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 .1بازی دنیای اعداد

در این بازی یک عدد چهار رقمی برای شرکتکننده خوانده می شود و از او خواسته میشود که یک
عملیات جمع یا تفریق دو رقمی روی آن عدد اعمال کند و پاسخ را بیان کند.

مثال:
سوال:
عدد 8554 :
پاسخ 8512 :
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عملیات -42 :

( ) 8554 -42 = 8512

 .2بازی نقطه در عدد

در این بازی  4کلمه برای شرکتکننده خوانده می شود و شرکتکننده میبایست تعداد نقطههای
هر کلمه را بشمارد و عددی  4رقمی که تشکیلشده از تعداد نقاط هر کلمه را بهعنوان پاسخ
بیان کند.

مثال:
سوال :خرس  ،مگس  ،موش  ،زرافه
 1و  0و  3و 2

پاسخ1032 :
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 .3بازی جادوی رنگ

در این بازی  8مرتبه  4رنگ آبی و قرمز و سبز و زرد با تعداد تکرار متفاوت برای شرکتکننده
خوانده می شود .سپس از او سواالتی در مورد تعداد تکرار رنگها و یا انجام اعمال ریاضی بر روی
تعداد تکرار هر رنگ پرسیده می شود.
اعمال خواسته شده( :جمع -تفریق  -ضرب  -عدد ساخته شده با تکرار رنگها)

مثال:

رنگ ها :آبی،زرد،قرمز،زرد،قرمز،آبی،آبی،سبز
سوال :تعداد قرمز  +آبی
2
پاسخ5:
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3

 .4بازی سود و زیان

در این بازی اطالعات مالی یک کارخانه فرضی مانند فروش و سود و ...برای شرکتکننده خوانده شده
و از او خواسته میشود تا مقدار سود یا زیان کارخانه را بیان کند.

مثال:

درآمدها :فروش=1200
هزینهها :حقوق=400
تعمیرات=300
ساخت بنا=400
400+300+400-1200
پاسخ 100:سود
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 .5بازی جادوی سکه

در این بازی  5گروه سکههای  500تومانی و  200تومانی و 100تومانی و  50تومانی و  25تومانی
داریم  ،مبلغی برای شرکتکننده خوانده میشود و از او خواسته میشود تا این مبلغ را بهگونهای

در این  5گروه قرار دهد که بیشترین تعداد سکه یا کمترین تعداد سکه را داشته باشیم.

مثال:

مبلغ6750 :
سوال :کمترین تعداد سکه

پاسخ 13 :سکه  500تومانی و  1سکه  200تومانی و  1سکه  50تومانی
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 .6بازی سن افراد

در این بازی برای شرکتکننده تاریخی به عنوان مبدا فقط یکبارخوانده میشود و پس از اعالم
آمادگی شرکتکننده تاریخ دوم برای او خوانده میشود و از شرکتکننده خواسته شده تا مدت

زمان بین این دو تاریخ را به صورت ماه و سال بیان کند.

مثال:
سوال:
مبدا 15 :اردیبهشت 1285

امروز 30 :تیر 1305

پاسخ :مدت زمان یا سن 20:سال و  2ماه
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 .7بازی جامانده

در این بازی تعداد  6کلمه برای شرکت کننده خوانده می شود ،شرکت کننده باید کلمات را به
خاطر بسپارد ،سپس آمادگی خود را با گفتن کلمه "سوال" اعالم نماید .در این زمان  5کلمه

مجدد خوانده می شود ،شرکت کننده می بایست کلمه ای که حذف شده را اعالم نماید .در این
بازی حافظه قوی و دقت نقش مهمی را ایفا می کند.

مثال:
سوال:

باغ-قطار-زیرزمین-قُطاب-کیوی-مار

عملیات :باغ-قطار-زیرزمین-قُطاب -مار

پاسخ :کیوی
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 .8بازی شمارش معکوس

در این بازی ،ابتدا عددی برای شرکتکننده خوانده میشود و پس از اعالم آمادگی او دو عدد دیگر
که یکی اختالف و دیگری تعداد شمارش است برای او خوانده میشود و شرکتکننده باید عدد

حاصلشده را بیان کند.

مثال:
مبدا400:
اختالف8:
تعداد شمارش15:
=( 400 - )8×15

پاسخ280:
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 .9بازی ضرب المثل

در این بازی یک ضرب المثل برای شرکت کننده خوانده می شود .سپس تعداد یکی از حروف
ضرب المثل به عنوان سوال طرح می شود .شرکت کننده باید تعداد استفاده آن حرف را در جمله

بگوید.

مثال:
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!

سوال :تعداد دال
پاسخ4 :
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 .10بازی مسیر حروف

در این بازی چهار لغت برای شرکت کننده خوانده می شود .سپس افزایش یا کاهش تعداد
حروف آن را می خواهد .شرکت کننده باید لغات را به ترتیب تعداد حروف بخواند.

مثال:
سوال :خرس -موریانه -گربه -زرافه
عملیات :افزایش

پاسخ :خرس -گربه -زرافه -موریانه
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 .11بازی نقطه به نقطه

در این بازی چهار لغت برای شرکت کننده خوانده می شود .سپس افزایش یا کاهش تعداد
نقطه ی آن را می خواهد .شرکت کننده باید کلمات را به ترتیب تعداد نقطه بخواند.

مثال:
سوال :چمن  ،گل  ،درخت  ،خاک
عملیات :افزایش

پاسخ :گل -خاک -درخت -چمن
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 .12بازی مسافت شهرها

در این بازی مسافت بین چهار شهر برای شرکت کننده خوانده می شود و آن ها را به خاطر می سپارد.
سپس با توجه به مسافت ها شرکت کننده به سواالت محاسباتی پاسخ می دهد.

مثال:

جدول
مبدا

مقصد

مسافت

رشت

یزد

888

رشت

سرعین

287

رشت

زابل

1758

مجموع مسافت رشت تا سرعین و یزد؟

پاسخ1175 :
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1175

.13بازی دنیای رنگ ها

در این بازی چهار رنگ با عددشان برای شرکت کننده خوانده می شود .شرکت کننده باید رنگ و
عدد آن را به خاطر بسپارد .سپس به محاسبه ریاضی رنگ ها پاسخ دهد.

مثال:

عملیات :سبز()7آبی( )0قرمز( )3زرد()1
سوال :مجموع آبی و قرمز

پاسخ3 :
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 .14بازی مشاغل
در این بازی سه نام و شغل خوانده می شود  ،از شرکت کننده سواالتی در رابطه با شغل یا نام پرسیده
می شود.
در این بازی حافظه قوی و سرعت عمل نقش مهمی را ایفا می کند.

مثال :

خطاط/اسدی
سرگرد/بختیاری
دکتر/امانی

سوال :دکتر؟

پاسخ :امانی
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.15بازی با آینه
در این بازی ،ساعت و دقیقه ای برای شرکت کننده خوانده میشود .شرکت کننده میبایست
ساعت عقربه ای را مجسم نموده و آن را در آینه تصور کند؛ سپس ساعت جدید را اعالم
نماید .باید توجه کرد که در ساعت عقربه ای ،مالک  12ساعت است .

مثال :

ساعت  03:07است .در آینه ساعت چند است؟
پاسخ08:53:
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.16بازی با تلفن

در این بازی ،شرکت کننده میبایست صفحه کلید تلفن را تجسم نماید .از او خواسته میشود که دو سطر
یا دو ستون را با هم جا به جا کند .سواالتی مرتبط با اعداد صفحه کلید تلفن از شرکت کننده پرسیده
میشود .او باید با تجسم و دقت در سواالت ،پاسخ را بیان کند .این بازی شامل اعمال ریاضی جمع و ضرب
و میانگین است.

مثال :

سوال:
ستون دوم را با ستون سوم جابهجا کنید.
حاال بگویید جمع ستون اول چند میشود؟
پاسخ1+4+7= 12 :
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 .17بازی با تاریخ

در این بازی ،به شرکتکننده تاریخی نمایش داده میشود .هر کدام از بخشهای روز ،ماه یا سال به
تفکیک در نظر گرفته می شود و سواالت در خصوص انجام عملیات ریاضی بین این بخشهاست .
این بازی شامل اعمال ریاضی جمع  ،تفریق ،ضرب و توان است.

مثال :

سوال :جمع روز و ماه و سال تاریخ  25آذر 74؟

پاسخ25+9+74= 108 :
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 .18بازی با اختالف ساعت

در این بازی ،ابتدا اختالف ساعت دو شهر جهان با ساعت تهران (به عنوان مبداء) اعالم میشود.
سپس ساعت در یکی از این شهرها بیان میشود و از شرکتکننده ساعت دو شهر دیگر پرسیده
میشود .باید توجه کرد که در این بازی ،مالک شبانه روز( 24ساعت) است.

مثال :
اختالف ساعت شهر پکن با تهران  +4:30و کپنهاگ با تهران  -2:30است.
سوال:
اگر در تهران ساعت  9باشد ،ساعت در پکن و کپنهاگ چند است؟

پاسخ :ساعت در پکن ،13:30 :ساعت در کپنهاگ6:30 :
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 .19بازی با الفبا
در این بازی چهار کلمه برای شرکتکننده خوانده میشود و از او خواسته میشود که آنها را بر
اساس حروف الفبا مرتب کند.

مثال :

سوال:
کلمات «صندلی ،مروّت ،کتابخانه و خوشبخت» را بر اساس ترتیب الفبایی
مرتب کنید و بگویید؟
پاسخ :خوشبخت ،صندلی ،کتابخانه ،مروّت
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 .20بازی با توالی کلمات
در این بازی تعدادی کلمه برای شرکتکننده خوانده میشود و از او خواسته میشود که کلمات را
به ترتیب ،از آخر به اول بگوید.

مثال :
سوال:
کلمات «تهران ،مشهد ،رشت ،لرستان و اصفهان» را به ترتیب از آخر به اول
بگویید؟

پاسخ :اصفهان ،لرستان ،رشت ،مشهد ،تهران

11121 | P a g e

 .21بازی با ادبیات

در این بازی برای شرکتکننده یک بیت شعر خوانده میشود و با توجه به آن شعر ،از او سواالتی
در خصوص تعداد حروف و کلمات و جایگاه حروف پرسیده میشود.

مثال :
سوال :
»توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود«
شعرچند کلمه دارد؟
کلمۀ ششم چند حرف دارد؟
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پاسخ 12 :کلمه
پاسخ  3:حرف

 .22بازی با گزاره ها
در این بازی چهار گزاره (ماه ،روز هفته ،حرف الفبا و عدد) برای شرکتکننده خوانده می شود .او باید
عددی را به این چهار گزاره اضااافه یا از آنها کم کند و گزارههای جدید را به همان ترتیبی که خوانده
شد ،بگوید .این بازی شامل اعمال ریاضی جمع و تفریق است.

مثال :
سوال:
به هر گزاره  2تا اضافه کنید« .تیر ،شنبه ،ش»26 ،
پاسخ :شهریور ،دوشنبه ،ض28 ،
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 .23بازی با حروف
و ریاضی
در این بازی ،یک عدد و حرف برای شرکتکننده خوانده میشود .ابتدا او باید حرف را بر اساس
ترتیب حروف الفبا ،به عدد تبدیل کند ،سپس عدد حرف را به عدد خوانده شده ،اضافه یا کم کند.
این بازی شامل اعمال ریاضی جمع و تفریق و ضرب است.

مثال :
جمع  22و ج
پاسخ  :ج=6
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22+6= 28

 .24بازی با کتاب

در این بازی برای شرکتکننده نام سه کتاب به همراه نویسندۀ آنها خوانده میشود .سپس نام یک
کتاب خوانده میشود و شرکتکننده باید نام نویسنده را بگوید یا بالعکس.

مثال :
سوال:
بچۀ مردم از جالل آلاحمد
اتفاق از گلی ترقی
بوف کور از صادق هدایت
نام اثر جالل آل احمد؟
پاسخ :بچۀ مردم
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 .25بازی با فیلم

در این بازی برای شرکتکننده نام سه فیلم به همراه کارگردان آنها خوانده میشود .سپس نام یک
کارگردان خوانده میشود و شرکتکننده باید نام فیلم را بگوید یا بالعکس.

مثال :
سوال:
دربارۀ الی از اصغر فرهادی
باشو غریبۀ کوچک از بهرام بیضایی
مزاحم از سیروس الوند
نام اثر بهرام بیضایی؟
پاسخ :باشو غریبۀ کوچک
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 .26بازی با ترتیب
اعداد
در این بازی ،یک عدد پنج رقمی برای شرکتکننده خوانده میشود و از او خواسته میشود که ارقام
عدد را از بزرگ به کوچک یا بالعکس مرتب کند و عدد جدید را اعالم نماید.

مثال :
سوال:
ارقام عدد  35729را از بزرگ به کوچک مرتب کنید ؟

پاسخ 97532 :
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 .27بازی با حروف

در این بازی ،کلمههای شش تا دوازده حرفی برای شرکتکننده خوانده میشود و از او سوالی در
خصوص جایگاه حروف در این کلمه پرسیده میشود.

مثال :
سوال:
حروف دوم ،هفتم و پنجم کلمۀ « هماهنگی» ؟
پاسخ :م  ،ی  ،ن
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 .28بازی با اعداد
در این بازی عددی پنج رقمی برای شرکتکننده خوانده میشود و او باید رقمهای این عدد را با
هم جمع کند و تفاوت آن را با عددی ثابت که در ابتدا خوانده میشود ،بیان کند .این بازی شامل
اعمال ریاضی جمع و تفریق است.

مثال :
سوال:
تفاوت جمع ارقام عدد  26145را با عدد  26بگویید؟
پاسخ2+6+1+4+5=18 :
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26-18= 8

 .29بازی با سکه
در این بازی 4 ،سکه با ارزش های مختلف به شرکت کننده اعالم می شود .سپس تعداد هرکدام از
سکه ها خوانده شده و شرکت کننده می بایست مجموع ارزش سکه ها را اعالم نماید.در این بازی
حافظه قوی و سرعت عمل نقش مهمی ایفا می کند .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح
یک امتیاز دارد .این بازی شامل اعمال ریاضی جمع و ضرب است.

مثال :
سوال:
مجموع  3سکه  25تومانی 8 ،سکه  50تومانی 5 ،سکه  200تومانی و  5سکه
 500تومانی؟
پاسخ3975 :
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 .30بازی باساختار کلمات

در این بازی ،ابتدا سوالی درباره ساختار کلمات (شامل :تعداد حروف ،تعداد نقاط ،تعداد بخش و )....
پرسیده می شود  .سپس 4کلمه مختلف برای شرکت کننده خوانده شده و شرکت کننده می بایست
با توجه به سوالی که در ابتدا مطرح شد پاسخ صحیح را اعالم کند .زمان این بازی  2دقیقه است و
هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
حرف چهارم کدام کلمه مصوت می باشد؟
"ساعت ،سرزندگی ،پشتیبانی و مقدمه چینی"
پاسخ :پشتیبانی
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 .31بازی باقد و وزن افراد

در این بازی نام  3شخص به همراه قد یا وزن آنها اعالم می شود .شرکت کننده باید اطالعات را به
خاطر سپرده و آمادگی خود را با گفتن کلمه "سوال" اعالم نماید .سپس سواالتی درباره اطالعات
افراد پرسیده می شود .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد .این بازی
شامل اعمال ریاضی جمع و تفریق است.

مثال :
سوال:
سهیال، 165 :محمد، 185 :پونه150 :
مجموع قد پونه و سهیال؟

پاسخ315 :

قد محمد ؟

پاسخ185 :
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 .32بازی با نسبت اعداد

در این بازی ،مشابه جدول نسبت و تناسب 3،مقدار عددی خوانده شده و شرکت کننده می بایست
مقدار مجهول را به دست آورد .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
نسبت  100به  700مثل نسبت  9است به چه عددی؟
پاسخ63 :
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 .33بازی با معکوس کلمات

در این بازی کلمه ای برای شرکت کننده خوانده شده و از او خواسته میشود که حروف این کلمه را
از آخر به اول بیان کند .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
حروف کلمه "کاوشگر" را از آخر به اول بیان کنید.
پاسخ :ر .گاف .شین .واو .الف .کاف
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 .34بازی بارنگ و اعداد

در این بازی  4رنگ به ترتیب برای شرکت کننده خوانده شده سپس سواالتی درباره ترتیب رنگ ها
پرسیده می شود .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
"آبی قرمز سبز زرد"
رنگ  143؟
پاسخ :آبی زرد سبز
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 .35بازی با اعداد

در این بازی عددی  5رقمی برای شرکت کننده خوانده می شود .شرکت کننده باید 3
رقم آخر عدد را با هم جمع کرده و تفاوت آن را با جمع دو رقم اول عدد بدست آورد.
زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد .این بازی شامل اعمال
ریاضی جمع و تفریق است.

مثال :
سوال:
 65784؟
پاسخ)4+8+7 ( – )5+6( =8 :
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 .36بازی با تبدیل
واحد طول
در این بازی سواال تی درباره تبدیل واحد مقیاس های اندازه گیری طول با توجه به جدول زیر از
شرکت کننده پرسیده می شود .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
 7280میلیمتر چند یارد است؟
پاسخ 8 :یارد
"برخی از اعداد جدول به صورت تقریبی بیان شده اند "

11137 | P a g e

 1کیلومتر

 1000متر

 1متر

 100سانتی متر

 1یارد

 91سانتی متر

 1فوت

 30سانتی متر

 1اینچ

 2/5سانتی متر

 1سانتی متر

 10میلی متر

 .37بازی با آثار تاریخی
و گردشگری

در این بازی نام یک شهر به همراه یک اثر تاریخی یا گردشگری آن شهر خوانده شده ،سپس سوالی
درباره اثر تاریخی یا گردشگری یکی از شهرهای خوانده و یا بالعکس از شرکت کننده پرسیده می
شود .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
پل میر بهاء الدین :زنجان
چهل ستون :اصفهان
غار کاوات :جوانرود کرمانشاه
اثر تاریخی زنجان؟
پاسخ :پل میر بهاء الدین
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 .38بازی با دنباله کلمات

در این بازی چهار کلمه متفاوت برای شرکت کننده خوانده می شود .شرکت کننده باید کلمات را به
صورتی مرتب کند که حرف آخر هر کلمه ،حرف اول کلمه بعدی باشد .زمان این بازی  2دقیقه است
و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
شهادت ،روزنامه ،یادگار ،تردستی
پاسخ :شهادت  ،تردستی  ،یادگار  ،روزنامه
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 .39بازی با میزان بارش

در این بازی میزان بارش باران در سه شهر مختلف در یک ماه مشخص برای شرکت کننده خوانده
می شود .شرکت کننده باید میزان بارش هر شهر را به خاطر سپرده و با گفتن کلمه "سوال" اعالم
آمادگی نماید .سپس سوالی درباره میزان بارش از شرکت کننده پرسیده می شود  .زمان این بازی
 2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
اختالف بارش اراک و شیراز؟
پاسخ11 :
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نام شهر

میزان بارش

تهران

15

اراک

28

شیراز

17

 .40بازی با شماره
پالک خانه
در این بازی یک شماره پالک خانه برای شرکت کننده خوانده شده ،سپس از او خواسته می شود
شماره پالک چند خانه بعد یا چند خانه قبل را محاسبه نماید .زمان این بازی  2دقیقه است و هر
پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
شماره پالک = 548
شماره پالک  12خانه بعد ؟
پاسخ572 :
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 .41بازی با اعداد
زوج و فرد

در این بازی سااوالی درباره مجموع ارقام اعداد سااه رقمی ( شااامل زوج  ،فرد  ،روابط کوچکتر و
بزرگتری و )...مطرح می شود .سپس چهار عدد سه رقمی برای شرکت کننده خوانده شده و
شرکت کننده می بایست رقم های هر عدد را با هم جمع کرده و با توجه به اعداد به دست آمده به
سوال مطرح شده پاسخ دهد .زمان این بازی  2دقیقه است و هر پاسخ صحیح یک امتیاز دارد.

مثال :
سوال:
909 ، 465 ، 734، 809
بزرگترین عدد فرد؟
پاسخ809 :

11142 | P a g e

 .42بازی اعداد کلمات

در این بازی یک کلمه خوانده میشود .شرکت کننده می بایست اعداد متناظر با حروف الفبای به کار
رفته در آن کلمه را به ترتیب بیان کند.

مثال :
سوال:
عدد کلمه کفاف چند است؟
پاسخ :به ترتیب  1، 23، 25و 23
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زمان هر بازی  2دقیقه است.
هر پاسخ صحیح  1امتیاز دارد.
پاسخ صحیح بیشتر ،امتیاز بیشتری دارد.
الزم به ذکر است تجربه نشان داده گفتن بعدی کمکی نمی کند چرا که ممکن است سوال
بعدی هم مشابه قبلی باشد و فقط زمان از دست می رود.

موفق باشید
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