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دقیقه)15باال؛سال به7ازیکن؛ ب8تا 2(

ي قوانین بازي:دفترچه؛ )هاها و میوهرنگ(توکن10کارت؛ 54:اجزاء بازي

ن       بی"تطابق"ترین شکل ممکن؛ تالش کنید نخستین نفري باشید که العمل به سریععکستشخیص و بازي"فست فلیپ"
کند.دو کارت را کشف می

). اجازه ندهید ها را ببینیدگذاريِ کارتبخش جايي درخت سوار کنید (روي تنهها را با دقت برکارت: و برندههدف بازي
ها را در دست خود دارد.ترین کارتد و بازیکنی باشید که در پایانِ بازي، کمهاي قبلی، به زمین بیفتنکارت

در وسط میز بازي بگذارید. پشت کارت، طرفی است که -پشتبه-ها را خوب بر بزنید و در یک ستون ي کارتهمهسازي: آماده
شود.روي آن دیده میفقط یک عدد یا یک میوه بر

: چگونگی بازي

"تطابق"زودتر از بقیه، کنند زمان سعی میي بازیکنان، همشود و همهمیانجامدر چند دور این بازيرو کن!::بازي اول*
ها را پیدا کنند.کارت



در هر دور:

ها بگذارید که همه ها را رو کنید و طوري در کنار ستون کارتي بازیکنان آماده بودند، کارت باالییِ ستون کارتکه همهوقتی)1
راحتی ببینند.وانند بهبت

.یدتطبیق دهها را با کارت باالییِ ستون کارتشدهروسرعت، کارت به)2

روي سرعت کشف کنید که تصویر آن میوه چندبار برشد، باید به، تصویر یک میوه دیده میباالییِ ستوناگر پشت کارتالف)
 است:تکرار شدهشدهروکارت

2جواب درست: ؟ / هفرنگی چندبار تکرار شدتصویر توت

ها یک از میوهسرعت تشخیص دهید که تصویر کدامشد، باید بهدیده می"عدد"، تصویر یک باالییِ ستوناگر پشت کارتب)
است:تکرار شدهشدهروروي کارت ي آن عدد، براندازهبه

درست: موزجواببار تکرار شده؟ / 5کدام میوهتصویر 

دارد.براي خود برمی"پاداش"عنوان ه را بهنخستین بازیکنی که پاسخ درست را با صداي بلند اعالم کند، کارت رو شد)3

آماده شوید براي آغاز دور بعدي!)4

توانید تان اشتباه باشد، تا آغاز دور بعدي دیگر نمیتوانید پاسخ بدهید! اگر پاسخبار میشما در هر دور فقط یکي مهم: نکته
بازي کنید!

ترین کارت را رسد. بازیکنی که بیشانده باشد، بازي به پایان میها فقط یک کارت باقی مکه در ستون کارتوقتی:اولن بازياپای
ي بازي خواهد بود.برده و براي خود برداشته باشد، برنده

***



:ولیشکل سابق است همانکلّیت بازي به!:قاپونتوکن:دومبازي *

صداي بلند . در این بازي، پاسخ درست را باشوندچیده می-ي بازیکناندسترس همهدرو- ها ها دور ستون کارتي توکنهمه
سایر- گذارید روي خودتان میرو پیشِاگر توکنی را برداشتید، آن را بهقاپید!درست را می"توکن"کنید، بلکه الم نمیاع

روي شما بردارند. هرگاه بازیکنی ز پیشِاز دورهاي بعدي) اعنوان پاسخ درست در یکیتوانند این توکن را (بهمیبازیکنان
ي بازي خواهد بود.روي او باشد، بازي تمام شده و آن بازیکن، برندهتوکن پیش4ِزمان توکن شود و هم4به بردنِ موفق

توکن توافق کنید!3یا 2توانید روي بردنِ تر کنید، میاگر خواستید بازي را کوتاه:نکته

توکن آناناسجواب درست: 

***

:ولیشکل سابق است همانکلّیت بازي به:خط!بههاتوکن:سومبازي *

کنند که ها مشخص میاین توکنبچینید.خط صافدر یک -خواهیدهر ترتیبی که میبه- ها را در هنگام چیدمان آغازین، توکن
کارتی نقشی در بازي نخواهند داشت). هردیگر شدههاي برگردانده(پشت کارتبگردید"تطابقی"جور در هر دور باید دنبال چه

همان روشی که آن را با پشت هدهند (دقیقاً بها تطبیق میردیف توکن"سمت چپ"شود، بازیکنان، آن را با توکن که رو می
بازیکنی که پاسخش درست کنند. اعالم میبا صداي بلند دادند) و پاسخ درست (میوه یا عدد) را شده تطبیق میکارت برگردانده

خواهد بود.ي بازي ترین توکن را برده باشد، برندهدور بازي، کسی که بیش10از پایان دارد و پسباشد، توکن را براي خود برمی

*****
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