.1بازی کلمه سازی
در این بازی تعدادی کلمه یا عبارت (وصفی ،اضافی ،تشبیهی و  )...و یا اصطالح نمایش داده می شود
و شرکت کنندگان می بایست طی مدت  10ثانیه به ترتیب با استفاده از حرف اول کلمه اول ،حرف دوم
کلمه دوم  ،حرف سوم کلمه سوم و ....یک کلمه یا عبارت معنادار و یا اصطالح جدید بسازند سپس با
زدن زنگ یا بعد از  10ثانیه کلمات محو می شوووند و شوورکت کننده باید کلمه را بطور کامر (حرف به
حرف و با مکث قابر قبول نیست) بیان می کند.
نکته:
 .1هنگام پاسخ کلمات را درست و کامر و با تلفظ صحیح ادا کنند.
 .2اَ اِ اُ آ قابر استفاده می باشند و محدودیتی ندارد.
« مثالً حرف اول کلمه اُمید میتواند در جواب برای حرف اول کلمه آسمان استفاده شود».
 .3کلمه غیرفارسی می توان ساخت.
«مثالً تکنولوژی»
 .4حروف تشدیددار یک حرف محسوب میشوند.
« مثال کلمه محدّب چهار حرفی محسوب می شود».
 .5کلمه معنادار ممکن است اسم خاص اعم از شهر،شخص،مکان یا محر و  ...باشد.

مثال:
پروانه – راستگو – دودکش – گلوگاه – دانش آموز – تنگاتنگ
حرف اول کلمه اول :پ  /حرف دوم کلمه دوم :الف  /حرف سوم کلمه سوم :د
حرف چهارم کلمه چهارم :گ  /حرف پنجم کلمه پنجم :الف  /حرف ششم کلمه ششم :ن

جواب :پادگان

 .2بازی عدد سازی

در این بازی تعدادی کلمه فارسی،حرف ،شکر،عدد فارسی در کنار هم نمایش داده می شوند.
 .1در کلمات فارسی تعداد نقاط شمرده می شود.
 .2در حروف یا اشکال تعداد پاره خط ها شمرده می شود.
 .3اعداد خودشان گفته می شوند.
اعداد حاصر از پارامترهای فوق از چپ به راست به صورت یک عدد توسط شرکت کننده اعالم می
گردد.

مثال:
3

 4 : Eپاره خط
پرهیزگار6 :نقطه
مدرسه  0 :نقطه
 0 : Oپاره خط
2:2

پاسخ460,023 :

2

O

مدرسه

اعداد از چپ به راست

پرهیزگار

E

نکته:
شرکت کنندگان می بایست حتما عدد حاصر را به صورت :
چهارصدوشصت هزار و بیست و سه بخوانند.
 خواندن اعداد به صورت چهار،شش،صفر،صفر،دو ،سه و یا چهر و شش،دوصفر،بیست و سه ویا هر شکر دیگری بجز چهارصدوشصت هزار و بیست و سه قابر قبول نیست و امتیاز منفی
دارد.
 همانطور که در ریاضی صفر قبر عدد خوانده نمی شود در زنجیره عدد نیز صفر اول عدد معناندارد و مثالً اگر  6پارامتر داشته باشیم که حاصر اولین پارامتر  0باشد ،عدد حاصر  5رقمی
است.

مثال:

0457

چهارصد و پنجاه و هفت

 .3بازی جدول تصاویر

در این بازی در یک جدول تعدادی تصویر نمایش داده می شود که از هر تصویر دو عدد وجود دارد
و تنها یک تصویر تک می باشد.
شرکت کننده می بایست تصویر تک را تشخیص داده و اعالم نماید.

مثال:

جواب:

 .4بازی عملیات ریاضی

در این بازی معادالت ساده ریاضی مطرح می شود و شرکت کنندگان باید پس از حر سوال در
مدت  10ثانیه زنگ زده و پاسخ خود را اعالم کنند.

جمع

تفریق

ضرب

تقسیم

توان

جذر  2و 3













مثال:
? = √𝟒𝟗𝟎𝟎 ÷ 70
جواب 1 :

 .5بازی حروف الفبا
 .1در این بازی کلمات  2و  3و  4حرفی به شرکت کنندگان نمایش داده می شود که در مدت
 10ثانیه فرصت دارند .مجموع اعداد حروف کلمه مورد نظر را اعالم کند.

مثال:

برکت

43

جواب :ب =  + 2ر = + 12ک =  + 25ت = 4

 .2در این بازی کلمات  2و  3حرفی به شرکت کنندگان نمایش داده می شود که در مدت 10
ثانیه فرصت دارند .حاصلضرب اعداد حروف کلمه مورد نظر را اعالم کند.
مثال :بند

جواب  :ب =  × 2ن =  × 29د = 10

580

 .3در این بازی کلمات  2و  3و  4حرفی با یک ضریب به شرکت کنندگان نمایش داده می شود
که در مدت  10ثانیه فرصت دارند .مجموع اعداد حروف کلمه مورد نظر را همراه با ضریب
کلمه اعالم کند.

مثال:

( 3آش)

جواب  ( 3 :آ =  + 1ش = ) 16

51

 .6بازی عدد به عدد
در این بازی  5عدد دو رقمی در یک ستون نمایش داده می شود و در کنار آن رقمی نشان داده
می شود که مجموع  3عدد از اعداد داخر ستون است و شرکت کنندگان می بایست  3عدد مورد
نظر را اعالم کنند.

مثال :

18

162

جمع  3عدد

19
83
77
61

جواب162 = 61 + 83 + 18 :

 .7بازی شمار حروف

در این بازی سه کلمه درکنار هم نمایش داده می شود و شرکت کنندگان می بایست با شمارش
تعداد حروف هر کلمه از چپ به راست یک عدد سه رقمی اعالم نمایند.

مثال:
شهر

3

بسیار

5

زیبا

4

جواب 453 :

نکته:
عدد اعالمی به صورت چهارصد و پنجاه و سه اعالم شود.

 .8بازی جمع و شمارش

در این بازی یک جدول که شامر  4شکر و چند عدد می باشد نمایش داده می شود و شرکت
کنندگان می بایست به سواالتی که درباره هر تصویر پرسیده می شود پاسخ دهند.

مثال :

سوال  :تعداد دایره و جمع اعداد فرد؟
جواب  5 :و 60

 .9بازی گوی و جدول

در این بازی یک جدول اعداد نمایش داده می شود .که یک گوی در یکی از خانه های جدول
قرارگرفته است .
از شرکت کنندگان خوا سته می شود  ،باتوجه به سوال شماره خانه جدیدی که گوی در آن
قرار می گیرد را اعالم کنند(.توجه به اینکه جدول  5×5می باشد در نظر گرفته شود).
سوال این بازی زیر جدول درج شده ا ست و شرکت کنندگان می بای ست پس از محا سبه با
زدن زنگ پاسخ را اعالم نماید.

جهت حرکت به سمت عقب

جهت حرکت به سمت جلو

مثال :

156
جواب444 :
نکته:
پس از پایان از نقطه شروع دوباره شمارش می شود و اگر گوی در خانه شروع یا پایان قرار گرفت همان
کلمه به عنوان جواب اعالم شود.

 .10بازی شمارش اشیاء

در این بازی تعدادی اشیاء در تصویر نمایش داده می شود ،شرکت کنندگان می بایست تعداد کر اشیاء
را بدون تکرار شمرده و اعالم نمایند .در این بازی حافظه قوی و سرعت عمر نقش مهمی را ایفا می
کند.

مثال :

جواب:

 .11بازی کندو
در این بازی در یک کندو تعدادی عدد از صفر تا  9نمایش داده می شود  ،از شرکت کنندگان خواسته
می شود با توجه به سوال مندرج در زیر کندو پاسخ را اعالم نمایند.
در این بازی حافظه قوی و سرعت عمر نقش مهمی را ایفا می کند.

مثال :

جواب:

 .12بازی دماسنج
در این بازی تعداد  2الی  4دماسنج نمایش داده می شود که هر دماسنج یک درجه از دما را نشان می
دهد ،شرکت کننده می بایست با توجه به دمای هر یک از دماسنج ها میانگین کر دما را اعالم نمایند.
در این بازی سرعت عمر نقش مهمی را ایفا می کند.

مثال :

جواب:

 .13بازی آیینه
در این بازی در آیینه ضرب المثلی نمایش داده می شود ،با توجه به اینکه تصاویر در آیینه برعکس
نمایش داده می شود شرکت کنندگان می بایست متن درست ضرب المثر را به صورت دقیق اعالم
نمایند.
دقت شود متن ضرب المثر دقیقا باید همانطور که در آیینه درج شده می بای ست خوانده شود.در
این بازی حافظه قوی و سرعت عمر نقش مهمی را ایفا می کند.

مثال :

جواب:

 .14بازی روبیک
در این بازی مکعب روبیکی به شرکت کننده نشان داده میشود که از تعدادی حروف الفبا استفاده
شده که در هر وجه تکرار شده است بجز یک مورد ،شرکت کننده باید آن حرف را بیان کند.
(در روبیک از حروف الفبا -تصاویر-اعداد-عالئم نگارشی استفاده شده است).

مثال :

جواب:

 .15بازی آدمک
در این بازی ،تصویری از قسمت های مختلف بدن و لباس یک آدمک ،با تعداد گوناگون نمایش داده
می شود که در سمت چپ ،تصویر کامر آدمک قرار دارد .شرکت کننده باید با توجه به تعداد اجزا،
بگوید چند آدمک کامر می توان با اجزای نشان داده شده ساخت.

مثال :

جواب:

 .16بازی تخفیف
در این بازی شرکتکننده در تصویر عکس یک کاال به همراه قیمت و مقدار تخفیفی که بر روی آن
کاال درج شده را مشاهده میکند و باید قیمت آن کاال را با تخفیف محاسبه کند.

مثال :

جواب:

 .17بازی پول
در این بازی شرکتکننده صفحهای شامر  11نوع اسکناس که بر روی هرکدام ،تعداد اسکناسها درج
شدهاست در مقابر خود میبیند و از شرکتکننده خواسته میشود در هر نوبت مجموع مقدار
اسکناسها را بیان کند.

مثال :

5+12+20+100+200

جواب337000 :

 .18بازی جدول اعداد
در این بازی در یک جدول تعدادی عدد نمایش داده می شووود که از هر عدد و عالئم ریاضووی و
نگارشی دو مورد وجود دارد و تنها یک تصویر تک می باشد.
شرکت کننده می بایست تصویر تک را تشخیص داده و اعالم نماید.

مثال :

جواب:

 .19بازی قرینه تصاویر
در این بازی در یک تصویرتعدادی اشیاء نمایش داده می شود که از هر شکر بطور قرینه با
چرخش 90درجه در مقابر وجود دارد و عالمت سوالی در صفحه قرار دارد.
شرکت کننده می بایست تصویر ی را که بجای عالمت سوال باید قرار گیرد را اعالم نماید.

مثال :

جواب:

 .20بازی دو به یک
در این بازی دو لغت به شرکت کننده داده می شود .شرکت کننده باید با استفاده از حروف این دو
یک لغت جدید بسازد .در این بازی تشدید اثر ندارد.
نکته:
 .1در هرلغت حداقر دو حرف از جواب وجود دارد.
 .2اسم خاص شخص در جواب وجود ندارد( .مثال :لیدا،شهال،محمد)

مثال :

جواب:

 .21بازی ساخت کلمه

در این بازی تعدادی حرف برای شرکت کننده نمایش داده می شود .شرکت کننده باید حروف بهم
ریخته را مرتب کرده و با زدن زنگ کلمه معنی دار را اعالم نماید.

مثال :

جواب:

 .22بازی معکوس درست

در این بازی سه کلمه به طور معکوس (از آخرین حرف به اولین حرف) برای شرکت کننده نمایش
داده می شود .شرکت کننده باید با مشاهده کلمات گزینه درست و بامعنی را انتخاب نماید و
کلمه بامعنی را اعالم نماید.

مثال :

جواب:

موفق باشید

