

 

 :هولدم  تگزاس   بازی  انجام   برای  نیاز   مورد   موارد  
 .ندارد وجود آن در جوکر  که ورقه ۵۲  پاسور  کارت  دسته یک✔ 
 .کنندمی یباز  را پول  نقش که هایی چیپ✔ 
  باال  به  نفر  ۵ پوکر  بازی نوع این  باشند)برای داشته بازی  این انجام  به  عالقه  که  بازیکن  ۱۰ تا ۲ بین ✔ 

 است.( مناسب بسیار
 .کند پخش بازیکنان بین بازی   حین در را  هاکارت  بتواند که  کن( پخش دیلر)کارت یک✔ 
  هیچ  به  است ذکر  به  الزم بگذارند.  میز رروی ب را   خود های کارت بتوانند بازیکنان اینکه برای  میز:✔ 

  فاش را دارند بازیکنان تمام که   دستی میز نوع این  از  استفاده زیرا نکنید استفاده  ایآینه میز از  عنوان
 .کرد   خواهد

  



 م قد  نه   در  هولدم   تگزاس   بازی   قوانین  آموزش 

 

 مهولد تگزاس  بازی قوانین با کلی آشنایی- ۱
  از  پس  که   جیبی”(  “کارتهای  یا  شخصی”  های   )“کارت  شود   می  داده   اختصاصی   کارت  دو  بازیکن   هر  به

  شرط   اول  دور   اینکه  از  پس  شود.می  شروع   هابندی  شرط   شد  داده   کارت   دو  این  بازیکن  هر   به   که   این
  اصطالحا  کمشتر   کارت  سه   این  به  که  گیردمی  قرار  پوکر   میز   روی   بر   مشترک  کارت   سه  شد  تمام  هابندی
 .شودمی  گفته(flop) فالپ

 
 بندی  شرط  دوردوم  اتمام  از  پس  رسد.می  بندی  شرط  دوم  دور  به  نوبت  روشد  کارت  سه  این  اینکه  از  پس

 مانند  درست  نیز  کارت   این  شودمی  انداخته   پوکر  میز  روی  بر (turn) ترن  نام  به   مشترک  کارت   چهارمین
 اینکه  از  پس  است  کردن  بندی  شرط  به  نوبت  دوباره  .است  مشترک  بازیکنان  تمام  میان  قبلی  کارت  سه

  کارت   این  به  اصطالح  به  که  رسدمی   مشترک  کارت  آخرین  کردن  رو  به  نوبت  شد  بسته  ها  شرط  تمام
 .شودمی گفته(River) ریور

 
  بندی  شرط  از  دور  آخرین  اینکه  از   پس  رسد.می  بندی  شرط   دور  آخرین  به  نوبت  کار  این  شدن  رو  از  پس

 اصطالح  به که هاکارت  کردن   رو به  نوبت  باشد  مانده  باقی  بازی  در  بازیکن  یک  از  بیشتر   اگر   شد.  تمام  نیز
 .رسدشود،میمی  گفته(Showdown) داون شو  کار  این به



  ذکر  به   الزم   شد.  خواهد   دست  نهایی   ی برنده  باشد  داشته  را  دست  بهترین   که  بازیکنی  هر   مرحله   این   در
  مشترکی   کارت  سه  و  دارد  دستش  در  که   کارتی  دو  از  استفاده  با   بازیکن  هر   هولدم  تگزاس   بازی  در  است

 .بسازد خود  برای را  دست بهترین باید است  پوکر  میز  روی بر   که
  

 ی باز   آغاز برای شدن آماده- ۲
  پوکر   میز  دور   بازیکن  ده   تا   دو  بین   باید  کردیم  اشاره  که   طور   همان   هولدم  تگزاس  پوکر  بازی   شروع   برای 

  بازی  به   صورت   این  در  باشد   داشته  وجود  بازیکن  کمتر   یا  و  نفر   چهار   پوکر   میز  دور  اگر  باشند.  داشته  حضور
  نفر  دو  پوکر   میز  دور  بازیکنان  تعداد  اگر   همچنین   شود.می   گفته handed) (short کوتاه  بازی  اصطالحا

 .شودمی گفتهUp) (Heads هدزآپ  پوکر،  بازی نوع این به  اصطالح  به باشد
 

 شود.   می  داده  اختصاص  کارت  یک  بازیکن  هر   به  ،  کند  می  شروع  را  بازی  کسی  چه  اینکه  تعیین  برای
 K ،  Q ،  J، ۱۰ ؛ آن دنبال   به  ، است( آس باال  )کارت  بود. خواهد ”(D) کن پخش “کارت اولین  باال کارت

 شده داده  نشان شود می گفته  دکمه آن به  که سفید پالستیکی تراشه یک با فروشنده موقعیت غیره.( و
 .است

 
  و  ،   چرخد   می   ساعت(  های  عقربه   )جهت   چپ   سمت  به   فروشنده  دکمه   ،  “دست”   یا  بازی   دور   هر  از   بعد

 .کنند می  بازی   ها موقعیت  تمام در  همه  که   دهد می اطمینان
 

  پرس   مانند  معتبر   آنالین  کازینویی  هایایتس  در  را  هولدم  تگزاس   بازی  اگر   است   ذکر   به   الزم  البته
  را   دیلر   نقش  سایت  خود  و  نیست  دیلر   کردن  مشخص  به  نیازی  دیگر   دهیدمی  انجام(perspoker)پوکر 

 .داشت خواهد
 

 Blind (“Big بزرگ  بالیند آن  به  اصطالح  به  که  را  اجباری   هایشرط  باید  دیلر  کردن  مشخص  از  قبل  البته
 (BB))کوچک  بالیند  و (SB)) Blind ll(Sma شود.   مشخص  بازی  در  بازیکنان   توسط  شودمی  گفته 

 چپ  سمت   در   صندلی Blind Big و  است   دیلر  چپ  سمت  در   صندلی  همیشه Blind Small موقعیت
 Blind Small.و  ،  است  شده  تعیین  بازیکنان  توسط  پیش  از  بالیندها  مقادیراین  است Blind Small 

 .است Blind Big از  نیمی معموالا 
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 ا هکارت شدن پخش- ۳
  فقط   که  روبسته  کارت  دو  بازیکن  هر   به  سپس  زندمی  بر   را  هاکارت  دیلر   ابتدا  دیلر،  شدن  مشخص   از  پس
  پاد  جهت  در  کارت  یک  بازیکن  هر   به  ابتدا  البته  شود.می  داده  ببیند،  را  هاکارت  این  باید  بازیکن  خود

  صورت  به  سپس  ،  است Small Blind قعیتمو  گیردمی  کارت  که  کسی  اولین)شودمی  داده   گردساعت
 ( یابد  می ادامه ساعت های عقربه

 
  داده  کارت اولین بازیکنان تمام  به اینکه از پس هستند. شما Cards Pocket یا Hole کارت کارتها  این
 .شخصی کارت دومین  دادن به کندمی شروع دیلر  چپ سمت از دوباره شد

  

 ی باز   شروع- ۴
  دهیم،  توضیح  اصطالح  چند  مورد  در  شما  به  باید  کنیم  آشنا  بازی  این  قوانین  یادامه  با  را  شما  اینکه  از  قبل
  شما  که  هستند  هولدم  تگزاس  قوانین  از  بخشی  حقیقت  در  و  شودمی  گفته  بازی  حین   در  اصطالحات  این
 .بگیرید یاد را آنها باید

 
  در  بازیکنان و داده  را شخصی  کارت  دو بازیکن هر  هب  دیلر  که هنگامی:(PreFlop) فالپ   پری   یمرحله 

 .شودمی گفته PreFlop مرحله این  به هستند هایشانکارت  به  کردن نگاه حال 
 

 پات  اصطالحا  بندندمی  شرط  بازی  از  دست  یک  طول   در  بازیکنان  که  هایی(چیپ  ها)پول   مجموع: پات 
  شده  برنده  که   فردی  نهایت  در  و  شودمی  پات  وارد  داون   شو   یمرحله  تا  هاشرط  ی همه  شود.می  گفته
 .شد خواهد  برنده را  پات پول  تمام

 
  که  وقتی  بازیکن  هر   دهد:  نشان  خود  از  واندتمی  هولدم   تگزاس  بازی  طول   در  بازیکن  هر   که  رفتارهایی

  کلی   طور  به  دهد.می  انجام   رفتارهایی   گیرد می  که   هایی تصمیم  براساس  رسد،می  اشبازی  به   نوبت
 :از عبارتند رفتارها این  است.  زیر  رفتار ۵  از یکی بازیکنان  رفتارهای

 
  زیرا بیافتد بازی بتدایا  در تواندنمی اتفاق این  معموال شرط، ندادن افزایش:(Check) چک ✔ 

  از اینکه یا و دهند افزایش را  آن یا بپردازند را اولیه  بالیند یا که هستند مجبور بازی  آغاز در بازیکنان
 .بروند  کنار بازی 

 .بزند بت تواندمی بازیکن  بندی شرط از دور هر  در:(Bet) بت ✔ 
 طشر  افزایش یا شرط کردن  قبول :(Call) کال ✔ 



 طشر ندادن ادامه  و  بازی از رفتن رکنا:(Fold) فولد ✔ 
 .گویندمی ریز  را شرط میزان دادن افزایش:(Raise) ریز ✔ 
  ریز  ری  را  بندی شرط از  دور یک در بار  دومین  برای  شرط میزان دادن  افزایشRaise):-(Re ریز   ری✔ 

 .گویندمی
 

 The (Under مستعار نام  با  پردازدمی بندی شرط  به هولدم تگزاس پوکر  در  بار  اولین  برای  که بازیکنی
UTG) OR Gun،  چپ سمت از نفر  اولین BB  .انجام را کار  سه این از  یکی تواند می بازیکن  است  

 :دهد
 د کن کال  را کنونی  شرط- ۱
  و خوب  دست به  توجه با (۳ ،  دهد انجام فولد  یا و برود  کنار  بازی از دارد که  دستی به  توجه  با- ۲

 .دهد انجام ریز اصطالح  به  یا و ببرد باال  ار بندی  داردشرط که   ایاستراتژی
 

  مبلغ   باید  ،  فعلی  دست  با  بازی  ادامه  برای  بازیکن  هر   ،  ببرد  باال  را  بندی  شرط  میزان  بازیکن  یک  اگر 
  از که کند انتخاب  بازیکن یک اگر  اند. کرده بازی نیز قبالا  احتماالا  که کسانی جمله از ، کنند  کال  را جدیدی

  آن  تواندنمی  و  ماندمی  باقی  گلدان  در   انداخته  پات  در  بندی   شرط  در   االن  به  تا   که  لیپو  برود،   کنار  بازی 
 .بگیرد پس را
 
  اگر  دهد.  انجام  ریز   ری   اصطالح  به   یا   دهد  افزایش  را   شرط   دوباره  بازیکن  یک  است   ممکن  زمان   هر  در

  را   شرط  یا  شستهن BB موقعیت  در  که  بازیکنی  است  ممکن  ندهد،  افزایش  را  شرط  میزان  بازیکنی  هیچ
 .کند قبول  را  آن یا و دهد افزایش

  

 Flop (The(فالپ مرحله- ۵
  بدون   و  داردبرمی  را  پاسور  هایکارت  یدسته  که  اولی  کارت  چند   دیلر Burn): (The کارت  سوختن  انجام 
  ردن ک   تقلب  از   که  است  این  کار  این  انجام  دلیل  دهد.می  قرار  گوشه  یک  را   آنها  کند   نگاه  آنها  به   اینکه

 .شود جلوگیر 
 

  که   طور  همان  رسد.می  فالپ  ی مرحله  به  نوبت  سوزاند  دیلر  را  کارت  چند  اینکه  از  پس  : فالپ   یمرحله 
  کارت   سه   اولین  کارت  سه  این  گویند.می  فالپ  را   دیلر  توسط   مشترک  کارت   سه   شدن  رو   دادیم  توضیح
  کارت  سه  و  دارند  شاندست  در   که  کارتی  دو   آن  از  استفاده  با   بازیکنان  که  هستند  کارت  پنج  از  مشترک
 .بسازند خود  برای را دست  بهترین توانندمی  مشترک



 شرط  شودمی  انجام  هاکارت  روشدن  از  دور  هر   یا  و  فالپ  از  پس  که  کاری  اولین: بندی   شرط   دور   دومین 
  این   است.  SB موقعیت در   که  فردی  با بندی  شرط شروع  دادیم  توضیح   که  طور  همان  است.   کردن   بندی

  یا  و  دهد   بت  یا  کند  قبول   را  شرط  دهد،  چک  شرطی  هیچ  روی   بر   بندی  شرط  بدون   تواند:می  زیکنبا
 .دهد فولد و برود کنار  بازی از اینکه

  

 Turn (The(ترن  یمرحله- ۶
 کارت   چهارمین  سپس  سوزاندمی  را  اول   کارت  چند دیلر   ابتدا  قبل  یمرحله  مانند  درست  نیز  مرحله  این  در

 .شودمی گفته ترن کارت این  به  که  کندمی رو را مشترک
 

  دارد   قرار  بالیند  اسمال   موقعیت  در  که  فردی  نیز  بندی  شرط  از  مرحله  این  در: بندی   شرط   مرحله   سومین 
  درست   فولد.  یا  و  ریز  چک،  دارد:  انتخاب  سه  گذشته  مراحل  مانند  درست  و  کند  آغاز  را  بندی  شرط  باید

 نداد   افزایش  را  شرط  کسی  دیگر   و  بستند  را  هایشان  شرط  بازیکنان  تمام  که  زمانی   گذشته  مراحل  مانند
 .شودمی تمام بندی  شرط از دور این  نشد خارج  بازی از یا و
  

 ر ریو یمرحله- ۷
 و  سوزاندمی  را  هاکارت  یدسته  اول   کارت  چند  تقلب  از  جلوگیری  برای  دیلر   قبلی  مراحل  مانند  درست
 شود می گفته ریور مشترک کارت  آخرین این  به  که  دهدمی قرار   پوکر  میز روی  بر را مشترک کارت  آخرین

. 
  در   که  است   فردی  با   بندی  شرط   شروع  بندی  شرط  قبلی   مراحل  مانند  درست: بندی   شرط   دور  ین آخر 

  است   ذکر   به  الزم  البته  بدهد.  را  فولد  و  ریز  چک،  تصمیم  سه  تواندمی  و  دارد  قرار   بالیند  اسمال   موقعیت
 .بود خواهد  برنده یکننده  مشخص بندی شرط  از دور این

 
  که   نیست  نیازی  و  شد  خواهد   پات  یبرنده  بازیکن  این   بماند  بازی  در  بازیکن  یک  فقط   نهایت  در   اگر 

  نهایت  در   آنها  تمام  که   ماند  باقی  بازی  در  بازیکن  یک  از  بیش  اگر  اما   کند  رو   بازیکنان  دیگر   برای   را  دستش
  د  که  رساندمی  شوداون  یلهمرح  به  را  ما  کار  این  که   کنند  رو  را  هایشاندست  بازیکنان  باید  دادند  چک

 .داد خواهیم  توضیح شما  به  را مرحله  این رادامه
  



 Showdown (The(داون شو یمرحله- ۸
  برنده  تعیین  برای  مانده  باقی   بازیکنان  ،  بماند باقی  بندی   شرط  دور  آخرین  از  بعد  بازیکن  یک  از  بیش  اگر 
 ”Showdown“ مرحله  این  به  کنند.  یم  مقایسه  و  گذاشته  نمایش  معرض  در  را  خود  دست  برنده(  )یا

 .شود می گفته
 
  باشد.  داشته  وجود   بازی   در   حاضر   بازیکنان  کل  تا  بازیکن  دو  تواند  می  مسابقات   بندی  شرط  دور   آخرین  در
  کنند  رو  را  هایشاندست باید  بازیکنان  همه  باشند  رسیده   داون  شو  یمرحله  به  میز  دور  بازیکنان  تمام  اگر 

 .شد خواهد پات کل یبرنده باشد داشته را  دست بهترین که کسی  و
 

  یکدیگر  به  شبیه  کامال  دست  دوبازیکن  از   بیشتر  یا  و  دوبازیکن  هادست  روشدن  از  پس  اگر : شدن   مساوی 
 .شد خواهد تقسیم مساوی صورت به بازیکنان این  بین پات صورت  این در باشند داشته

  

 ه برند  کردن مشخص- ۹
 .شد خواهد   بازی یدهبرن دارد را دست  بهترین  که  فردی

  ترتیب  به  انفرادی  کارتهای  است.  شده  تشکیل  کارت  پنج  از   همیشه  دست  یک: ها دست   به   امتیازدهی
  A ”:،  K،  Q،  J،  ۱۰ ،  ۹ ،  ۸ ، ۷، ۶، ۵ ، ۴، ۳ ،   ۲,ACE شوند می بندی درجه  زیر 

 
 پوکر   های   دست   بندی   رتبه: پیشنهادی  مقاله

 
  :بدانید   باید  که   ضروری   نکات • 

No ) لیمیت  بدون   وLimit.) (Pot لیمیت  پات  ، (,Limit)لیمیت  صورت  به  تواندمی  هولدم  تگزاس
Limit)شود بازی. 

 
 بندی   شرط  شده  تعیین  پیش   از  مقدار  به  توانید  می  فقط  شما  که  است  معنی  بدان Limit “های  بازی
 .کنید  می جمع را مقدار همین و است بالیند بیگ  برابر  معموالا  که  ، کنید

 
 Limit otP ” انجام   بندی   شرط   شده  جمع   پات  در   که   پولی   یاندازه  به   توانید  می   که  است   معنی  این   به  

 .بیشتر  نه دهید
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 Limit” “Noتواند  می  زمان هر  در  بازیکن  هر  که  جایی ،  است   بندی  شرط  نوع  ترین  دراماتیک In” “All 
  کمی  بسیار   های  تراشه  دارای  و  است  In All حرکت  حال   در   که  بازیکنی  کند.  اعالم  را   دارد(  که  پولی   تمام  )

  ی اندازه  به   بلکه  شود  پات  کل  ی برنده  تواند نمی  صورت  این   در   کند.  می  ایجاد   را   جانبی  گلدان  یک  ،   است
 .شود برنده پوکر بازی  از تواندمی دارد که   هاییچیپ تمام

  

  مورد  را  دست  یک  خصیش  های   کارت  و   کرده  استفاده  عمومی   های   کارت  ی   همه  از   تواند   می   بازیکن  یک
  مبهم  شرط   دو  از  متشکل  عمومی   ساختار  کرد.   استفاده  نیز   دیلر  ی   گزینه   از  توان  می  ندهد.   قرار   استفاده

  نیز   آنته  همراه  ها  مبهم  از  ترکیبی  یا  آنته  یک  مبهم،  شرط  چندین  یا  یک  با  را  بازی  توان  می  ولی  باشد  می
 .کرد اجرا 

 

 م هولد   تگزاس  پوکر  بندی   شرط  راندهای 

 

 “کارت  یا” کارت   هول  “ها کارت این نام شود، می پخش تپش به کارت دو بازیکن هر   به -اول  ی معامله
 .باشد می جیبی”  های

 



  بندی  شرط  راند اولین
  بزرگ  مبهم  شرط  طبق  تواند  می  بازیکن  هر   و  شده  شروع  بزرگ  مبهم  شرط  چپ   سمت  بازیکن  از  بازی 
 پات  مقدار  افزایش  ی  گزینه  بزرگ  مبهم  شرط  کند.  گیری  کناره  و  فلد  یا  داده  افزایش  کرده)کال(،  بازی

 .باشد می  دارا  را  نشده داده افزایش
 

  اول  کارت  سه   به  کند.  می  پخش  رو  به  را  عمومی  تکار   سه  سپس  و  گذاشته  کنار  را  کارت  یک  دیلر   -فالپ
 .شوند می نامیده انجمن های  کارت  عمومی های کارت سایر و شود می گفته فالپ

 

  بندی شرط راند دومین
  ارائه   از  پس  دارد.  را  بندی  شرط  یا  چک  حق  بازیکن  هر   و  شده  شروع  دیلر   ی  گزینه   چپ  سمت  بازیکن  از
 .کند  فلد یا  کال   افزایش، تواند می بازیکن هر  شرط ی
 

  اضافه  عمومی  های  کارت  به  رو  به  را  چهارمی  کارت  یک  و  گذاشته  کنار  را  دیگری  کارت   دیلر  turn- چرخش
 .شود می نامیده چهارم خیابان یا چرخش رتکا  چهارم کارت  این کند. می

 

 یبند  شرط راند سومین
 محدودیت  دارای   های  بازی   در   عموما  ها  شرط  مقادیر   البته  شود،  می   اجرا  دوم  راند  مشابه   نیز  راند  این

 .شود  می دوبرابر 
 

  عمومی   های   کارت   به  را   نهایی   و  پنجم   کارت  سپس  و  گذاشته   کنار  را   دیگری  کارت   دیلر  River- رودخانه
 .باشد می پنجم خیابان  یا رودخانه پنجم کارت  این نام کند.  می اضافه



 

 ی بند شرط نهایی راند
  بهترین  از  استفاده  با Shotdown- مسابقه  نهایی  ی  مرحله. شود  می  اجرا  سوم  و  دوم  راندهای  مشابه  که

 و   کنند  می  رو  را  خود  های  دست  نیز  بازیکنان  سایر   عمومی،  و  هول   های  کارت  از  متشکل  کارتی۵  ترکیب
  طور   به  پات  مبلغ  برابری،   صورت  )در  شود.  می  شروع  دهنده  افزایش  آخرین  یا  بند  شرط  فرد   از   کار   این

 (شود. می  تقسیم برنده های دست بین مساوی
  

 م هولد   تگزاس   پوکر   قوانین سایر 
  ی  نحوه  گیرند.  می  قرار   استفاده مورد  مرج و هرج  با  شدن مواجه  موقع  صرفا  هولدم   تگزاس ر پوک   قوانین 
 .کنید مطالعه شرایطی چنین در  را ها  مبهم  و ها جایگاه  عملکرد

 



  می  اعتبار  فاقد  شده  پخش  های  کارت  شده،  پخش  کارت  هول   دومین  یا  اولین  از  رونمایی  صورت  در
  هول   کارت روشدن صورت در کند. می پخش دوباره و زده  بر  دوباره  و گرفته پس را  ها کارت دیلر  باشند.
 .اشتد نگه  توان نمی را  شده رو کارت  دهد. می  ادامه  را کار  دیلر   دیلر،  اشتباه بخاطر  دیگری

 
 نماید  تعویض  ها   کارت  ی  دسته   روی   کارت  یک  با   را  کارت  این  بایست   می  دیلر   دست،  شدن  کامل  از  پس

  جمع   باید  ها   کارت  هول،   کارت  یک  از   بیش   شدن  رو  صورت   در  شود.   می   گذاشته  کنار   روشده  کارت   و
 .شوند پخش دوباره و شده آوری

 
 .شوند  پخش دوباره و شده جمع ها کارت باید باشد، زیادی های کارت تعداد  دارای فالپی که  صورتی در

 

  قبل  ها  کارت  نابهنگام  فالپ  از  ناشی  کار  این  و  گیرد، صورت  ازنو  کارت  پخش  عمل  فالپی در  که صورتی  در
  کارت  با  را  عمومی  های  کارت باشد،  زیادی   های  کارت  ی   دربردارنده  فالپ  یا  و  شود،   انجام  شرط  تکمیل  از

   ماند. می باقی   میز روی شده کنارگذاشته کارت کنیم. می ترکیب ها  کارت ی  دسته در  مانده باقی های
 

  دیگری  کارت  گذاشتن  کنار  بدون  را   جدیدی   فالپ  و  کرده  نصف   را   ها  کارت  ی  دسته   دیلر  برزدن،   از  پس
 .کند می پخش



  فلد   بعدی  اگربازیکن  حتی  بندی،  شرط  راند  شدن  تکمیل  از  قبل  انجمن   در  چهارم  کارت  کردن  رو  صورت  در
  کارت   دیلر  سپس   شود.   می   تکمیل  بندی  شرط  سپس  شود.   می   خارج  بازی   راند  از  کارت  آن   نیز،   باشد  کرده 
  ی   دسته   دیلر  بندی،   شرط  راند  این  از   پس  گذارد.   می   کنار   و   کرده   رو  را   چهارم  جایگاه  در  گرفته   قرار   پنجم
  های  کارت   ولی   شود   می  شامل  نیز   را   بازی   از   شده  خارج  های  کارت دسته،   این  زند؛   می   بر   دوباره   را  کارت

 .شود نمی شامل را شده ردصالحیت ای شده کنارگذاشته

 

  در  کند.  می  رو  کارتی،  گذاشتن  کنار  بدون  را  نهایی  کارت  و  کرده  نصف   را  ها  کارت   ی  دسته  دیلر   سپس
  بازیکنان   بین   قبل  همانند  و  شده   برزده  دوباره   ها   کارت  ی   دسته   پنجم،   کارت  شدن   رو  اشتباهی   صورت
 .شود می پخش

 
  ی   همه   دست   اولین  پخش  از  )پس  بدهد   اول  بازیکن  به   اضافه  کارت   یک  اشتباه  به  دیلر  که   صورتی  در

  درنظر  شده  کنارگذاشته  کارت  عنوان   به   و  شده  بازگردانده  ها   کارت   ی   دسته   به   اضافی   کارت  بازیکنان(،
 .باشد  می  اعتبار   فاقد   راند  باشد،   کرده   پخش  اضافی  کارت   یک  از   بیش  دیلر  که   صورتی   در   شود.   می   گرفته 

  این غیر  در کنید؛ اعالم را خود حرکت باید ها کارت  گذاشتن کنار  از قبل  انجمن، در  بازی اجرای صورت در
 . گیرد  می تعلق پات به تان منافع تمام صورت

  

 کن  بازی آنالین پوکر   سایت معتبرترین   در را هولدم  تگزاس  حاال همین

https://pnro.best/jys


 یپیشنهاد مقاالت

 و ویدی   +   قدم   سیزده  در   اوماها   پوکر   بازی  آموزش 
 ی ایران   آنالین   پوکر   بازی   های  سایت  بهترین 

 ر پوک   اصطالحات   ترین   کاربردی   و   بهترین   معرفی 
 پوکر   دنیای  در  موفقیت   رازهای
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