
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اینترنتی خرید+  بازار  در  موجود بازی اسباب تفنگ بهترین  از مدل ۲۵

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید +  بازار در  موجود  بازی  اسباب تفنگ   بهترین از  مدل  ۲۵

 

یکی دیگر از اسباب بازی های مورد عالقه ی بچه ها به خصوص   بازی اسباب تفنگ

امروز همراه ما باشید تا با  اینترنتی خرید راهنمای  پسرها می باشد. لذا قبل از هر چیز با

 .عناوین مهم در زمان خرید تفنگ اسباب بازی آشنا شوید

 تفنگ بازی

که اغلب پسر بچه ها به دنبال آن می باشند، تفنگ های توپی دارای   در خرید تفنگ بازی

عالقه مندان زیادی هستند. این موارد محبوبیت باالیی دارند. چون توپ ها دارای اندازه  

کوچکی می باشند از همین رو مشکلی ایجاد نمی نمایند. خرید این اسباب بازی کار آسانی  

 .زیادی را مدنظر قرار دادبه نظر می رسد اما باید فاکتورهای 

، اسلحه های اسباب بازی دارای مکانیزم های متفاوتی می باشند.   بازی  اسباب های اسلحه

برخی از آنها نرف بوده و شلیک رگباری خواهند داشت. برخی موارد ترقه ای هستند که  

برای محیط بیرون گزینه عالی محسوب می شوند. اما این بین گزینه های باتری خور  

 .انتخاب خوبی می باشند زیرا به راحتی کودکان را سرگرم می نماید

 کلت اسباب بازی 

کلت ها یکی از تفنگ ها بسیار پرطرفدار هستند. برخی از این کلت ها دارای تیرهای  

ساچمه ای هستند که گرد و پالستیکی بوده و مشکلی ایجاد نمی کنند. باید در نظر داشت که  

اد نمی کنند، سبک بوده و خطرناک نیز نیستند. لذا اغلب کودکان تفنگ های فوق مشکلی ایج 

 .کم سن و سال نیز می توانند با آن بازی نمایند

 بهترین تفنگ اسباب بازی

در زمینه خرید بهترین تفنگ اسباب بازی باید در نظر داشته باشید که آنها دارای انواع  

ا چند نمونه هستند. توصیه می شود  متفاوتی می باشند؛ هفت تیر، کلت، مسلسل و کالش تنه

تا حتما پس از انتخاب مدل به جنس بدنه نیز دقت داشته باشید. عموما جنس های پالستیکی  

 .برای کودکان کم سن و سال بهتر است

https://greenlist.ir/
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 تفنگ اسباب بازی بچه گانه 

تفنگ اسباب بازی می تواند دارای انواع متفاوتی داشته باشد. از جمله پرفروش ترین تفنگ  

نمونه های آبپاش، ترقه ای، ساچمه ای، فومی، توپی و بادکش دار هستند. البته هر کدام   ها

از این موارد تنها برای یک سنی گزینه خوب محسوب می شوند لذا در زمان خرید باید به  

 .سن و عالیق فرزند خود نیز دقت داشته باشید

، تفنگ یکی از اسباب بازی های عالی برای کودکان و مخصوصا  ها  بچه بازی تفنگ

پسرها می باشد که می تواند باعث ایجاد شور و هیجان شود. برخی از این اسباب بازی ها 

ساده بوده و برخی دیگر از امکانات جانبی چون ترقه، نارنجک و دوربین پشتیبانی می  

ند اما کامال بی خطر می باشند. در زمان کنند. تفنگ ها اگر چه قابلیت تیراندازی را دار

 .خرید می توانید نوع و مکانیزم تیراندازی را مشخص نمایید

 کنترلی   ماشین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 تفنگ اسباب بازی پلیسی

تفنگ های فوق دارای قابلیت های زیادی همچون لیزر، تیر جداگانه و … می باشند که در  

اندازه ها و اشکال مختلف داخل بازار وجود دارند. برای کودکانی که هیجان باالیی  

دارند.این مدل ها می توانند گزینه خوبی باشند. اگر تفنگ پلیسی شما دارای کمی باروت  

 .ن بازی صدا ایجاد نماید که جذابیت باالیی خواهد داشتباشد، می تواند در زما

، تفنگ پلیس اسباب بازی عموما از مکانیزم ترقه ای   ارزان پلیسی بازی اسباب تفنگ

استفاده می نمایند تا هیجان انگیزتر باشند. آنها امکان تیراندازی دارند و در ابعاد و وزن  

صورت کمری بوده و برخی دیگر نیز   های مختلف ارائه می شوند. برخی از مدل ها به

 .دوشی هستند. با توجه به قد و جثه فرزند خود می توانید از تفنگ مناسب استفاده کنید

 خرید تفنگ اسباب بازی

برای خرید تفنگ اسباب بازی الزم است تا ابتدا بودجه خود را مشخص نمایید. سپس به  

 اشید. اگر فرزند پرتحرک و  جنس بدنه، تناسب سنی محصول و مدل آن دقت داشته ب 
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جسوری دارید، نوع تیر اندازی می تواند برای او بسیار هیجان انگیز باشد. داشتن قابلیت 

 .تیراندازی نیز کامال سلیقه ای می باشد. البته این مورد بر روی قیمت تاثیر دارد

هنده  ، تفنگ یکی از اسباب بازی های پرطرفدار است که نشان د تفنگ بازی اسباب خرید

دنیای پر هیجان است. باید در نظر داشت که این اسباب بازی می تواند هوش بچه ها را 

تقویت نموده و به رویاهای آنان نیز جامه عمل بپوشاند. اگر بتوانید مدل خوبی را برای  

 .فرزند خود تهیه نمایید، او را ساعت ها در رویاها و خیاالت خود غرق می نمایید

ین نکته برای خرید تفنگ، توجه به رده سنی می باشد. به طور مثال  ، مهمتر  تفنگ خرید

سال استفاده از مدل های ساچمه ای به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود.   5برای کودکان کمتر از  

همچنین باید در نظر داشته باشید که ابعاد اسباب بازی شما متناسب با جثه کودک بوده و  

تانه امروزه این اسباب بازی برای رده های سنی وزن زیادی نیز نداشته باشد. خوشبخ 

 .مختلفی ساخته می شوند

 خرید تفنگ هفت تیر بادی

خرید هفت تیر بادی به دلیل صدای خوبی که ایجاد می نماید، اغلب مورد توجه کودکان  

قرار می گیرد. این هفت تیرها از یک محفظه و قسمت مرکزی تشکیل شده اند که به بخش  

یده اند. برای ایجاد صدای بیشتر چنانچه محفظه فلزی باشد، گزینه بهتری  بدنه متصل گرد 

 .خواهد بود. بازی با تفنگ های هفت تیری آسیبی نخواهد داشت و بسیار لذت بخش است

 خرید مسلسل اسباب بازی

یکی از انواع تفنگ های پلیسی است که اغلب دارای تیرهای ژله ای  مسلسل اسباب بازی 

اینکه تیرها اندازه واقعی خود را به دست آورند، الزم است تا از قبل درون   می باشد. برای

آب قرار گیرند. عموما آنها را با دسته های چوبی با پالستیکی در بازار مشاهده می کنید که  

 .سال مناسب می باشند 14برای کودکان باالی 
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 تفنگ اسباب بازی دولول بزرگ

نیز شناخته می شود؛ عموما برای رده سنی نوجوانان و  تفنگ دولول که با نام تفنگ شکاری  

بزرگساالن مورد استفاده قرار می گیرد.ابعاد و اندازه این تفنگ ها متفاوت است. معموال  

جنس تیر آنها نرم و پالستیکی است که خطری ایجاد نکند. تیر این تفنگ ها را نیز می توان  

 .به صورت جداگانه از بازار تهیه نمود

 بازی اسباب قطار خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 چمه ای دوربین دارتفنگ اسباب بازی سا

این تفنگ ها مخصوص رده های سنی نوجوانان می باشند. جدا از اینکه می توانند گزینه  

خوبی برای تخلیه انرژی کودک شما باشند، قادر هستند تا میزان تمرکز آنها را نیز افزایش  

دهند. برای بازی در فضاهای بزرگ و باز، این تفنگ ها انتخاب خوبی می باشند. عموم  

 .تفنگ های فوق با دسته چوبی در بازار مشاهده می شوند

 اسباب بازی تفنگ برقی

این تفنگ ها الکتریکی می باشند و در ابعاد بزرگ ارائه می شوند. قابلیت پرتاب تیر آنها  

متفاوت است. این اسباب بازی هیچ وقت برای فرزندان شما تکراری نمی شود. عموما از  

ه استفاده می شود. در برخی مدل ها برای افزایش جذابیت از نور  باتری به عنوان منبع تغذی 

 .و صدا استفاده شده است 

 ست تفنگ اسباب بازی 

بسیاری از کودکان مایل هستند تا تفنگ های زیادی داشته باشند. برای این افراد خرید ست  

باشند.   ها می تواند بسیار جالب باشد. از لحاظ هزینه نیز این موارد مقرون به صرفه می

ست تفنگ اسباب بازی برای رده های سنی کودک و نوجوان عالی است. در این ست ها 

 .مواردی چون مسلسل، تفنگ ساده، کلت، کالش و … وجود دارند
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 مجموعه تفنگ اسباب بازی

مجموعه ست های تفنگ اسباب بازی، از انواع مختلف تفنگ تشکیل شده است که هر کدام 

د. چون تفنگ های فوق همگی یک دست و یکرنگ می باشند لذا دارای ویژگی خاصی هستن 

می توان از آنها برای بازی های گروهی نیز استفاده نمود. اما دقت داشته باشید که این  

 .مجموعه ها دارای رده سنی هستند و نمی توانید از تمام آنها برای تمام رده ها استفاده کنید

 قیمت تفنگ اسباب بازی

قیمت تفنگ اسباب بازی به موارد زیادی وابسته می باشد، نوع تیر، موزیکال بودن، سایز و  

اندازه از جمله مواردی هستند که در حین خرید توجه به آنها الزامی می باشد. از همین رو  

برای اینکه تفنگ خوبی را تهیه نمایید، الزم است تا به امکانات جانبی آن همچون دوربین و  

 .قت داشته باشید… نیز د

از آن جایی که پسر بچه های ماجراجو در بازی های خیالی خود همواره نقش دزد و پلیس  

امروزه در  را نیز اجرا می کنند، برای ایفای نقش نیاز به خرید این اسباب بازی دارند 

بازار فروش تمامی اسباب بازی ها تا به امروز دارای تغییرات و تحوالت زیادی شده است 

این تفنگ های اسباب بازی دارای شکل های گوناگون و ظاهری متنوع می باشد به این   و 

 .صورت که در برخی مدل ها، شکل ظاهری آن ها از نوع اصلی خود اصال مو نمی زنند

اگر قصد خرید این محصول را دارید، توصیه می شود حتما راهنمای خرید تفنگ اسباب  

راستا بتوانید تمامی اطالعات الزم را در مورد آشنایی با  بازی را مطالعه نمایید تا در این

محصول و کاربردهای آن و نکات مهم به هنگام خرید تفنگ را کسب نمایید. به این صورت  

 .می توانید خرید آنالین و یا حضوری این محصول را به صورت صحیح انجام دهید
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 انواع تفنگ اسباب بازی

ز تفنگ ها دارای مکانیسم شلیک رگباری می  این ا: نرف بازی  اسباب های تفنگ •

 .باشد و قیمت باالتری در مقایسه با سایر مدل های خود دارد

یکی از بهترین هدیه هایی که می توانید در  : پاش آب بازی  اسباب های تفنگ •

انواع مناسبت ها به دختر کوچولوها و پسر کوچولوهای خود بدهید، این نوع از  

 .اسباب بازی ها است

فاده از این تفنگ ها به ویژه در فصل های گرم سال بسیار می تواند برای آن ها لذت است 

بخش بوده و ساعت ها آن ها را مشغول کند. این نوع از تفنگ ها مناسب بازی در فضای 

 .باز و بیرون از خانه بوده و از آن ها در فضاهای بسته نمی توان استفاده کرد

این نوع از تفنگ های اسباب بازی نیز همانند  : ای ترقه بازی  اسباب های تفنگ •

مورد قبلی مناسب بازی در فضاهای بیرون از خانه بوده و دارای طرفداران 

زیادی به خود می باشد. این تفنگ ها امکان پرتاب تیر یا ساچمه را نداشته و تنها 

 .صدایی شبیه به شلیک و ترقه دارد

این نوع از تفنگ ها فقط با ایجاد صداهای جالب موجب  : خور باتری های تفنگ •

سرگرم شدن فرزند شما شوند. در این مدل از تفنگ های باتری خور امکان تیر  

 .اندازی وجود ندارد

 شارژی  موتور خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید تفنگ اسباب بازی

برخی مواردی تحت عنوان نکات مهم هنگام خرید این اسباب بازی وجود دارد که در  

ن ها می پردازیم. در صورتی که قصد  راهنمای خرید تفنگ اسباب بازی به بررسی تمامی آ

خرید تفنگ اسباب بازی را چه به صورت خرید اینترنتی و چه به صورت خرید حضوری  

 .دارید، بهتر است تا انتهای مطلب با ما همراه باشید

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c/
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 جنس بدنه •

از اصلی ترین موارد و فاکتورهایی که باید در راهنمای خرید این اسباب بازی محبوب به  

ت را داشته باشید، جنس بدنه ی تفنگ می باشد. تفنگ های اسباب بازی دارای آن نهایت دق

جنس های متفاوتی هستند. در صورتی که کودک شما از سن کمی برای استفاده از این 

اسباب بازی برخوردار است، حتما دقت کنید که جنس پالستیکی این اسباب بازی را برای  

 .او تهیه کنید

 قیمت تفنگ اسباب بازی •

قیمت این اسباب بازی محبوب با توجه به پارامترهای گوناگونی از طرف تولید کننده ها به  

صورت متفاوت ارائه می شود. شما باید با توجه به بودجه ای که برای خرید آن در نظر  

 .گرفته اید، اقدام به انتخاب نوع محصول و برند آن نمایید

 تناسب سنی محصول  •

مای خرید این اسباب بازی پرطرفدار، توجه به تناسب سنی  از دیگر موارد مهم در راهن 

استفاده از محصول مورد نظر با کودک است. اصوال پسر بچه های خردسال برای بازی  

 .کردن سمت تفنگ های اسباب بازی آبی و موزیکال می روند

 انتخاب مدل تفنگ اسباب بازی  •

شد که در راهنمای خرید این  این اسباب بازی دارای مدل های متنوع و گوناگونی می با

اسباب بازی محبوب باید به این موضوع دقت شود. از جمله مدل های این محصول می  

توان به تفنگ های بادی و یا آبی ، موزیکال ، هفت تیر ، مسلسل ، کلت ، کالشینکف ،  

اسنایپر و … اشاره کرد. انتخاب مدل تفنگ اسباب بازی بستگی به روحیه ی دلبند شما  

 .شته و کامال سلیقه ای استدا

 وزن و اندازه ی اسباب بازی •

از دیگر فاکتورهای مهم در راهنمای خرید این اسباب بازی، وزن و اندازه ی تفنگ است. 

 باید قبل از انتخاب این محصول به وزن و اندازه ی آن دقت نمایید. به دلیل این که اسباب 

 



  

    

 

8 
www.greenlist.ir 
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می شوند، این محصوالت از اندازه ها و  بازی ها در سایز ها و مدل های گوناگون تولید 

 .وزن های متنوعی برخوردار می باشند

 نحوه ی استفاده •

نحوه ی استفاده از محصول از دیگر نکاتی است که در راهنمای خرید این اسباب بازی  

باحال بسیار حائز اهمیت می باشد. چون برخی مدل ها دارای ساختار ساده ای بوده و برخی  

موزیکال و الکتریکی می باشند. باید در انتخاب نحوه ی استفاده از آن قبل دیگر به صورت 

 .از خرید آنالین محصول دقت کافی را داشت

 نوع تیر اندازی •

امروزه در فروشگاه های اسباب بازی ، تفنگ های متنوعی موجود هستند که دارای تنوع  

شلیکی زیادی هستند. برخی از آن ها به صورت بادی بوده و برخی دیگر نیز به شکل  

آبپاش و ترقه ای و ساچمه ای هستند. انتخاب نوع تیراندازی و نحوه ی شلیک آن متناسب با  

ی توانید این مورد را متناسب به نوع استفاده ی خود انتخاب و  سلیقه ی شما می باشد و م

 .مشخص نمایید

 قابلیت تیراندازی •

برخی از مدل های این اسباب بازی با وجود این که کامال بی خطر هستند، قابلیت تیراندازی  

 .دارند. انتخاب این قابلیت ها کامال سلیقه ای است

 امکانات جانبی  •

اب بازی هیجانی مورد دیگری که باید به آن دقت شود، امکانات  در راهنمای خرید این اسب 

جانبی محصول می باشد. برخی از مدل ها دارای چراغ قوه و دست بند و نارنجک و بی  

سیم و … هستند. البته در همین راستا ذکر این موضوع از قاعده مستثنی نمی باشد که  

 .بگذارد امکانات جانبی محصول می تواند بر روی قیمت آن اثر

 


