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!استبرندهيبازانیپادرازیامت
اجزاي بازي

تعداد کاشی هاي زمینی که شامل حیوانات 
فراوان هستند، دو برابر تعداد حیوانات کم یاب 

براي جزئیات بیشتر به ضمیمه الف . می باشد
.رجوع کنید

:شامل

کاشی 72 )فراوان(توکان منقار خرمایی 

)یابکم (جگوار 

عالمت خطر

)فراوان(میمون کاپوچین 

)کم یاب(سوسک کرگدنی 

)فراوان(باسیلیک  

کم (قورباغه چشم قرمز 
)یاب

)عدد براي هر رنگ5) (جهانگرد(کاشف 30 )اعزام(نشانگر رهبر اردو

جدول امتیازات: 1وجه 

)حاوي رنگ مرجع هر بازیکن(راهنما براي بازیکنان 5

جدول درصد یافتن حیوانات: 2وجه 
:چینش بازي

همه کاشی ها را با هم به گونه اي مخلوط کنید که وجه رویی آن ها 
. به پشت باشد) وجه با شکل حیوانات(

یک صفحه شش ضلعی به وسیله این کاشی ها با پنچ کاشی در هر ضلع 
آن ها دیگر . کاشی هاي اضافی را هم کنار بگذارید. بسازید) مطابق شکل(

.استفاده نخواهند شددر این بازي 
در هر گوشه . را انتخاب کنید) اکتشاف کننده ها(یک رنگ از جهانگردان 

لذا، شش گروه جهانگرد . از این صفحه شش ضلعی، یک جهانگرد بگذارید
در ابتداي بازي وجود خواهند داشت که شما در هر گروه یک اکتشاف 

.کننده دارید
که بیشتر از همه جنگل کسی (بازیکن شروع کننده را مشخص کنید 

بخصوص کسی که جنگل کاستاریکا رفته است، . هاي بارانی را دیده است
آن بازیکن اولین رهبر اردو ). یا به صورت تصادفی یک نفر را انتخاب کنید

.نشانگر رهبر اردو را به او بدهید. خوهد بود



:زمین ها و تهدید ها
براي (هر زمین حیوان مخصوص به خودش را دارد . مرداب/ ، جنگل ها و ساحل)کوهپایه ها(فالت / کوهستان ها: سه نوع کاشی زمین در بازي وجود دارد

شان هم شانس است و در هر کدامفراوانهر نوع کاشی زمین هم شامل انواع حیوانات کم یاب و ). توضیحات بیشتر به جدول انتهاي دستور العمل رجوع کنید
.با سطح خطرات مختلف، متفاوت استدر یک کاشی،پیدا کردن دو حیوان به جاي یکی

باسیلیک هاي عام، قورباغه هاي کم یاب، حیوانات و سطح خطرات کمتر:مرداب ها/لساح

میمون هاي عام، سوسک هاي کم یاب، حیوانات کمتر، اما با :جنگل
خطرات بیشتر

توکان هاي فراوان، جگوارهاي کم یاب، :کوهپایه ها/ کوهستان ها
بسیاري از حیوانات، اما با خطرات بیشتر

گاهی اینیک حشره بی آزار را نشان می دهد، اما) تهدید(نماد خطر 
)!به ضمیمه ب رجوع شود(می تواند خیلی خطرناك باشد حشره 

ندارد، اما با پیدا شدن دومین پیدا کردن یک حشره خطري براي شما 
.، این اردو به اتمام می رسد)در همین دور(حشره 

دو عالمت خطر یعنی برداشتن کاشی کمتر

:اجراي بازي
در هر دور از بازي، یکی از شش گروهی که در ابتدا و در شش گوشه زمین بازي تشکیل شده اند باید وارد کاستاریکا 

یکی از گروه ها را به دلخواه خود انتخاب ،دوربراي وارد شدن این گروه ها به زمین بازي، باید بازیکن نفر اول آن. شوند
سپس او آدمک جهانگرد خود را بر می دارد و اولین کاشی در مجاورت محلی که آن آدمک وجود دارد، رو می کند. کند

اولین شانس را براي رو کردن کاشی ها در این دور را او. و به همین منوال تا برداشتن یک یا چند کاشی پیش می رود
. پس از او بازیکنان دیگر باید آدمک هاي خود را در همان گروه به اردوي درون جنگل هاي کاستاریکا هدایت کنند. رددا

). یا احتماال در کل هیچ کاشی بدست نیاورند(را بردارند ي رو شدهمجبور خواهند بود که کاشی هابازیکنانبه هر حال،  
.]که در ادامه به آن اشاره خواهد شدنین خاصی وجود داردهم قوا[شوداگر دو عالمت تهدید رو همچنین 

اگر شما جهانگردي در آن گروه . اگر شما رهبر اعزام هستید، گروهی را که جهانگرد شما در آن است انتخاب کنید
.اگر همه جهانگرد هایتان به پیش شما برگشته اند، بازي شما تمام است. ندارید، نمی توانید حرکتش بدهید

وقتی که شما به درون صفحه بازي می . ولین اعزامی که شکل می گیرد، تنها یک کاشی براي برداشتن وجود دارددر ا
اگر مسیر شما براي بقیه بازیکنان نامشخص است، از نشانگر رهبر (روید، می توانید به هر کاشی مجاوري حرکت کنید 

).اردو براي مشخص کردن مسیر حرکتتان استفاده کنید
. این ممکن است به شما عالمت خطر، یک یا دو حیوان نشان دهد. یک کاشی را انتخاب کردید، آن را برگردانیدوقتی 

اگر آن را رد کردید، در جهت . اکنون شما می توانید تصمیم بگیرید که می خواهید آن را نگه دارید یا رد می کنید
گرد دارد، می تواند تصمیم بگیرد که کاشی را نگه دارد یا رد ساعتگرد از رهبر اردو، بازیکنی که در گروه اعزام یک جهان

.کند
:برداشتن کاشی ها

همه کاشی هایی که برداشته اید، به . اگر شما بخواهید یک کاشی را بردارید، به همراه آن کاشی، جهانگرد خود را نیز از باید گروه خارج کرده و در جلوي خود قرار دهید
در دورهاي بعد، وقتی . سپس، جهانگردهاي باقی مانده را در محلی آخرین کاشی رو شد، قرار دهید. اي دیگر بازیکنان نیز قابل رویت باشندرو در مقابلتان می مانند تا بر

.به طور مثال این گروه مجددا براي حرکت انتخاب شود، می تواند از همین محل به هر کاشی مجاوري برود
ولی قصد برداشتن آن را ندارید و در مقابل، بازیکن دیگري بخواهد کاشی را بردارد، او باید به همراه آن کاشی، جهانگرد خود را اگر شما یک یا چند کاشی را رو کردید 

تا او رهبر دور نشانگر رهبر اعزام به نفر بعد در جهت ساعتگرد می رسد،. اگر اگر همه بازیکنان کاشی بردارند، این دور بازي تمام می شود.هم از صفحه بازي خارج کند
.جدید شود

:رد کردن و رو کردن کاشی هاي بیشتر 
او اکنون می تواند تصمیم بگیرد که همه کاشی . را رد کنند، رهبر اعزام یک کاشی دیگر، مجاور کاشی قبل انتخاب کرده و آن رو می کند)ها(اگر همه بازیکنان کاشی

رفتن یا رد کرد اگر کاشی ها را رد کند، در جهت عقربه هاي ساعت بازیکنانی که هنوز جهانگردي در گروه دارند تصمیم به گ. هاي رو شده را می خواهد یا رد می کند
مجددا، هر کسی کاشی ها را بر می دارد، باید جهانگرد خود را از صفحه بازي خارج کند و در مقابلش بگذارد و بقیه گروه به محلی که . همه آن کاشی ها می گیرند

.شوندمی منتقلآخرین کاشی رو شد 

تند را براي بازیکن قرمز تنها می تواند گروهی را که جهانگرد هایش در آن هس
.در این عکس او فقط یک حق انتخاب دارد. اعزام انتخاب کند



بازیکن آبی تصمیم می گیرد که کاشی 
او جهانگرد خود را به همراه . ها را بردارد

. کاشی ها از صفحه بازي بر می دارد
جهانگرد هاي باقی مانده به محل 

ین کاشی رو شده منتقل می شوندآخر

بازیکن آبی کاشی ها را بر 
می دارد

:خطرات
عالمت خطر رو شد، بازي به صورت عادي ادامه پیدا می کند، اما وقتی عالمت خطر دوم رو اگر یک 

رهبر اردو، دو کاشی با عالمت خطر را از بازي حذف می کند، اما . شد، این دور از بازي تمام می شود
از گروه او باید جهانگرد خود را. می تواند همه کاشی هاي باقی مانده این دور را پیش خود نگه دارد

.خارج کرده و باقی جهانگردان به محل آخرین کاشی رو شده منتقل می شوند همه کاشی هاي رو شده بدون عالمت باید رهبر اعزام 
کاشی هاي داراي عالمت خطر را نیز از . خطر را بردارد

)اکتشاف کننده ها(توضیحات بیشتر در مورد جهانگردان .این دور از بازي تمام است. بازي خارج کند
، اردو در مجاور جهانگردان وجود نداشتاگر در یک اعزام هیچ کاشی براي رو شدن

گروه اعزامی را از صفحه بازي کل . م است و هیچ کاشی دیگري بدست نمی آیدتما
.بردارید

جهانگرد موجود در گروه اعزامی باشید، می توانید به راحتی کاشی اگر شما به تنها
را) ها(جایی که بخواهید کاشیاین کار را ادامه دهید تاهاي جدید را رو کنید و

بودن اعزامآخرین نفر در یک گروه . طر پیدا کنیدانتخاب کنید و یا دو عالمت خ
!خیلی می تواند قدرت آفرین باشد

بازي تا جایی که همه جهانگردان از صفحه بازي خارج شوند یا همه 
.                  کاشی ها برداشته شوند، ادامه می یابد

این دو آدمک چون به هیچ کاشی مجاوري 
متصل نیستند، از بازي خارج می شوند

:امتیاز گیري
:نوع مختلف امتیاز می گیرید6شما به ازاي هر حیوان از 

یعنی شما به ازاي هر ست شش تایی از حیوانات مختلف . امتیاز جایزه براي داشتن حداقل یک حیوان از هر شش نوع دریافت می کنید20عالوه بر این، شما 
اگر همچنان تساوي برقرار . بازیکن با بیشترین حیوان از یک نوع برنده استاگر تساوي برقرار شد، . بازیکن با بیشترین امتیاز، برنده است. امتیاز می گیرید20

.بود، پیروزي را به اشتراك بگذارید

امتیاز6= جگوار 3:مثال امتیاز گیري
امتیاز1= توکان 1
امتیاز15= میمون 5

امتیاز22= مجموع  :بازي دونفره
با این حال، اگر می خواهید زمان بازي را طوالنی تر کنید، به هر بازیکن دو . هیچ تغییري در قوانین و صفحه بازي مورد نیاز نیستایجاد و نفره، دبراي بازي 

بازي خارج کنید، اما کاشی هایی که برداشته می شوند باید براي وقتی شما اردو را تمام کردید، باید یکی از رنگ هایتان را از صفحه. رنگ براي انتخاب بدهید
در پایان بازي، براي هر رنگ به صورت جداگانه امتیاز گیري کنید و در نهایت امتیاز دو رنگ را با هم جمع . رنگ هاي مجزا، به صورت جداگانه قرار بگیرند

.کنید
امتیاز3= جگوار 2:مثال

امتیاز6= میمون 3
امتیاز9= مجموع 

امتیاز1= جگوار 1
امتیاز3= میمون 2

امتیاز5= مجموع 
امتیاز14: جمع کل

:نکات و توصیه هاي استراتژیک
نفره بدست بیاورید5و 4نفره تعداد کاشی بیشتري نسبت به بازي هاي 3و 2بازي هاي شما باید در.
20امتیاز جایزه براي همه حیوانات می تواند در افزایش امتیاز بازیکن، خیلی موثر واقع شود.
دیگران جمع نمی کنندبعضی وقت ها بهتر است چیزي را جمع کنید که . ببینید دیگر بازیکنان چه چیزي جمع آوري می کنند.
شما ممکن است براي کمک به گروه هاي جهانگردي دیگر، جهت جلوگیري از قطع اردویشان، اعزام خود را زودتر تمام کنید.

تعداد حیوانات
امتیاز

1 2 3 4 5 6 یا بیشتر7
1 3 6 10 15 21 28



اطالعات کاشی ها و حیوانات: ضمیمه الف

)، کم یاب14(و جگوار ) ، فراوان28(توکان  75% 6در 3

6در 2

% 6در 1

50%

25%

)، کم یاب12(و قورباغه چشم قرمز ) ، عام24(باسیلیک 

و سوسک کرگدنی ) ، عام20(کاپوچین میمون
)، کم یاب10(

خطرمیزان حیواناتپیدا کردن کاشی با دو حیوانمیزان خطر
/ کوهستان ها

فالت
مرداب/ ساحل

جنگل

)مروري بر حیوان و کشور(بررسی ستاره هاي کاستاریکا: ضمیمه ب
:توکان منقار قهوه اي

قد ) سانتی متر52-56(اینچ 20-22در بزرگسالی حدود . شونداین یک نوع معمول از توکان است که عالوه بر کاستاریکا در محل هاي دیگر هم پیدا می 
.، اگرچه از حشرات و مارمولک ها هم تغذیه می کنند)یعنی رژیم میوه اي دارند(در درجه اول میوه خوارند . دارند که جنس نرشان از ماده بلندتر است

:جگوار
. آن ها در شنا و باال رفتن از موانع حرفه اي هستند.هاي مرطوب و باتالقی عالقه مند هستندآن ها به زمین . بزرگترین گربه سان در نیم کره غربی زمین است

.نسانی هستنداگرچه جگوارها را می تواند در آمریکاي جنوبی و مرکزي پیدا کرد، آن ها در خطر از دادن زیستگاه و نیز مرگ و میر در اثر فعالیت هاي ا
:باسیلیک

آن ها . چهارم قد آن ها مربوط به دمشان است-هم در بزرگسالی قد بکشند، اما نزدیک به سه) سانتی متر76(اینج 30وانند تا باسیلیک هاي عام حتی می ت
اگر آن ها بترسند، به طرف آب فرار می کنند، از آنجایی که آن ها به اندازه . بر روي زمین بدوند) km/h11(مایل بر ساعت 7می توانند با سرعت بیش از 

.فی سریع هستند، قبل از غوطه ور شدن چند متري می دوندکا
:قرباغه چشم قرمز

جنس ماده آن ها از لحاظ طول بزرگتر از ). است"بووپ بووپ بووپ بووپ"که صدایی شبیه (این قورباغه شب زي یک صداي شبه ناقوس گونه شاخص دارد 
و تالش هایی در ) بنا به بیماري و مرگ اهالی(این قورباغه ها به شدت خطرناکند . نمی کشندقد) cm4(اینچ 1.5نر هایشان می باشند، اما معموال بیش از 

.جهت تقویت نسل آن ها با آوردن بچه قورباغه ها از محل هاي دیگر به کاستاریکا صورت گرفته است
:میمون کاپوچین

آن ها توانایی . سال در اسارت زندگی می کنند50می کنند و بیش از نفري زندگی16-20آن ها در گروه هاي . این میمون ها خیلی اجتماعی هستند
آن ها بخاطر رژیم غذاییشان و انجام دانه  افشانی، براي جنگل هاي بارانی . ساخت و استفاده از ابزار را دارند و طیف وسیعی از حشرات و گیاهان را می خورند

.یک مزیت به حساب می آیند
:سوسک کرگدنی

رشد می کنند و شاخ هاي ترسناکی دارند که در مقابله با دیگر جنس هاي نر براي چیرگی بر غذا یا جنس هاي ماده ) cm8(اینچ 3ا به اندازه این سوسک ه
ند جنگل هاي قدیمی نیازم(طول عمر آن ها چهار سال است، اما نصف عمر خود را زیر زمین در حال خوردن چوب فاسد هستند . از آن استفاده می کنند

). داشتن چنین کلونی هایی هستند و این یک دلیل براي کم یابی آن هاست
:پشه

ن شبیه به اگرچه پشه ها به طور مستقیم تهدیدي براي زندگی ندارند، اما آن ها در کاستاریکا می توانند تب خطرناکی را منتقل کنند که نشانه هاي آ
واره به پوشیدن شلوار و آستین هاي بلند در هنگام گشت و گذار در جنگل هاي بارانی و نیز استفاده بازدیدکنندگان کاستاریکا هم. سرماخوردگی شدید است

.از دافع حشرات تشویق می شوند
:کاستاریکا

داروها، نرم اما ریزپردازنده ها، . موز و قهوه بیشترین محصول این کشور است. میلیون نفر است4.5کاستاریکا یک کشور آمریکاي مرکزي با جمعیت حدود 
اما ارتش (، کاستاریکا به عنوان اولین کشور در جهان، ارتش خود را منحل کرد 1949در سال . افزار و گردشگران به تنوع این اقلیم کمک زیادي کرده اند
).کوچکی که وظیفه آن حفظ مرزهاست همچنان باقی است

تعهدات آن به پاسخ هاي بوم شناسی کاستاریکا را به مثالی براي . "لیم سالم را داردهر کسی حق داشتن سالمتی و یک اق"قوانین همچنین می گویند که 
.درصد از تنوع زیستی جهان در مرزهاي این کشور یافت می شود5تخمین زده می شود که . حافظان طبیعت براي  اکوتوریست بدل کرده است
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ارائه از سرزمین ذهن زیبا
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:توکان منقار قهوه اي
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.، اگرچه از حشرات و مارمولک ها هم تغذیه می کنند)یعنی رژیم میوه اي دارند(در درجه اول میوه خوارند . دارند که جنس نرشان از ماده بلندتر است
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. آن ها در شنا و باال رفتن از موانع حرفه اي هستند.هاي مرطوب و باتالقی عالقه مند هستندآن ها به زمین . بزرگترین گربه سان در نیم کره غربی زمین است

.نسانی هستنداگرچه جگوارها را می تواند در آمریکاي جنوبی و مرکزي پیدا کرد، آن ها در خطر از دادن زیستگاه و نیز مرگ و میر در اثر فعالیت هاي ا
:باسیلیک

آن ها . چهارم قد آن ها مربوط به دمشان است-هم در بزرگسالی قد بکشند، اما نزدیک به سه) سانتی متر76(اینج 30وانند تا باسیلیک هاي عام حتی می ت
اگر آن ها بترسند، به طرف آب فرار می کنند، از آنجایی که آن ها به اندازه . بر روي زمین بدوند) km/h11(مایل بر ساعت 7می توانند با سرعت بیش از 
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آن ها توانایی . سال در اسارت زندگی می کنند50می کنند و بیش از نفري زندگی16-20آن ها در گروه هاي . این میمون ها خیلی اجتماعی هستند
آن ها بخاطر رژیم غذاییشان و انجام دانه  افشانی، براي جنگل هاي بارانی . ساخت و استفاده از ابزار را دارند و طیف وسیعی از حشرات و گیاهان را می خورند
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