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 «!Fish Fish»« / بفرمایید ماهی!»
 

 دقیقً. 01تا  01سال بً باال؛ مّدت باسی:  8باسیکه؛  8تا  2بزای 

 

قهّبا  بها عکهس ِ یهک] «!مهاٌی بهی مهاٌی»کهارت  3َ  [با عکس ِ یک ماٌی ِ بهً قهّبا اادهادي!] «ماٌی!بفزمایید »کارت  2« )گیزی ماٌی»کارت  1اجساء بازی: 

  کهههارت  7(؛ 3شهههک  ) [وهههُا مهههاٌی م د ههه  7×4]« مهههاٌی»کاشهههی  28(؛ 2شهههک  ) [1َ  4، 3، 3، 2بههها امدیاسٌهههای ]« طعمهههً»کهههارت  1(؛ 0شهههک  ) ([!خههها ی

 مداد. 0ی امدیاسات َ  ت دً 0(؛ 4)شک  « صیّادی»

 

    شهُود  می« مهاٌی»را بگیزوهد َ  ٌها«مهاٌی»کىىهد  شهُود َ سهعی می می« گیز مهاٌی»گیزوهد:  در طُل باسی، باسیکىان، دَ وقه  م د ه  را بهز عٍهدي میهدف بازی: 

          « گیز مههاٌی»َ « مههاٌی»تههزیه مومههُا امدیههاسات را در وقهه   کههً بههً قههّبا بیفدىههد! بزوههدي، کبههی اسهه  کههً بی   بههدَن  ن ،ب ُروههد را ٌهها«طعمههً» کىىههد َ سههعی می

 دس  بیاَرد. بً

 

َّ هه را« گیز مههاٌی»بههاسیکىی کههً بههً تههاسگی خههُراد مههاٌی خههُردي اسهه ، وقهه  آمااا س زااازی:  کههارت  1، «گیز مههاٌی»گیههزد.  عٍههدي می بههز بههاسی،  ِ دسههیه در ا

  مزبههُط بههً یههک وههُا « مههاٌی»کاشههی  4شههان  کدام ٌههزرا خُاٌىههد داشهه  َ « مههاٌی»ی باسیکىههان، وقهه   دارد. بقیههً مههی را بههز« طعمههً»کههارت  1َ « گیزی ٌیمهها»

 وفز(. 4 مادي ساسی بزای  :1دٌىد )شک   مقاب  خُد قزار می را در« صیّادی»دارود َ کاشی  می بز« صیّادی»کاشی  0را بً ٌمزاي « ماٌی»

 

 شُد: مزح ً تقبیم می 3باسی، بً   ِ دسٌز ازی: چگىنگی ب

  -دٌههد بههً کىههد َ بههز رَی میههش قههزار می را اود ههاا می« طعمههً»کههارت  0َ « گیزی مههاٌی»کههارت  0اَ، م فیاوههً،  هااد:  ر یااخ دااى  را ل اا ی  می« گیر ماااهی»( 1

دیهاس( قابه  رتیه  باشهد، بهدَن  ن کهً ماٌیه  کهارت ام 1تها  2)اس « طعمهً»قزار بگیزد َ اقط امدیهاس کهارت « گیزی ماٌی» کارت رَی «طعمً»کارت شک ی کً 

 !(6)شک   مش ص شُد!«( ماٌی بی ماٌی»یا کارت « ماٌی!بفزمایید »اَش )کارت «گیزی ماٌی»

ا ر شهان«مهاٌی»کاشهی « 4»تها « 1»اس کىیهد!(  دقه  «جٍه  وُبه »بً تُضهیاات مزبهُط بهً یک بً یک ) ،«ماٌی»باسیکىان کنند:  بندی می ها شرط«ماهی»( 2

     اقههط ،دٌىهد. شهما در ٌههز وُبه  مهُرد ورزشهان را در مقابهه  خهُد قههزار می« مههاٌی»ٌای(  کىىهد؛ باسیکىهان، کاشههی )کاشهی مههیبىهدی  شههزط« گیز مهاٌی»رَی ردیه  

ی  ٌمههً ،دسهه یههک  بىهدی کىىههد َ ههی بایههد در  ایهان تههز شههزط وُبهه  یها بی  0شههان را در  ٌای تُاوىههد کاشی می« مهاٌی»باسیکىههان  بىههدی کىیههد. تُاویههد شهزط یهک بههار می

 بىدی کزدي باشىد. شان را شزط ٌای کاشی

 کىىد: باسی کزدود، باسیکىان، ردی  را بزرسی می« ماٌی»ی باسیکىان  َ ٌمً« گیز ماٌی»َقدی کً بررزی ر یخ: ( 3

  اَش  مههُرد اسههدفادي« گیزی مههاٌی» بههدَن  ن کههً ماٌیهه  کههارت -کههارت خههُد را  2« گیز مههاٌی»بىههدی وشههدي بههُد،  ای رَی ردیهه ، شههزط«مههاٌی»اگههز ٌههیش کاشههی  *

 ؛کىد باسی خارج میاس  -  شکار شُد

 :کىد اَش را رَ می«گیزی ماٌی»، کارت «گیز ماٌی»رَی ردی ، شزط بىدی شدي بُد، « ماٌی»کاشی  0کم  اگز دس * 

 دٌد؛ ٌا را در مقاب  خُد قزار می َ  نزد بَ  بىدی شدي را می شزط« ماٌی»ٌای(  ، کاشی )کاشی«گیز ماٌی»باشد، « بفزمایید ماٌی!»اگز کارت  -

   شههک ی مدىاسهه  بهها امدیههاس کههارت  بههً -داروههد َ  می شههان را بههز شههدي بىههدی شههزط  ٌای( ، کاشههی )کاشههی«مههاٌی»باسیکىههان  د،اشههب!« بههی مههاٌی مههاٌی»اگههز کههارت  -

 گذارود. شان می«صیّادی»کاشی  کىارِ  - ی داخ  ردی «طعمً»

 

    کهً در -بىهدی کىهد.  هیب  شهزط دسه حها ی کهً  رش و ُاسهدً اسه  در ایهه  اوهد، در بىهدی کهزدي شهزط« مهاٌی»کاشی  0اد ٌز کدام ، ویىا َ مٍزددس مثال: در  ایان 

اسه .  «مهاٌی بهی مهاٌی!»شهُود سیهزا ایهه کهارت، یهک کهارت  کىهد َ ویىها َ مٍهزداد خُشهاال می َاش را رَ می«گیزی مهاٌی» کارت - اس « گیز ماٌی» دس ایه 

    خههُد« صههیّادی»اس کاشههی  3شههان را در شههکا   شههدي بىهدی ٌای شههزط ی کاشههی ٌهها )ویىهها َ مٍههزداد( ٌمههً اسهه ؛ بىهابزایه  ن 3، دسهه در ایههه « طعمههً»امدیهاس کههارت 

 (.7دٌىد )شک   قزار می



2 

 

سهه س . شههُود اس بههاسی کىههار گذاشههدً می - شههک ی کههً دیگههز قابهه  رتیهه  و اشههىد بههً - دسهه در ایههه « گیز مههاٌی»ی  کههارت مههُرد اسههدفادي 2 ههس اس بزرسههی شههدن، 

 طُر ا ی  خز... دٌد َ ٌمیه شکی  میردی  دیگزی را ت« گیز ماٌی»

بهزای « مهاٌی»کهً ٌىهُس کاشهی « مهاٌی»رسهد. باسیکىهان  بهً  ایهان می دس رَ بشُود، ببااص ً « بفزمایید ماٌی!« »گیزی ماٌی»کارت  2َقدی کً  ی مهم: ن ته

  « صهیّادی»رَی کاشهی  - بهاقی ماوهدي اسه « گیز مهاٌی»کهً ٌىهُس بهزای ی ا«طعمهً»کهارت تهزیه  ارسش  ُهزشک ی مدىاسه  بها امدیهاس  بً -ا ٌا ر بىدی دارود،  ن شزط

 دٌىد. خُد قزار می

 

 شمارش امتیازات:و   زتپایان 

 رسد َقدی کً: دس  بً  ایان می( پایان  زت: 1

 اَش اسدفادي کزدي باشد؛«بفزمایید ماٌی!»کارت  2ردی  خُد را تشکی  دادي باشد یا اس  1« گیز ماٌی» -

 یا

 بىدی شدي باشىد. شزط« ماٌی»ٌای  ی کاشی ٌمً -

-مااسه ً وُیبهد. امدیهاسات بها ایهه رَش ت میی امدیهاسا امدیاساتی را کً ٌز باسیکه در ایه دس  کب  کزدي اس ، رَی ت دً« گیز ماٌی» ( شمارش امتیازات:2

 شُود: می

 کىد؛ امدیاس کب  می 4ٌز ماٌی،  د ِبا صی« گیز ماٌی» -

 کىىد. امدیاس کب  می شان ٌای ی ماٌی َسی ً شدي بً ٌای خُردي« طعمً»ارسش ی مومُا  بً اوداسي« ماٌی»باسیکىان  -

 اس . 7=  2×2+  3×0خُد دارد. بىابزایه امدیاس اَ، « صیّادی»اس کاشی  2در شکا  « ماٌی»کاشی  2َ  3در شکا  « ماٌی»کاشی  0مثال: ویىا 

 

  زت جدید: یک شروع 

 گزدود؛ می بً باسی بز« ماٌی»ٌای  ی کاشی ٌمً -

 گیزد؛ اخدیار می را در« طعمً»َ « گیزی ماٌی»ٌای  شُد َ کارت می« گیز ماٌی»ق  ی، « گیز ماٌی»باسیکه سم  چپ  -

 ؛دارود بز می« صیّادی»کاشی  0ٌمزاي  را بً« ماٌی»مزبُط بً یک وُا « ماٌی»کاشی  4 ،«ماٌی»باسیکىان کدام اس  ٌز -

 شُد. عُض می« ماٌی»شُد، در حا ی کً جٍ  باسی باسیکىان  یک دس  جدید  غاس می -

 

 «:ماهی»جهت بازی برای بازی نان 

ل، بهاسیکه سهم  چهپ  عهُض می« مهاٌی»جدید، جٍ  باسی بزای باسیکىهان    ِبزای ٌز دس َّ َّ هیه شهزط« گیز مهاٌی»شهُد. در دسه  ا سه س  د َکىه بىهدی را می ا

م، بههاسیکه سههم  راسه   بىههدی می ٌای سههاع  شهزط ی باسیکىههان در جٍهه  حزکه  عقزبههً بقیهً َّ َّ ههیه شهزط« گیز مههاٌی»کىىههد. در دسه  د    کىههد َ سهه س  بىههدی را می ا

 طُر ا ی  خز... کىىد َ ٌمیه بىدی می ٌای ساع  شزط ی باسیکىان در خب  جٍ  عقزبً بقیً

 

 پایان بازی: 

 شُد. بشُود، باسی تمام می« گیز ماٌی»کدام اس باسیکىان، یک بار  دی کً ٌزباسیکه: َق 8تا  4 -

 شُد. بشُود، باسی تمام می« گیز ماٌی»کدام اس باسیکىان، دَ بار  باسیکه: َقدی کً ٌز 3یا  2 -

                مدیهههاسات بعاهههی اس باسیکىهههان مبهههاَی بهههُد،ی بهههاسی اسهه . اگهههز ا تهههزیه امدیههاسات را بهههً دسههه   َردي باشهههد، بزوهههدي ٌا، بی  ی دسههه  بههاسیکىی کهههً در  ایهههان ٌمهههً

 شُود! را با ٌم شزیک می«  یزَسی» ٌا  ن
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