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ها را نفر جاي لباساست؟! یکاست! چه خبر شدهتمساح پوشیدهاي زده و آقاي پلنگ، لباس پوستامروز، آقاي فیل، تیپِ زرافهکارناوال حیوانات! 
ترین شکل ناسبتهاي خود را به مکنند تا لباسدوند و تالش میور میور و آنوکنار جنگل به ایناست! حاال حیوانات دارند در گوشهباهم عوض کرده

و "پاهشت"از (ترکیبی"ساحهشت"پیدا کند؟! آیا "خرطوم"تواند براي خودش یک !) می"فیل"و "پلیکان"ازی(ترکیب"پِلیل"ممکن، کامل کنند! آیا 
هاي مرگبار؟! مشغول شوید و به هر حیوانی، شکل واقعی خودش را پس پا به میهمانی خواهد آمد یا با یک دهان بزرگ و آرواره8!) باالخره با "تمساح"

!...!بدهید

هدف بازي:
از حیوان روي کارت شما   بازي کنید که نیمیهاي خود را طوري د! براي این کار، باید کارتشوهاي خود خالص میاولین نفري باشید که از شرّ کارت

هاي روي میز بازي، یک حیوان کامل واقعی را تشکیل بدهد!از کارتاز حیوان روي یکیبا نیمی

:بازياجزاء 

کارت حیوانات واقعی6*کاره! کارت حیوانات نیمه6*پرست)(با تصویر آفتابکارت ویژه6*کارت حیوانات درهم و برهم! 60کارت: 78

سازي:آماده
دهند. را تشکیل می"جنگل"ستون وروي هم چیده شدهپشت) برمانده (بههاي باقیکارت بدهید. کارت7ها را خوب بر زده و به هر بازیکن، کارت
ار ستون بگذارید...کنرو دررا برگردانده و به"جنگل"باالیی ستون کارت

	تواند آغاز شود...که دیگران ببینند)! حاال بازي میهاي خود نگاه کنید (بدون آنبه کارت 	



:بازيچگونگی
جهت کند. سپس بازي درشده بگذارد، بازي را آغاز میروي کارت برگرداندهرا بر"متناسب"ترین بازیکنی که بتواند زودتر از بقیه، یک کارت سریع

...کندگرد ادامه پیدا میعتسا

:"ناسبتم"بازي کردنِ یک کارت 
..گذارید.شده) میشده (روروي آخرین کارت بازي، از دست خود، بر"متناسب"تان، یک کارت در نوبت

یک ترکیب شده و شده، از حیوان روي آخرین کارت بازياز حیوان روي آن بتواند با نیمیشود که نیمیمحسوب می"متناسب"کارت شما، وقتی 
ها اهمیتی ندارند! ي دیگرِ این کارترا تشکیل بدهد. دو نیمه"حیوان واقعی"

توانند یک !) می"پلنگ"و "تمساح"از (ترکیبی"تمسنگ"ي پایینی یک تنه!) و نیم"فیل"و "پلنگ"از (ترکیبی"پلیل"ي باالیی یک تنهنیممثال:
	بودن!"متناسب"ا تشکیل بدهند. این یعنی وحسابی رکامل درست"پلنگ" 	

تان نیست؟:در دست"متناسبی"هیچ کارت 
توانید باشد، می"متناسب"بکشید! اگر این کارت جدید، "جنگل"باید یک کارت اضافی از ستون نداشته باشید، "متناسبی"اگر شما هیچ کارت 

..شده قرار دهید.روي آخرین کارت بازيبالفاصله آن را بر
ي با باالتنهتواندنمیها کدام از آني هیچتنهرا دارند ولی پایین"پلیکان"ي !) هردو باالتنه"پاهشت"و "پلیکان"از (ترکیبی"پِلیپا"و "پِلیل"مثال:

وحسابی را تشکیل بدهد!درست"پلیکان"پلیکان ترکیب شده و یک 

:از نوبتبازي کردن خارج
!از نوبت نیز بازي کنیدنید خارجتوادر دست داشته باشید، می"متناسبخیلی"اگر شما یک کارت 
ي حیوان روي تنهتنه و باالي حیوان روي آن (هردو) بتوانند با پایینتنهشود که هم باالتنه و هم پایینمحسوب می"متناسبخیلی "کارت شما، وقتی 
چپ شما، بازي را از نوبت بازي کنید، بازیکن سمترا تشکیل بدهند! اگر شما خارج"حیوان واقعی"2زمان شده، ترکیب شده و همآخرین کارت بازي

..ادامه خواهد داد.
توانید بنابراین شما می؛را تشکیل بدهند"فیل"و یک "پلیکان"زمان یک توانند هممی"پِلیل"!) و "پلیکان"و "فیل"از (ترکیبی"فیلیکان"مثال:
..دیگري قرار دهید.آن روي بر-از نوبتخارج-ها ران کارتاز ایهریک

هاي ویژه:کارت

هاي حیوانات واقعی:کارت
روي آن باشد....."حیوان واقعی"را بازي کنید که تصویر یک "متناسب"اگر شما یک کارت 

بکشند!"جنگل"افی از ستون یک کارت اضشوند شما مجبور میيرقبايهمه:"چند آدم و یک کارت"الف) با نماد 
کارت اضافی   2شوند بالفاصله ها را در دست خود دارد (یا دارند)، مجبور میترین کارتبازیکن (یا بازیکنانی) که کم:"کارت2یک آدم و "با نماد ب)

کارت اضافی بکشید!2شوید ، خودتان مجبور میها را در دست داردترین کارتبکشد (یا بکشند)! اگر خودتان بازیکنی باشید که کم"جنگل"از ستون 

:کاره!هاي حیوانات نیمهکارت
دهد!روي آن باشد، نفر بعد از شما، نوبت خود را از دست می"کارهحیوان نیمه"را بازي کنید که تصویر یک "متناسب"اگر شما یک کارت 

!دهدچپ شما، نوبتش را از دست میبازیکن سمتترکیب شود.!)"دلفین"و "ساحتم"از (ترکیبی"تمفین"تواند با شما می"دلفیننیمه"مثال:



:پرستهاي آفتابکارت
شما ،"پرستآفتاب"بعد از کارت شود روي هر کارت دیگري بازي کرد! را می"پرستآفتاب"هستند! "متناسب"همیشه "پرستبآفتا"جناب 

توانید یک کارت دیگر بود، می"پرستآفتاب"بازي کنید؛ اگر این کارت تازه بازهم -عنوان جایزهبه-ت خود را توانید بالفاصله یک کارت دیگر از دسمی
نیز بازي کنید...

کارت اشتباهی؟!:
کارت ! این بکشید"جنگل"و یک کارت اضافی هم از ستون پس گرفته بازي کنید، باید آن کارت را کارت اشتباهی اگر شما در نوبت خود، یک 

توانید بازي کنید! شده را نمیکشیدهتازه
داده، ادامه پیدا بازي را ادامه می، طور معمولبایست بهنفري که میبا همان،را بازي کرده باشید، بازيکارت اشتباهی ، یک از نوبتخارجاگر 
کند...می

؟!:استخالی شده"جنگل"ستون 
تازه درست کنید..."جنگل"شده را بر بزنید و یک ستون يهاي بازخالی شد، کارت"جنگل"اگر ستون 

پایان بازي:
ي بازي خواهد بود...هاي دستش خالص شد، بازي تمام شده و آن بازیکن، برندهي کارتاز بازیکنان، از شرّ همهکه یکیمحض اینبه

اگر بخواهید بازي را چند دور ادامه دهید:
یادداشت خواهد شد:امتیاز منفیعنوان دست هر بازیکن، بهمانده درهاي باقیتعداد کارت

گیرید!امتیاز منفی می5، "پرستآفتاب"ازاي هر به-
گیرید!امتیاز منفی می1ازاي هر کارت دیگر، به-

اشد، برنده است...  ترین امتیاز منفی را داشته بتمام شد، کسی که کم-ایدکه از قبل توافق کرده-که تعداد دورهاي بازي از اینپس
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