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:اجزاء بازي*

اَنبرَك4کارت پژوهش / 54میکروب / 49

ي قوانین بازي/ کتابچهبزرگ"پتري دیش"1/ کوچک)ي کشت میکروبشدهبنديف بخشظر("پِتري دیش"4

: هدف پژوهش* 

! برايدیرگمیقرار دکتر میکروبمورد توجه و لطف، هاپژوهشنشمندي باشید که با تکمیلِ صحیحِتالش کنید تا نخستین دا
هاي پژوهش و بر اَساسِ قوانین منطبق با کارتهاي درست را انتخاب کرده و ر، بازیکنان باید میکروبمنظواین یابی بهدست

ي درستی تکمیل کند، برندهپژوهش را به5قرار دهند. نخستین بازیکنی که خود کوچک ظروفدر جاهاي درست داخل پژوهش، 
بازي خواهد بود.



: سازي آزمایشگاهماده* آ

را از بازي ویروس بنفش(ها پر کنیدي بازیکنان گذاشته و آن را با میکروبرا در وسط میز بازي و در دسترسِ همهبزرگظرف-
. را تجربه کنید)"بازيهاي متفاوتشیوه"که بخواهید کنار بگذارید مگر این

.بزرگ بگذاریدظرف پایین، در کنار در یک ستونِ روبهژوهش را خوب بر زده و هاي پکارت-

اَنبرَك بدهید.1و کوچک)يشدهبنديظرف کشت بخش("پِتري دیش"1به هر بازیکن، -

نام آن، براي ایزوله کردنِ میکروبی ویژه، بهايیرهدانیمو بخش میکروب3، براي ایزوله کردنِکوچکظروفشکلیمثلثبخش 3
:رودکار میبهسوپرباگ

: پژوهشقوانین * 

شود.ها برگردانده میي بازیکنان آماده باشند، کارت باالییِ ستون کارتوقتی که همه

رگ بزظرفاز -یکییکی- هاي درست را شان، میکروبهايبا استفاده از اَنبرَكتر از دیگران،کنند سریعتالش باید بازیکنان 
درستی تکمیل کنند.پژوهش را بهخود،ظرفدر هاآنبرداشته و با قرار دادنِ

و دقیقاً منطبق با کارت پژوهش، در ظروف خارج شده،، باید از ظرف بزرگشونددیده میهایی که در کارت پژوهش میکروب
شوند.قرار دادهکوچک، 

مبناي قوانین زیر، در شده و برخارج،، باید شناسایی شده، از ظرف بزرگشوندیده نمیدهایی که در کارت پژوهش میکروب
کوچک، قرار داده شوند:فوظر

میکروب دیگر، متفاوت باشد. سوپرباگ همیشه باید در بخش 3اَش، با شکل و رنگ همیشه باید شکل و رنگ* سوپرباگ
ایزوله شود. ظروف کوچک،ايِدایرهنیم

قرار بگیرند ظرف کوچکرنگ در یک هممیکروب2ِمتفاوت باشند. ممکن است سوپرباگدر شکل و رنگ، با باید وبمیکر3* 
قرار بگیرند.کوچکتوانند در یک ظرف شکل نمیمیکروب هم2وجه هیچها حتماً باید متفاوت باشد. بهولی شکل آن

ي ، بقیهترتیبدینو ب"(یافتم!)اورِکا!"زند کمیل کند، فریاد میاز بازیکنان فکر کند که موفق شده پژوهش را تهرگاه یکی
بازیکنان باید بالفاصله دست از کار بکشند.

اگر درست بود، بازیکن، کارت است یا نه!درستی تکمیل کردهکنند که آیا بازیکن، پژوهش را بهررسی میبدقت سپس همگی به
دارد.براي خود برمی"یک امتیاز"عنوان پژوهش را به

از یک پاسخ درست وجود داشته باشد.ممکن است بیشنکته:*



توضیح تصویر: * 

کارت پژوهشرويتصویرِباال:

!شوندهایی که در کارت پژوهش دیده میاز میکروبدرستناچیدمانی :راست-وسط 

!شوندهایی که در کارت پژوهش دیده میاز میکروبدرستچیدمانی :چپ-وسط 

میکروبی که در +شوندهایی که در کارت پژوهش دیده میاز میکروبدرستنای هایچیدمان:وسط- پایین وتاسر- پایین
، باید در رنگ )گیرداي قرار میدایرهمیکروبی که در بخش نیم(سوپرباگزیرا هستند، اشتباه هااین پاسخ(شود!کارت دیده نمی

)!، با بقیه متفاوت باشدو شکل

این (شود!میکروبی که در کارت دیده نمی+شوندهایی که در کارت پژوهش دیده میاز میکروبدرستچیدمانی :چپ- پایین 
)شود.کامل میپژوهشترتیب، بدینو استتدرس،پاسخ

:نکات مهم* 

روي میز بیفتد، بازیکن باید بالفاصله آن را بردارد و هیچ میکروبی نباید روي میز بماند.اگر میکروبی از دست بازیکنی به-

بازیکنان دیگر بردارد!ظروفزهیچ بازیکنی حق ندارد میکروبی را ا-

هاي متفاوتشیوه"که بخواهید مگر اینقرار دهد (بازیکنان دیگر ظروفازیکنی حق ندارد میکروبی را در یچ بچنین همه-
)!را تجربه کنید"بازي

جا کرد.توان جابهمی-تماس دستبدونو-ها ها و ویروس بنفش را فقط با کمک اَنبرَكها، سوپرباگمیکروب-

:پایان بازي* 

ي بازي خواهد بود...، برندهدست بیاوردامتیاز به5نخستین بازیکنی که 



:هاي متفاوت بازيشیوه* 

توانند ویروس بنفش گیرد. در طول بازي، بازیکنان میبزرگ قرار میظرفز بازي، ویروس بنفش، داخل در آغا) ویروس بنفش:1
شود، بازیکنی که ویروس بنفش را در ظرف خود دارد، باید را به بازیکنِ سمت چپ خود منتقل کنند! وقتی یک دور بازي تمام می

!"اورِکا"فریاد بزند توانددر ظرف خود دارد، نمیرا ویروس بنفش بدهد! بازیکن، تا زمانی کهي آن دوریک کارت به برنده

بازیکن امتحان کنید.4یا 3شود این شیوه را با پیشنهاد می

ها ي کار آنرا وارد ظروف رقباي خود کرده و بر نتیجهیتوانند تالش کنند که یک میکروب اشتباهبازیکنان می) خرابکاري:2
براي خالص باید از ظروف رقبا بردارند! بازیکنان میکروبی را توانند نمیبازیکنان اما حتی در این شیوه نیز ند! تأثیر منفی بگذار

بزرگ برگردانند!ظرفبرداشته و به با اَنبرَكآن راشان قرار داده شده،فوشدن از شرّ هرگونه میکروب اضافی که در ظر

د.شوانجام می2و 1هاي این بازي، با استفاده از قوانین بازي:ترکیبی) 3
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