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 بهترین مکعب روبیک 

تهیه روبیک برای آن دسته از افرادی که عاشق بازی های معمایی هستند، گزینه پیشنهادی  

مناسبی است. شما می توانید با توجه به سطح بازی خود )مسابقه ای یا مبتدی( جهت خرید  

 .مدل مناسب اقدام نمایید

کمی  تنوع مکعب های روبیک از لحاظ کیفیت تولیدی در بازار بسیار زیاد بوده که با 

 .ترین مدل وجود خواهد داشتجستجو امکان انتخاب مناسب 

 خرید مکعب روبیک حرفه ای

مکعب روبیک، یکی از وسایل سرگرم کننده ای است که خالقیت افراد با استفاده از آن  

 .پرورش می یابد. استفاده از این وسیله، جنبه تفریحی و سرگرمی دارد

از افرادی که عاشق بازی با این وسیله هستند،   تهیه روبیک های حرفه ای برای آن دسته

گزینه بسیار مناسبی به شمار می رود. مکعب روبیک برای رده های سنی مختلف بسیار  

 .مناسب می باشد

 خرید مکعب روبیک اصلی

مکعب روبیک، یکی از بهترین اسباب بازی های مهیج در بازار بوده که استفاده از آن هیچ 

رد. این وسیله اسباب بازی در مدل های بسیار متنوعی به بازار  گونه محدودیت سنی ندا

 .عرضه می شود

شما می توانید با توجه به سطح بازی خود جهت خرید مکعب های روبیک حرفه ای یا  

 .مبتدی موجود در بازار، اقدام نمایید
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 معرفی روبیک

رستانی به  مکعب روبیک یک نوع جورچین است که برای اولین بار توسط یک معمار مجا

وجه با رنگ های متفاوت   6نام ارنو روبیک به جهان معرفی شد. مکعب روبیک دارای 

 .تکه تقسیم شده است 9بوده که هر وجه آن به  

فرمول حل مکعب روبیک به دو روش مبتدی و حرفه ای طراحی شده است. با تهیه روبیک  

 .می توانید از حل آن نهایت لذت را ببرید

 ای خرید روبیک حرفه 

روبیک حرفه ای، یکی از مدل پرطرفدار بازی فکری بوده که تقاضا جهت تهیه آن در میان  

 .تمام رده های سنی وجود دارد

مزایای استفاده از روبیک حرفه ای، بسیار زیاد بوده که از مهمترین آنها می توان به  

یزات جانبی این  افزایش خالقیت و تمرکز فکری افراد اشاره نمود. اندازه، وزن، مدل و تجه 

 .اسباب بازی بر روی قیمت آن تاثیرگذار خواهند بود

 مدل های روبیک 

از جالب ترین و سرگرم کننده ترین اسباب بازی های فکری موجود در بازار، مکعب  

 .روبیک است. تهیه بازی های فکری برای تمام رده های سنی می تواند هیجان انگیز باشد

یر: مربعی، دایره ای، چند ضلعی و… بوده که امکان روبیک دارای اشکال مختلفی نظ 

 .انتخاب بیشتری را برای فرد خریدار از بین گزینه های موجود فراهم می کند

 اسپینر  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

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-%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86%d8%b1/
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 معرفی انواع روبیک 

امروزه، استفاده از بازی های معمایی در میان بسیاری از افراد رواج دارد. مکعب روبیک  

 .دارای طیف وسیعی از مدل های فیزیکی، دیجیتالی و معماهای پیچ و تاب دار است

فکری به حدی زیاد بوده که امکان انتخاب را برای   در واقع، تنوع و گستردگی این بازی

افراد سخت تر کرده است. انتخاب بهترین مکعب روبیک به سلیقه و سطح بازی خریدار 

 .بستگی دارد

 روبیک پتامینکس 

روبیک پتامینکس از پر تقاضا ترین اسباب بازی های فکری برای رده سنی کودکان به  

 .شمار می رود. این مدل روبیک را می توان در عرض کمتر از یک ساعت حل نمود

کیفیت تولیدی باال و طراحی جذاب آن باعث شده که استفاده از این مدل اسباب بازی در 

 .هم می توانند از روبیک پتامینکس استفاده کنند میان کودکان رواج یابد. بزرگساالن

 روبیک آوا 

یکی از بهترین مدل های روبیک که در بازار موجود بوده، روبیک آوا می باشد. این مدل  

روبیک به صورت مکعبی بوده و جهت استفاده مبتدی برای تمام رده های سنی )کودکان،  

 .نوجوانان و بزرگساالن( طراحی شده است

ا دارای وزن سبک و ابعاد استاندارد بوده که می توانید آن را جهت افزایش  روبیک آو 

 .تمرکز و خالقیت برای فرزندتان خریداری نمایید
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 روبیک لوزی 

روبیک لوزی، یکی از بازی های پرطرفدار بوده که استفاده از آن می تواند برای کودکان،  

 .نوجوانان و حتی بزرگساالن هیجان انگیز باشد

له اسباب بازی جهت افزایش قدرت تمرکز افراد طراحی شده و استفاده از آن برای  این وسی 

رده های مختلف سنی مناسب می باشد. قبل از خرید این اسباب بازی مهیج باید به یک  

 .سری موارد مهم توجه نمایید

 خرید روبیک

ان و  روبیک، یکی از پرطرفدارترین بازی های فکری و آموزشی برای کودکان، نوجوان 

بزرگساالن است. شکل های متنوع روبیک باعث شده تا فرمول این بازی به روش های  

 .مختلفی حل شود 

این اسباب بازی فکری به صورت مسابقه ای یا مبتدی طراحی شده و به همین خاطر هر  

 .فردی باید با توجه به سطح بازی خود جهت خرید آن اقدام نماید

 ای و مبتدیراهنمای خرید مکعب روبیک حرفه 

، یکی از لوازم سرگرم کننده برای تمامی سنین خرید مکعب روبیک می   روبیک مکعب

باشد، این محصول با ورود خود به دنیای لوازم و اسباب بازی های فکری و ذهنی توانست  

 .خیلی سریع جایگاه ویژه ای را برای خود بگیرد 

شده و به   نوجوانان و کودکان و حتی بزرگساالن نیز برای استفاده از این مکعب ها ترغیب

 .مرور از جنبه ی تفریحی خارج شد و بیشتر به عنوان یک ابزار آموزشی در دنیا تبدیل شد
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مکعب روبیک یک بازی هیجان انگیز است که رده ی سنی خاصی نداشته و تا به امروز  

مسابقه های بین المللی زیادی برای این محصول برگزار شده است.این محصول عالوه بر  

 .گرمی می شود می تواند ذهن شما را نیز به چالش بکشداین که موجب سر

در صورتی که قصد خرید این محصول را دارید، بهتر است برای کسب اطالعات بیشتر  

 .حتما راهنمای خرید مکعب روبیک را مطالعه نمایید

در راهنمای خرید مکعب روبیک به بررسی آشنایی با محصول و کاربردها و مزیت های 

نکات مهم هنگام خرید محصول پرداخته ایم و روش های نگهداری از آن را  آن به همراه 

 .بررسی نموده ایم

حتما قبل از خرید این مطالب را مطالعه کرده تا با دانش و اطالعات کافی بتوانید چه به  

 .صورت خرید آنالین و چه به صورت خرید حضوری بهترین انتخاب را داشته باشید

 قیمت روبیک 

هترین بازی های معمایی موجود در بازار بوده که طرفداران زیادی در گروه  روبیک از ب 

های مختلف سنی دارد. شما با توجه به سطح بازی مبتدی یا حرفه ای خود می توانید مناسب  

 .ترین مدل روبیک را از بازار تهیه نمایید

زار  مسلما، پیچیدگی حل فرمول و کیفیت تولیدی بر قیمت مکعب های روبیک در با

 .تاثیرگذار خواهند بود 

 قیمت بهترین روبیک دنیا

روبیک ها جزو آن دسته از اسباب بازی های فکری بوده که در مدل های بسیار متنوع  

 .حرفه ای، آینه ای، تایپ سی، فلزی و… در بازار موجود هستند
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رد مهم  اگر به دنبال انتخاب بهترین روبیک از لحاظ کیفیت تولیدی هستید باید یک سری موا

 .را مورد بررسی قرار داده تا بتوانید این اسباب بازی را با قیمت مناسب تهیه نمایید

 بررسی کاربرد و مزیت های مکعب روبیک 

مکعب روبیک در سایزها و اندازه های متفاوت ساخته شده است ولی مدلی را که بیشتر از  

 .همه در بازار فروش طرفدار دارد، همان مکعب سه در سه است

بعد از حرفه ای شدن می توانید مدل های هشت در هشت و شش در شش و هفت در هفت  

 .را نیز امتحان کنید

د لوزی و گرد و چند ضلعی و استوانه ای وجود دارد  روبیک ها در شکل های دیگری مانن 

 .که با یادگیری آن ها به صورت حرفه ای می توانید نهایت لذت را با حل کردن آن ها ببرید

استفاده از این مکعب ها دارای کاربردهای زیادی هستند، از جمله فواید استفاده از مکعب  

 :های روبیک در سنین متفاوت به صورت زیر است

 .جب افزایش تمرکز هوش و حواس می شودمو •

 .قدرت انگشتان دست را زیاد می کند •

 .منجر به تقویت هوش و حافظه ی انسان می شود •

 .هماهنگی چشم و دست را افزایش می دهد •

به فکر کسی نمی آمد که این مکعب های روبیک در کل جهان این همه طرفدار پیدا کند و  

سوی خود جذب نماید، امروزه برای این محصول   میزان قابل توجهی از توجهات را به

 .مسابقات رسمی با جایزه های نفیس برگزار می شود

 .و عالقه مندان به این بازی می توانند استعدادهای خود را در این مسابقات به چالش بکشند
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 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید مکعب روبیک اصلی

تفاوتی از روبیک ها وجود دارد و همین امر  به دلیل این که در بازار انواع و اقسام م

 .انتخاب مدل مناسب و ایده آل را برای شما می تواند سخت تر و پیچیده تر نماید 

در ادامه ی مطلب به عنوان راهنمای خرید روبیک به بررسی نکات مهم در خصوص  

تخاب مکعب  خرید پرداخته ایم، با ما همراه باشید تا با تمامی نکات مهم هنگام خرید و ان 

 .چه به صورت خرید آنالین و چه به صورت حضوری آشنا شوید  روبیک

 :نکات مهم هنگام خرید مکعب روبیک به صورت زیر هستند

 مدل روبیک  •

یکی از موارد مهمی که در راهنمای خرید مکعب روبیک مورد بررسی قرار می گیرد،  

 .انتخاب مدل روبیک می باشد

مدل مکعبی به مدل های گوناگون دیگری نیز ارتقا یافته  در حال حاضر شکل روبیک ها از 

است، به این صورت که در مدل های هرمی و یا کروی و چند ضلعی نیز طراحی و  

 .عرضه ی بازار شده است

 اندازه ی روبیک •

اندازه ی روبیک یکی دیگر از نکات مهم به هنگام خرید است که در راهنمای خرید مکعب  

روبیک به بررسی آن می پردازیم، امروزه اندازه های روبیک بسیار متنوع شده و شما می  

 .توانید در هر اندازه با خانه های بیشتر نیز آن را خریداری نمایید

دی هستید، اندازه ی چهار در چهار آن را انتخاب  توصیه می شود که اگر در این بازی مبت 

 .کنید تا بعد از حرفه ای شدن خود را به استفاده از اندازه های بزرگتر ارتقا دهید
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 مشخصات فیزیکی  •

از دیگر موارد مهم در راهنمای خرید این محصول، مشخصه های فیزیکی محصول مانند  

نید که برای حل کردن روبیک، شما وزن و اندازه ی آن است. این موضوع را فراموش نک

 .باید بتوانید روبیک را به خوبی در دست خود بگیرید

پس حتما سعی کنید روبیکی را انتخاب کنید که با سایز دست و انگشت های شما متناسب  

 .باشد

 قیمت روبیک  •

یکی دیگر از اصلی ترین مواردی که در راهنمای خرید مکعب بسیار مهم می باشد، قیمت  

است، قیمت مکعب را برندها و کمپانی های تولید کننده ی آن می توانند با توجه به   محصول

 .کیفیت محصولی که ارائه می دهند، تعیین کنند

امروزه به دلیل زیاد شدن این محصول از برندهای متفاوت در بازار فروش برای هر مبلغی  

ن راستا می شود، سعی کنید  مکعب روبیک را می توانید پیدا کنید، ولی توصیه ای که در ای 

 .روبیکی را که می خرید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد

چون این اسباب بازی نوعی پازل مکانیکی به حساب می آید و مرغوب بودن قطعات آن می  

تواند اهمیت زیادی برای عاشقان دنیای روبیک داشته باشد. برای همین خاطر خرید خود را 

 .ز انجام دهیدبا دقت و با چشمانی با

 لوازم و تجهیزات جانبی  •

در راهنمای خرید این محصول از دیگر موارد مهم به هنگام خرید، توجه به لوازم و  

 تجهیزات جانبی محصول است، برخی از روبیک ها دارای تایمر زمانی و کاور مخصوص  
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ای و پدهای محافظت کننده و روغن روان کننده و حتی در برخی مدل های حرفه ای دار

 .پایه ی نگهدارنده هستند 

به همین دلیل باید در هنگام خرید مکعب روبیک با کیفیت و حرفه ای از وجود این لوازم  

 .اطمینان حاصل را نمایید

 راهنمای نگهداری از مکعب روبیک 

در راهنمای نگهداری از مکعب روبیک به خصوص در مدل های با کیفیت از برندها و  

نهایت توجه را داشت که حتما بعد از استفاده در کاورهای مخصوص  کمپانی های معتبر باید  

از آن نگهداری کرد و هر از گاهی بین مکعب ها را برای چرخش راحت، روغن کاری  

 .نمود

چند مدل   نوزاد و کودک مکعب روبیک در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای در انتهای

پرطرفدار را گردآوری کرده ایم، امیدواریم برای شما مفید بوده باشد. ممنون که برای  

 .مطالعه مقاله امروز وقت گذاشتید
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