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  !بازي را جدي بگيريم

سخن گفتن، خوب گوش دقيق كردن،  درست فكرهمچون هايي  مهارت براي يك زندگي پربار و پويا، داشتن

در  هايي و تمرين آنها سب چنين مهارتك .ضروري است نتوجه به ديگراو ، ي مسائلمشاركتحل ، نظم، دادن

  .شود خانواده و دوستان ميسر مي با اعضايو مؤثر هاي نزديك  ارتباط

مفيد  جايگزين ارتباطها  در بسياري موقعيت، ي اجتماعيها و شبكه هاي كامپيوتري بازي ،رواج تلويزيوناز طرفي 

به تفكر و ارتباطي هاي  مانعي براي رشد مهارتو ، شدهيكديگر با ما 

اثرات اين مانع، در مورد كودكان و نوجوانان وجود . وجود آورده است

ي  ايجاد فرصتي براي يك فضاي ارتباطي تازه، به همه .دارد يتر جدي

زندگي شادتر و هايي غلبه كنيم و  بر چنين مانعكند تا  ما كمك مي

توانند چنين فرصتي را در اختيار  ها، مي بازي. نماييمپرثمرتري را تجربه 

  . ما بگذارند

يك بازي خوب . را نبايد صرفاً ابزار تفريح و سرگرمي تلقي كرد بازي

توانند به تقويت انگيزه،  ي مناسب ميها بازي. برقرار كند ما، كودكان و دوستانمان تواند تعامل خوبي بين مي

هاي حركتي و  مهارت تقويتهاي زيادي وجود دارد كه  بازي. كمك كنند...  تالش و پشتكار، احساس مسئوليت و

ها  بعضي از بازي. صورت گروهي هستند صورت فردي و بعضي به ها به بعضي بازي .رشد فكري را به دنبال دارند

هايي هستند كه  حتي بازي. فضاي باز مثل حياط و پاركبراي هايي  و بازيمناسبند فضاهاي بسته مثل اتاق  براي

  .ها را بدون دردسر در طول سفر اجرا كرد توان آن مي

و  مهاي سني مختلف بشناسي براي گروه هاي مناسب را بازي ماين موضوع اهميت دارد كه بتواني با اين وصف،

و  ها اي از بازي اين كتابچه، با هدف معرفي مجموعه .مرا اجرا كنيها  هاي مناسب آن به درستي و در موقعيت

  .ها متنوع تهيه شده است، اميد كه مفيد واقع گردد سرگرمي

  مؤسسه روشناي طلوع مهر

http://roshanayetoloo.ir 
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  فكري  هاي زباني، بازي

  

  هاي چيني سايه �
 پانتوميم �

 سازي كلمه �

 پردازي قافيه �

 كلمه پشت كلمه �

 زيسؤال پردا �

 عدد بازي �

 كلمه بازي �

 در جستجوي كلمات �

 سؤالي 20چيستان  �

 شهربازي �

 )نقطه بازي(ساختن مربع  �

 هپ بازي �

 ....يه مرغ دارم  �

 تكرار جمالت �

 گُل يا پوچ �
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  سايه هاي چيني �
 به باالسال  4 : گروه سني

  تك نفره، گروهي : تعداد بازيكنان
  افزايش خالقيت: ها ويژگي
  حيط تاريك فضاي بسته و در م: محل

  ) يا المپ كوچك(شمع يا نور چراغ قوه : وسايل الزم
  :  شرح بازي

بدين . بار در چين معمول شده است هاي مختلف به شكل حيوانات، به كمك دست، اولين ايجاد سايه
معموال به . ش با سايه، كاري ظريف و هنري استنماي. نامند هاي چيني مي ها را سايه جهت، امروزه آن

شوند، سايه ثابت يا متحرك  هاي گوناگون در كنار هم واقع مي شتان دو دست، كه به طريقهكمك انگ
تواند سايه را تغيير  مي ان،حركت انگشتو باز و بسته كردن . گردد حيوانات در حاالت مختلف تشكيل مي

د، بخورد يا تواند راه برو دهد و در ما اين تصور را به وجود آورد كه شبح يك موجود متحرك است كه مي
  ...بدود و 

توانيد روي پرده يا ديوار  هاي اردو، در يك محيط تاريك، مقابل يك شمع يا المپ كوچك تر مي در شب

هاي  چند سوژه معمولي را در زمينه سايه. ها را به شور و نشاط و تحرك و خالقيت تشويق نماييد بچه

به  ياشكال بديعتوانند به سرعت  ها مي بچهبا  ولي... شناسند، مانند گرگ، اسب، خرگوش و  چيني همه مي

ها  هاي چيني را با طرز ايجاد آن هايي از اين سايه نمونهصفحه باال و پايين هاي  در شكل. آورندوجود 

 .كنيد مشاهده مي
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 پانتوميم  �

  ساالن ساله تا بزرگ 8از كودكان حدود  : گروه سني
  نفر 4حداقل :  انتعداد بازيكن

  خوب فكر كردن، افزايش همدلي، دقت و تمركز : ها ويژگي
  گيري نوبت بازي هر گروه سنج براي اندازه زمان: الزم وسايل

  فضاي باز، فضاي بسته: محل بازي
  :زيشرح با

. هاي دوستانه انجام شود ها، مدرسه و ديگر جمع تواند در خانه، مهماني اين بازي، بازي مفرحي است كه مي
دهند بهتر است يكي از اولياء يا مربي، سرپرستي بازي را به عهده  ها اين بازي را انجام مي وقتي كه بچه

مثل (ها يا توصيف حاالت و معاني  مكانتواند اسم اشياء، حيوانات،  سرپرست تعدادي كلمه كه مي. بگيرد
از هر گروه يك . شوند به دو گروه تقسيم مي ازيكنانب. نويسد هايي مي باشد را روي كارت...) غم، دوستي، 

نمايش، (اين فرد بايد با اجراي پانتوميم . كشد ها مي ي كارت شود و يك كارت از ميان دسته نفر انتخاب مي
اي روي كارت نوشته شده بوده  اعضاي گروه خودش بفهماند كه چه كلمه ي به بقيه) بدون صحبت كردن

كند  توانند صحبت كنند و سؤاالتي بپرسند، و كسي كه پانتوميم را اجرا مي البته بقيه افراد گروه مي. است
فرصت دارد تا ) دقيقه 3مثالً (هر گروه مدت زمان خاصي . ها جواب دهد تواند با ايما و اشاره به آن مي

در نهايت مدت . رسد بعد از اينكه كار يك گروه تمام شد نوبت به گروه بعدي مي. ي مورد نظر را بيابد كلمه
شود و گروه برنده مشخص  اند مقايسه مي ها براي كشف كلمه صرف كرده زماني كه هر يك از گروه

  .شود مي

  :چند نكته در مورد بازي
تواند با دست  واند با دست به اشيائي اشاره كند، اما نميت كند مي بازيكني كه پانتوميم را اجرا مي  *

 .اي را در هوا ترسيم كند كلمه

ي اعضاي گروه اين نقش را  كند به نوبت انتخاب شود تا همه بهتر است بازيكني كه پانتوميم را اجرا مي  *
 .ايفا كنند

تر به جواب  كنند كه سريع ف ميهايي را كش كنند روش افراد به مرور كه در اين بازي تجربه پيدا مي  *
ها را  ها فكر كرده باشد تا بتواند بچه اما براي مربي بهتر است از پيش به بعضي از اين روش. برسند

جا بپرسند و كار كسي كه پانتوميم  هاي خوب و به ها بايد بياموزند كه سؤال گروهي مثالً هم. راهنمايي كند
چيزي كه «تواند راهگشا باشد، مثل اينكه  ها در شروع بازي مي ؤالبعضي از س. كند را راحت كنند بازي مي

پرسندگان نقش ... و » است؟ يك معناآدم است؟ «يا اينكه » ست يا نه؟شيء اخواهي توصيف كني يك  مي
گيرند به آن توجه كنند  ها ياد مي از جمله چيزهاي ديگري كه بچه .كنند مهمي را در اين بازي ايفا مي
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تواند توجه كند كه اين  را بازي كند، مي» سرباز«ي  خواهد كلمه مثالً كسي كه مي. است اجزاي كلمات
ها كمك  در اين مورد هم بايد به بچه. درست شده است و دو جزء را مجزا بازي كند» باز«و » سر«كلمه از 

 ).شود هاي بزرگ اين بازي براي كودكان محسوب مي در واقع، توجه بيشتر به زبان از مزيت(كرد 

هايي با سطح دشواري مختلف داشته باشد تا بتواند براي سنين مختلف يا  مربي بهتر است دسته كارت  *
هاي كم سن و سال بايد از كلماتي كه  براي بازيكن. دهاي مختلف استفاده كن ي با تجربههاي بازيكن

به تدريج . اي ساده در خانهمستقيماً قابل بازي كردن هستند استفاده شود، مثل بعضي حيوانات، يا كاره
 .توان سطح بازي را باال برد و معاني و حاالت را نيز وارد كرد مي

يعني مربي خود نقشي ساده . طرفه انجام داد توان اين بازي را يك تر مي هاي پايين براي كودكان با سن  *
  .كند ها بخواهد حدس بزنند كه او چه نقش را بازي مي را بازي كند و از بچه

. توان مطابق نياز تغييراتي داد در قوانين بازي هم مي. هم اجرا شودترها  تواند بين بزرگ اين بازي مي  *
ول تعيين كلمه براي گروه ها را مسؤ توان به جاي استفاده از كارت و حضور داور، هر يك از گروه مثالً مي
اي را مخفيانه به او  ها كلمه و آنرود  يعني، يك فرد از يك گروه نزد افراد گروه ديگر مي. دديگر كر

تر  به اين ترتيب بازي جالب. هاي خود بفهماند گروهي كند آن كلمه را به هم گويند و او سعي مي مي
  .تر باشد اي را انتخاب كند كه حدس زدنش مشكل شود، چون هر گروه بايد سعي كند كلمه مي

 سازي كلمه �

  به باال سال9: گروه سني

  اقل دو نفرحد: تعداد بازيكنان

 هاي زباني تقويت مهارتافزايش دقت، فكر كردن، : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  كاغذ و خودكار: وسايل الزم

 :شرح بازي

ي  ي بازيكن قبل و اضافه كردن يك جزء ديگر به آن، كلمه كلمه آخرين بخشدر اين بازي هر فرد بايد با 

. گردد ي جديد نشود، بازنده محسوب مي ه موفق به ساختن كلمهجديد معناداري بسازد و هر فردي ك

  .ي تكراري نيز پذيرفته نيست عالوه كلمه به

  ...و  بانـ باغ باـ با باـ زي زيـ رو رو ـ ره رهوا ـ گوش گوشخر: مثال

بدين ترتيب كه اعضاي هر گروه بعد از مشورت با هم . اين بازي به صورت گروهي نيز قابل اجراست

  .كنند ي جديد را بيان مي كلمه
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 پردازي قافيه �

  راهنمايي به باال: گروه سني

  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

 هاي زباني تقويت مهارتافزايش دقت، فكر كردن، : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  - : وسايل الزم

  :شرح بازي

مربي يا داور براي . ي قبلي باشد جمله ي افيهق همي كوتاهي بگويد كه  در اين بازي هر بازيكن بايد جمله

 . انتخاب اولين جمله بايد دقت كند

ي مناسب را  اين بازي به صورت گروهي نيز قابل اجراست تا افراد هر گروه بتوانند با مشورت هم جمله

 .بسازند

  : مثال

 .دهم يك مداد آبي من به تو مي -

 چرا مداد آبي؟ -

 .چون تو شاد و خنداني -

 داني؟ مي تو از كجا -

- .... 

 كلمه پشت كلمه �

  سال به باال 9 : گروه سني

  به باال دو نفر: تعداد بازيكنان

 هاي زباني تقويت مهارتافزايش دقت، فكر كردن، : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  - : وسايل الزم

 :شرح بازي
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ي  ي را بيان كند كه با حرف آخر كلمها گويد، و بازيكن بعد بايد كلمه يك كلمه ميدر اين بازي هر بازيكن 

  .دار باشند و از طرفي نبايد تكراري باشند ها بايد معني كلمه .بازيكن قبل شروع شده باشد

  ...آفتاب، بهار، راضي، ياور و : مثال

 پردازي الؤس �

  سال به باال 9 : گروه سني

  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

 هاي زباني يت مهارتتقوافزايش دقت، فكر كردن، : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  - : وسايل الزم

 :شرح بازي

بايد است كه دو بازيكن   طرز بازي اين. كمي پيچيده و مشكل استقواعد آن، اين بازي در عين سادگي 

اش به شكل يك سؤال نباشد بازنده  كسي كه جمله .كنند و هيچ پاسخي در كار نباشدؤال سهم فقط از 

   .ها نبايد تكراري باشند پرسش. است

  :مثالً

  ت چيه؟اسم –نفر اول 

  خواهي بداني؟ اسمم را مي –نفر دوم 

  گويي؟ اسمت را به من مي –نفر اول 

  ؟خواهي بداني چرا مي –نفر دوم 

  ؟خواهم بدانم مي كني چرا خيال مي –نفر اول 

  من از كجا بدانم؟ –نفر دوم 

  تواني حدس بزني؟ نمي –نفر اول 

 )بازد و مي(نه،  –ر دوم نف

 عدد بازي �

 سال به باال  10 : گروه سني

  )يا دو تيم دو نفره(دو بازيكن : تعداد بازيكنان
  تفكر منطقي: ها ويژگي
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  كاغذ و قلم: الزم وسايل
  فضاي باز، فضاي بسته: محل بازي
  :شرح بازي

. كند راي خود انتخاب ميدر شروع بازي، هر بازيكن يك عدد چهار رقمي با ارقامي غير تكراري را ب
اعداد پنج يا شش رقمي را  تر اي سه رقمي و بازيكنان حرفهتوانند اعداد  ميتر،  گروه سني پايينهاي  بچه

  .ه بازيكن مقابل انتخاب كرده استها يافتن عددي است ك در طول بازي هدف بازيكن .انتخاب كنند
. گويد را حدس بزند، و اين عدد را به او مي كند عدد طرف مقابل خودش، تالش مينوبت در  بازيكنهر 

به اين ترتيب كه  :ي خاص راهنمايي كند طرف مقابل بعد از شنيدن اين حدس، بايد او را طبق يك قاعده
و چه تعداد از اين  ،هاي عدد حدس زده شده واقعاً در عدد اصلي وجود دارد چه تعداد از رقماعالم كند 

به  2اگر بگويد  دهد، مثالً مياو اين كار را با اعالم يك كسر انجام . دان رفتهها سر جاي درستشان قرار گ رقم
تايشان سر  2 اي در عدد من وجود دارند و هاي عددي كه حدس زده تا از رقم 3، منظورش اين است كه 3

  .هستند جاي درست
، يعني 2صفر به گويد  مي 8136در مقابل حدس او باشد،  5362 انتخابي يك بازيكن براي مثال، اگر عدد

ولي هيچ كدام سرجايشان نيستند، يا در ) 6و  3هاي يعني رقم(تا از ارقام اين حدس در عدد من هستند  2
اين حدس درعدد او هستند، و يكي از ) 5و  6و  3(چرا كه سه رقم  ،3به  1گويد  مي 5634مقابل حدس 

  .سرِ جاي درستش است) 5يعني (آنها 
رسد كه  زيكن حدس خود را اعالم كرد و راهنمايي گرفت، نوبت به بازيكن ديگر ميبعد از اينكه يك با

  .هر كس كه زودتر توانست عدد طرف مقابل را بيابد برنده است. حدس خود را اعالم كند
ايد كه اين بازي كامالً به آن شبيه است، با اين  آشنا باشيد، احتماالً متوجه شده» فكر بكر«اگر با بازي 

  .كند كه براي عددبازي داشتن قلم و كاغذ كفايت ميتفاوت 

توانند بازي را به اين  تر به جواب برسند مي هر يك از بازيكنان براي اينكه سريع:  راهنمايي و تدبير
ي دو تايي تقسيم و بعد  ي چهارتايي و يك دسته را به دو دسته 9تا  0هاي ترتيب شروع كنند كه ابتدا رقم

اگر  .5476و  2013  ي را به عنوان اولين و دومين حدس مطرح كنند، مثالًي چهار تاي دو دسته
هاي به نحوي بود كه معلوم شد سه رقم از عدد او در اين دو حدس  هاي حريف به اين حدس راهنمايي
توان فهميد كه يكي از دو رقمي كه ابتدا كنار گذاشتيم در عدد او وجود دارد، و اگر تنها دو رقم  است، مي

  .گاه هر دو رقمي كه ابتدا كنار گذاشتيم در عدد انتخابي او هست عدد او در اين دو حدس اول باشد، آناز 
  .هاي بهتري هم وجود داشته باشد البته اين يك پيشنهاد براي شروع بازي است و ممكن است روش

 كلمه بازي �

  سال به باال  10 : گروه سني



   !بازي را جدي بگيريم  11

 

 

  )نفره يا دو تيم دو(دو بازيكن : تعداد بازيكنان

  تفكر منطقي: ها ويژگي

  كاغذ و قلم: الزم وسايل

  فضاي باز، فضاي بسته: محل بازي

 :شرح بازي

ي معناداري  يعني كلمات ساده. با كلمات انجام دادتر  هاي سني پايين براي گروهتوان  شبيه بازي باال را مي
وجه شود كه اوالً در كلمه حروف در اين صورت بايد ت. زنند شوند و بازيكنان حروف را حدس مي انتخاب مي

  .نباشد، و ثانياً تعداد حروف كلمه از ابتدا اعالم شود يتكرار

اند به اين شكل  توان براي كودكاني كه حروف و كلمات را آموخته بازي را مي اي از كلمه شكل تغيير يافته
لمه نيست، مثالً حروف محدوديتي روي ك(شود  دار انتخاب مي ي معني در هر دور بازي كلمه. اجرا كرد

ي  شود، مثالً براي كلمه و به تعداد حروف آن روي كاغذ خط كشيده مي) توانند در كلمه تكرار شوند مي
دهد، كه  كند انجام مي اين كار را كسي كه با كودك بازي مي(كشيم  خط روي كاغذ مي 7» بادبادك«

بازيكن حروفي را حدس ). ازي باشدممكن است يكي از والدين يا مربي يا در صورت امكان يك همب
شود، مثالً براي  دهد نوشته مي هر حرفي كه درست بود روي خطي كه جاي حرف را نشان مي. زند مي

. نويسيم هاي دوم و پنجم مي را روي خط» الف«را حدس زد، » الف«اگر بازيكن حرف » بادبادك«ي  كلمه
بازي به اين شكل . نويسيم تا فراموش نشوند ي ميا اند را هم در گوشه حروفي كه اشتباه حدس زده شده

توان محدوديت  ها مي البته براي تعداد حدس. كند تا زماني كه بازيكن بتواند كلمه را بيابد ادامه پيدا مي
  .حدس بايد كلمه را پيدا كند 7توان گفت كه بازيكن با حداكثر  گذاشت، مثالً مي

 در جستجوي كلمات �

  ال سال به با 9 : گروه سني

  حداقل دو نفر :داد بازيكنانتع

  آموزش لغات، فكر كردن : ها ويژگي

  كاغذ و قلم: الزم وسايل

  فضاي باز، فضاي بسته: محل بازي

  :شرح بازي

 نوبت به بازيكن هر .)5x5 جدول يك مثالً( كنيم مي درست حروف دادن قرار براي خالي جدول يك ابتدا

هر بازيكن بايد تالش كند تا حرف مورد نظر خود را . كند وارد جدول در حرف را بار يك تواند هر فقط مي
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 هر امتياز. ساخته شود يبرا ودي عمو ،هاي افقي ات معناداري در جهتطوري در جدول قرار دهد كه كلم

ها و  از بين كلمات، فعل .كند پيدا توانسته او كه است كلماتي حروف تعداد اساس بر مرحله هر در بازيكن

مانند (هاي خاص  و اسم...) اَه، آخ و (كننده عواطف  ، اصوات بيان...)آمد، رفتن، گرفت و  مانند(ها  مصدر آن

توانيد براي انجام بازي يك جدول تشكيل دهيد  مي. استثناء هستند و امتيازي ندارند...) حميد، سعدي و 

يدا شده است نبايد بار پدر ضمن كلماتي كه يك . آن بنويسيدو كلمات هر بازيكن و امتيازهاي او را در 

  :به عنوان مثال به جدول زير توجه كنيد. ها اختصاص داد دوباره امتيازي به آن

  

            
    س  ر  خ    

      م      

            
            
            
            

قابل قبول خ، َخر، خرس، سرخ، مخ، خَم، مس، سم، سر، رس، رم ربا توجه به جدول باال كلماتي مانند 

ثبت امتيازها بهتر است كه يك جدول به صورت زير تشكيل شود تا وضعيت امتيازها و براي . هستند

را به عنوان اولين حرف نوشته است » خ«، حرف 1با فرض اينكه بازيكن . كلمات هر بازيكن مشخص شود

، 2و بازيكن » س«، حرف 1را پس از آن در جدول نوشته است و پس از آن بازيكن » ر«، حرف 2و بازيكن 

  .باشد را، جدول امتيازها به صورت زير مي» م«رف ح

 2بازيكن  1بازيكن 

  امتياز 4- رخ، خَر  

، سر، ،خرس، سرخ

  امتياز 10- رس

  

مخ، خَم، مس، سم،   

  امتياز 10-رم
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ي بازي كسي است كه پس از تكميل شدن جدول بيشترين مجموع امتياز را به خود اختصاص داده  برنده

  .باشد

 اليؤست سچيستان بي �

  سال به باال 9 : گروه سني

  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

 افزايش دقت، فكر كردن : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  - : وسايل الزم

 :شرح بازي

نام حيوان، گياه يا  ممكن است ي بازي يك كلمه را كه سردسته. شود اين بازي به صورت گروهي اجرا مي

 را نيز انتخاب كرد، مانند بخشش، مهرباني، و مانند آن ا،توان يك نامِ معن مي. گيرد ر ميجماد باشد در نظ

نام خواهم  مي«: گويد سرگروه ميپس از آن، مثالً . نيز قابل قبولندجغرافيايي و تاريخي هاي  طور نام همين

: مثالً ؛ال پيدا كنندؤد سبا چندر نظر دارد، كنند نامي را كه او  ديگران سعي مي .»...حيواني را بگوئيد

سؤاالت بايد به شكلي باشند كه ... . و  »خوار است؟ گوشت« ،»شاخ دارد؟« ،»چهار دست و پا دارد؟«

  .سؤال است 20تواند مطرح شود هم حداكثر  ي كه ميتاالؤو تعداد س ،باشد »نه«يا  »آري«تنها پاسخشان 

اسب «: مثال بپرسد آن را اعالم كند، تواند مي ،ردهكه بازيكني مطمئن شد كه پاسخ را پيدا ك محض اين به
شود و ديگر  اما اگر نه، او از دور بازي خارج مي. شود اين حدس درست باشد، او برنده ميو اگر  »نيست؟

سردسته خودش كلمه پنهان را جواب را پيدا كند، كدام از بازيكنان نتواند  اگر هيچ. تواند حدسي بزند نمي
  .شود ي ديگري شروع مي ور بعدي بازي با انتخاب كلمهو دكند  اعالم مي

و طرف مقابل سعي گيرد،  اي را در نظر مي هر بار يك نفر كلمه: توان دو نفره نيز انجام داد اين بازي را مي
    .ي مورد نظر را تشخيص دهد است كلمه» نه«يا » بله«پرسش كه پاسخ آنها  20كند حداكثر  مي

بندي موجودات و اشياء اهميت دارد تا بتوان در  بندي و طبقه ين بازي دستهدر ا: راهنمايي و تدبير

  :بندي در زير آمده است اي از طبقه نمونه. ها به جواب رسيد كمترين زمان و با طرح بهترين پرسش
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ا نيز ها ر ها و رنگ ها، مزه ها، اندازه مكانتوان  به همين ترتيب مي .توان تكميل نمود بندي را مي اين طبقه

  . كردبندي  طبقه

  !غافل نشويدنيز  »؟دوستش داريم« يا» ترسيم؟ ازش مي«هايي شبيه  شاز طرح پرس

 بازي شهرْ �

  سال به باال 9 : گروه سني

  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

 افزايش دقت، فكر كردن : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  كاغذ و خودكار: وسايل الزم

  :شرح بازي

نويسد و كنار هر كدام يك  تعداد زيادي از شهرهاي مهم ايران را مينام كاغذ  ي مربي روي يك صفحه

اما اين . به هم وصل كنندكند را  تعيين ميشهرهايي كه مربي نوبت بايد ها  بچه. گذارد ي كوچك مي دايره

ش از اين كشيده شده را كند نبايد مسيرهايي كه پي مسيري كه هر نفر ترسيم مي: كار يك شرط مهم دارد

  .قطع كند

  .شود ها به جذابيت آن افزوده مي رفته با شلوغ شدن خط رسد ولي رفته نظر مي اين بازي در ابتدا آسان به

 .تر شدن بازي بهتر است رنگ خودكارها با يكديگر تفاوت داشته باشد براي جذاب
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 نقطه بازي �

  سال به باال 7 :گروه سني

  نفر 2حداقل : تعداد بازيكنان

  تقويت ذهن و تمركز حواس: ها ويژگي

  فضاي باز، فضاي بسته: محل بازي

  دو خودكار غير همرنگو كاغذ : وسايل الزم

  :شرح بازي

ها  تعداد نقطه. گذاري كرد فاصله نقطه هاي هم براي شروع بازي، بايد تمام يا بخشي از سطح كاغذ را با نقطه

  . نقطه 10نقطه در  10بهتر است زياد باشد، مثالً 

هر كس كه بتواند با خطي . كند با شروع بازي، هر نفر در نوبت خود دو نقطه را با يك خط به هم وصل مي

. شود نويسد و اين مربع مال او مي كند يك مربع را بسازد، حرف اول نام خود را درون مربع مي كه رسم مي

همين كه يك مربع ساخته شود كافي رنگ باشند،  هاي مربع يك ي ضلع دقت كنيد كه لزومي ندارد همه

  . است

 .هاي بيشتري را مال خود كرده باشد تعداد مربعبرنده بازي كسي است كه در نهايت 

 هپ بازي �

  راهنمايي به باال: گروه سني

  نفر دوحداقل : تعداد بازيكنان

 هاي زباني تقويت مهارتافزايش دقت، : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  - : الزم وسايل

 :شرح بازي

از نفر اول شروع به افراد . كند انتخاب ميبا عنوان عدد هپ را ) 10كمتر از  ترجيحاً(مربي يك عدد 

هاي عدد  يكي از مضرببه ها كه  در طول اين شمارش هر يك از بچه. كنند باال ميشمارش اعداد از يك به 

با خارج شدن . شود ن عدد را بگويد از بازي خارج ميو اگر آ ،»هپ«بايد به جاي آن عدد بگويد  رسيد،هپ 

  . نفر باقي بمانند) يا دو(كند، تا زماني كه يك  بازي ادامه پيدا مي يك نفر،
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 شروع 200 عددمثالً از  ، يعنيانجام دهيد اين بازي را به صورت وارونه نيزتوانيد  براي تنوع بيشتر مي

 .رويدبو به سمت يك پيش  كنيد

نفر  5مثالً اگر . بايد به تعداد بازيكنان نيز توجه داشته باشيمعدد هپ، انتخاب  هنگام هتوجه كنيد ك

بايد ؛ رسد آخر ميبه بازيكن  5هميشه مضرب  ،انتخاب كنيم 5 هپ را بازيكن وجود داشته باشد و ما عدد

  .ها به بازيكنان مختلفي برسد عددي را انتخاب كنيم كه مضرب

  .قابل اجراستيا ماشين نيز  اتوبوسر حين سفر داين بازي در 

پ، مشوند و هر كس به مضربي از هر  عدد انتخاب مي 2شبيه بازي باالست با اين تفاوت كه در ابتدا  :په

پ، ه«د كه مضرب هر دو عدد بود بايد چه به عددي برس بگويد و چنان» هپ«كدام از دو عدد برسد بايد 

  .بگويد» مپ

» هپ«رسيد بايد  مي 3يا  2هاي عدد  بود وقتي به مضرب 3و  2عدد انتخابي شما  به عنوان مثال اگر دو

هپ، «، بايد 6هردوشان است مثالً عدد رسيد كه مضرب  و وقتي به عددي مي 9، 3، 4، 2بگوييد مثالً 

  .بگوييد» مپ

 ....رغ دارم يه م �

  به باال سال 8: گروه سني

  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

 هاي زباني تقويت مهارتافزايش دقت، : ها ويژگي

  فضاي بسته، فضاي باز: محل بازي

  - : وسايل الزم

  :شرح بازي

به خود را عدد و هر بازيكن بايد يابد  ميبازيكنان اختصاص از هر كدام در اين بازي، ابتدا عدد خاصي به 

پيچيده اگر بخواهيد بازي را باشد، ولي ... تواند به ترتيب يك، دو، سه،  اين عدد مي .خاطر داشته باشد

  .توانيد اعدادي بدون ترتيب نيز به هر كس اختصاص دهيد كنيد، مي

فردي كه  ».گذاره تا تخم مي 7مرغ دارم روزي يه «: گويد ميبازي را شروع كند  1اگر مثالً شماره 

مثالً  7ي  شماره »پس چند تا؟«: گويد مي 1شماره  »تا؟ 7چرا «: است، بايد بالفاصله بگويد 7اش  شماره

بايد بالفاصله  7و شماره  »تا؟ 5چرا «: و بگويد شروع به صحبت كندبايد  5ي  شماره ».تا 5«: گويد مي

هر كس كه در طول بازي اشتباهي كند، از دور بازي . كند و بازي به اين ترتيب ادامه پيدا ميجواب دهد 
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ايد جواب دهد جواب ندهد، يا به شكل درستي مقصود از اشتباه اين است كه در جايي كه ب. شود خارج مي

اي را اعالم كند شماره كسي را اعالم كند كه قبالً از دور بازي  خواهد شماره جواب ندهد، يا وقتي كه مي

  .خارج شده است

  .كند نفر باقي بمانند ادامه پيدا مي) يا دو(بازي تا زماني كه يك 

شود با اين تفاوت كه در آن هر يك از بازيكنان نام يك شهر  اين بازي شبيه بازي باال اجرا مي: شهر بازي

بازيكني كه  ».خواهم به يزد بروم مي« :گويد مييك نفر مثالً شود كه  بازي بدين ترتيب شروع مي. را دارند

آن بازيكن نام شهر ديگري كه در بازي  »پس كجا؟«: گويد مينفر اول  »چرا يزد؟«: گويد نام يزد را دارد مي

  .كند گويد و بازي مثل بازي باال ادامه پيدا مي دارد را ميوجود 

 تكرار جمالت �

  ابتدايي: گروه سني

  :شرح بازي

  هاي زير را تكرار كني؟ توني سريع و پشت سر هم هر كدام از جمله كني تا چند بار مي فكر مي

 ريزه ي ريزه ميزه از زير ميز مي زيره -

 بازيكه تو بازي، تو ن  باز حواسم بود به بازي  -

 تو دوست داري با دوست من كه دوست داره با دوست تو دوست بشه، دوست بشي؟ -

اعد دست، آرنج دست سبا نوك شست، با كف شست، با سر دست، با كف دست، با پشت دست،  -

 .خوردم زمين، آخ

 مگه ميشه با يه تيشه بزني به شيشه، بعد بگي چيزي نميشه -

 چره چرخماَم بچرخم، ديدم پن خواستم با دوچرخه مي -

  خورد به سپر عقب ماشين جلوييسپر جلو ماشين عقبي  -

  اواخر ابتدايي : گروه سني

 وجود آمده، اي مادر خوبمه اي به قربان وجودت كه وجودم ز وجودت ب -

انبو به  كه دست اوانبوي دست او گرفت، جان فداي  انبو به دستم داد و دستم بوي دست يار دست -

 .بوي دست او گرفتان دستم داد و دستم بوي دست
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 گل يا پوچ �

 سال به باال 5 : گروه سني

  نفر 10تا  2: تعداد بازيكنان

  تقويت و تمركز حس بينايي: ها ويژگي

  فضاي باز، فضاي بسته: محل بازي

  يك عدد سنگ كوچك يا تيله: وسايل الزم

  :شرح بازي

. نشينند شده و روبروي هم ميمساوي تقسيم گروه  2صورت گروهي انجام شود افراد به  چنانچه بازي به

هاي  در ميان مشت را طوري سنگ كننده، آغاز افراد گروه. شود مشخص ميقرعه توسط بازي ي  آغازكننده

افراد ي  سپس همه .متوجه نشوند نهايتاً سنگ كجاستكنند كه افراد حريف  ميدست ه خود دست ب

به ترتيب شروع به بازكردن حريف گروه  افراد. آورند ميهاي خود را به حالت بسته جلوي حريف  مشت

كنند سنگ در آن نيست نشان  دستي را كه تصور ميبه اين ترتيب كه  نمايند، ميمشت گروه مقابل 

بازي هم  ي كند و در ادامه فرد دست را باز مي ،دست سنگ نباشدآن اگر در . »پوچ«: گويند دهند و مي مي

شود، يا اينكه به اشتباه » گل«پيدا كردن  موفق بهحريف تا اينكه  كند بازي ادامه پيدا مي. دارد باز نگه مي

  .دستي كه سنگ در آن هست را پوچ اعالم كند

را به عالمت فردي و دست كند ريسك حريف البته امكان دارد كه در ابتدا يا اواسط بازي يكي از افراد   

كه اين بازي عالوه بر اين. دافت ميحريف بود بازي به دست آن دست اگر گل در . نشان دهد» گل«

  .ي نوعي حس همكاري و تعاون است دربردارنده ،آميز است آور و نشاط هيجان

    .گروه زيادتر باشند به هيجان بازي افزوده خواهد شد دوهر چه افراد 

  :ديگر نام چند بازي مناسب �

 بكر فكر -      هدبند -

- X – o  - تانگرام 

 پنتابال -    اتللو  -     جنگا -
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  ي حركتيها بازي

  

 مسابقه تراكم �

 ها مسابقه مجسمه �

 دريا و ساحل �

 هفت سنگ �

 بولينگ با توپ �

 گيري با توپ هدف �

 گوشه گل �

 كاري پاس �

 گرگم به هوا �

 موش و گربه �

 )لي لي(اكر دو كر  �

 عبور از رودخانه �

 بازي امدادي باال و پايين �

 چه چيز گم شده است؟ �

 العمل با ضربه عكس �

 مسير مارپيچ �

 ات در مسير مارپيچمالق �

 ها جفت كردن دست �
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 مسابقه تراكم �

  سال 12تا  5 : گروه سني
 نفر، گروهي  12حداقل  : تعداد بازيكنان

  هاي حركتي، دوستي تقويت مهارت: ها ويژگي
  فضاي باز: محل بازي

  : .....وسايل الزم
  :شرح بازي

 10تا  6بين (كنيم  هاي مسابقه را انتخاب مي گروه
 70هايي، مثالً به شعاع  زمين دايرهروي ) نفر

كه در حالت عادي  طوري كنيم، به متر رسم مي سانتي
با سوت . ها نتوانند در آن بايستند همه اعضاي گروه

طوري  كنند به هر طريقي كه شده، خود را درون دايره جاي دهند، به شروع بازي، نفرات هر تيم سعي مي
ها و  كاري ها ممكن است دست به شيرين براي اين كار، بچه. كسي از دايره بيرون نباشد هيچكه پاي 
گروهي ... مثال يك يا چند نفر را روي دست نگه دارند، يا روي دوش هم سوار شوند و . هايي بزنند خالقيت

  . كه بتواند در مدت زمان بيشتر تعادل تراكمي خود را حفظ كند، برنده است

 ها مسابقه مجسمه �

  لسا 8تا  4 : گروه سني
  نفر، گروهي 2حداقل  : تعداد بازيكنان

  ...)دقت، سرعت عمل و( هاي حركتي تقويت مهارت: ها ويژگي
  فضاي باز: محل بازي

  : .....وسايل الزم
  :شرح بازي

ها نيز بايد پشت  به محض راه افتادن مربي، بچه. ايستد ها و خط آغاز مسابقه مي متر جلوتر از بچه 20مربي 
همين كه مربي، روي خود را به . گونه سر و صدايي نداشته باشند و هيچ) ه اين كه بدوندن(سر او راه بروند 

كه مربي  ها بايد در هر حالتي هستند، بايستند و مجدداًٌ، همين ، بچه)ها به طرف بچه(طرف عقب كرد 
اولين . كرار شوداين عمل چند بار ممكن است ت. افتند ها به دنبال او به راه مي شروع به راه رفتن كرد، بچه
. ببيند، از مربي سبقت بگيرد، برنده مسابقه استدر حال حركت كه مربي او را  نفري كه بتواند قبل از اين

  . را به عنوان ناظر كل مسابقه انتخاب نمايديك نفر مربي  بهتر است قبل از انجام مسابقه
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 دريا و ساحل �

  سال 11تا  7 : گروه سني

  نفر 2حداقل : تعداد بازيكنان

  سرعت انتقال و سرعت عمل: ها ويژگي

  مقداري گچ: وسايل بازي

  فضاي باز: محل بازي

  :شرح بازي

ه با فاصله دو سپس بازيكنان روي محيط داير .كشيم اي متناسب با تعداد بازيكنان روي زمين مي ابتدا دايره

خل دايره بدوند و اگر مربي توسط مربي بازيكنان بايد به دا »دريا«ي  با گفتن كلمه. ايستند دست خود مي

اگر بازيكنان روي محيط دايره باشند و مربي بگويد  .گردند كنان به طرف دايره برمي، بازي»ساحل«گفت 

را انجام دهد بازنده  ي نامتناسب با فرمان مربيعملكه هر كدام از بازيكنان  .بمانندساحل، بايد روي دايره 

 .است

 هفت سنگ �

  سال 15تا  9 : گروه سني
  نفر 6حداقل : عداد بازيكنانت

  .گيري ي ايثار و از خودگذشتگي، همكاري و تعاون و بهبود چابكي و نشانه پرورش روحيه: ها ويژگي
  فضاي باز: محل بازي

  يك توپ تنيس و هفت قطعه سنگ مسطح: وسايل الزم
  :شرح بازي

. كنند انتخاب ميسردسته عنوان  هر گروه يكي از بازيكنان را به. شوند افراد به دو گروه مساوي تقسيم مي
ها قرار  اي مشخص از سنگ ها در فاصله اعضاي يكي از تيمشود، و  هفت قطعه سنگ روي هم چيده مي

  .كنند پرتاب مي ها به سوي سنگرا گيرند و يكي پس از ديگري توپ تنيس  مي
. گريزند راف محوطه مي، اعضاي گروه پرتاب كننده به اطها ريخت هدف اصابت كرد و سنگ هر گاه توپ به

كاري سعي  اند سريعاً توپ را به دست آورده و با پاس گرفتهجا ها  تيم مقابل كه از قبل در پشت سنگ
هر بازيكني كه توپ به او اصابت كند از بازي خارج . كنند كه بازيكنان گروه مقابل را با توپ بزنند مي
آورند و دور  مين خارج كنند، يك امتياز به دست مياگر آنها بتوانند تمام اعضاي حريف را از ز. شود مي

  .شود بعدي شروع مي
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، و اگر موفق به اين كار روي هم بچيننددوباره هاي ريخته را  كه سنگكنند  سعي ميبازيكنان گروه مقابل 
ممكن است در حين . شود شود و دور بعد شروع مي ، و بازي متوقف مييك امتياز كسب خواهند كرد شدند
   .ها را بچيند سنگبتواند تا وي قرار بگيرد و جلوي يارش  خطر اندازد بازيكني خود را بهبازي 

ي بازي با پرتاب توپ به  كننده شود، و تيم مقابل اين بار در مقام شروع ها عوض مي در دور بعد، جاي تيم
بريزد، تيم ها را  موفق نشود سنگهيچ يك از اعضاي تيم اگر در شروع هر دور، . گيرد سمت سنگ قرار مي

امتياز دست يابد به عنوان گروه برنده شناخته  7تر به  گروهي كه سريع .گيرد مقابل در جاي او قرار مي
 .شود مي

 بولينگ با توپ �

  سال 12تا  6 : گروه سني

  نفر، گروهي 2حداقل  : تعداد بازيكنان

  هاي حركتي تقويت مهارت: ها ويژگي

  زفضاي با: محل بازي
  هاي خالي هاي بولينگ يا قوطي ، ميلهيك عدد توپ، گچ يا ريسمان: وسايل الزم
  :شرح بازي

اگر . ( شود متر به عنوان خط شروع رسم مي بازي، خطي به طول نيم در محل مناسبي از كف سالن يا زمين
هاي بولينگ  يلهم). مي توان از يك ريسمان يا طناب استفاده كرد. باشد به دليلي رسم خط امكان نداشته 

ميله از  فاصله دو. گيرد متر از خط شروع نزديك بهم قرار مي 5/4هاي خالي كمپوت به فاصله  يا قوطي
  .ها، عبور كند راحتي از بين آن اي باشد كه توپ به اندازه يكديگر بايد به 

ا با دست كند توپ ر گيرد و سعي مي بازي كه شروع شد، هر بازيكن به نوبت پشت خط شروع قرار مي
در اين . ها، عبور كند اي را به زمين بيندازد از بين آن كه ميله طوري روي زمين هل دهد كه توپ بدون اين

  : بازي طريقه محاسبه امتيازات به قرار زير است 

  .امتياز منفي 1ها را به زمين بيندازد  ـ بازيكني كه توپ را از بين دو ميله عبور دهد و يكي از آن

  .امتياز منفي 2كه توپ را از بين دو ميله عبور دهد و هر دو ميله را به زمين بيندازد ـ بازيكني 

  .امتياز منفي 3اي را هم به زمين نيندازد ـ بازيكني كه موفق نشود توپ را از بين دو ميله عبور دهد و ميله

  .امتياز منفي 4ين بيندازداي را هم به زم ـ بازيكني كه موفق نشود توپ را از بين دو ميله عبور دهد و ميله

تعداد دورهاي بازي با توافق . ـ بازيكني كه در پايان بازي كمترين امتياز منفي را داشته باشد، برنده است
  . شود همه بازيكنان قبل از شروع بازي تعيين مي

  



   !بازي را جدي بگيريم  23

 

 

 هدف گيري و پرتاب �

   سال به باالتر 4كودكان : گروه سني

  نفر يا بيشتر 2: تعداد بازيكنان

  ايجاد سرگرمي و كسب مهارت براي پرتاب و نشانه گيري: ها يويژگ

  فضاي باز: محل بازي

گچ، سبد كاغذ ) ، تنيس رو ميز يا توپ پالستيكي كوچكتوپ تنيس(عدد توپ كوچك  3: وسايل الزم
  هاي باطله يا سطل پالستيكي

  :شرح بازي

 2سانتيمتر تا  180به فاصله . ي گيردقرار م زمين بازيسبد يا سطل پالستيكي در محل مناسبي از اتاق يا 
مانند  هايي كه به داليلي ر اتاقد(متر از سبد خطي به طول نيم متر به عنوان خط شروع رسم مي شود 

). به عنوان خط شروع استفاده كرد وجود فرش امكان ترسيم خط نيست، مي توان از يك تكه طناب
  .ايستند بازيكنان پشت خط شروع پشت سر هم به صف مي

او سبد را نشانه مي گيرد . قرارمي گيرد رسد توپ به نوبت در اختيار هر بازيكني كه به پشت خط شروع مي
. و توپها را يك،يك به طرف آن پرتاب مي كند و براي هر توپي كه داخل سبد بيندازد، يك امتياز مي گيرد

  .تري كسب مي كند برنده استبازيكني كه امتياز بيش -بعد از تعداد دورهادي مقرر –در پايان بازي 

 گل گوشه �

  سال به باال 8 : گروه سني
  نفر، گروهي 8حداقل  : تعداد بازيكنان

هاي حركتي،  تقويت مهارت: ها ويژگي
  تمرين كار گروهي

  فضاي باز: محل بازي
  يك عدد توپ، گچ: وسايل الزم

  
  :شرح بازي

×  5/7مطابق شكل، زميني به ابعاد 
نصف كنيد متر خط كشي و آن را  12

هايي در  و در چهار گوشه آن، مستطيل
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هر گروه در يكي از زمين ها مستقر . باشد ها، جايگاه گلرها مي اين محل. متر رسم نماييد 5/1×  1ابعاد 
به حكم قرعه يا توافق، توپ در . ايستند شوند و دو نفر از هر گروه در جايگاه گلرها در زمين حريف مي مي

كوشند تا  با شروع بازي، افراد گروهي كه توپ را در اختيار دارند، مي. گيرد ا قرار ميه اختيار يكي از گروه
كوشند تا قبل از  افراد گروه مقابل هم مي. بدون وارد شدن به زمين حريف، توپ را به گلرهاي خود بدهند

وه، هر بار كه موفق هر گر. رسيدن توپ به گلرها، آن را در هوا يا زمين بگيرند و توپ را از آن خود نمايند
  .شود توپ را به گلرهاي خود بدهد، يا توپ تيم حريف را بگيرد، يك امتياز مثبت خواهد گرفت

. خود باشد ي محدودهتوجه داشته باشيد كه گلرها هنگام گرفتن توپ بايد حتما يكي از پاهايشان درون  
توانند براي منحرف  اي يك تيم ميهمچنين، گلره. گيرد صورت، توپ به تيم مقابل تعلق مي در غير اين

  . كردن تيم حريف، توپ را به هم پاس دهند

 كاري پاس �

  سال 15تا  10 : گروه سني
  نفر 4حداقل : تعداد بازيكنان

  ها ها و دريافت همكاري و تعاون و بهبود هماهنگي عضالت و آموزش پرتاب: ها ويژگي
  فضاي باز: محل بازي

  يا واليباليك عدد توپ هندبال : وسايل الزم
  :شرح بازي

با شروع . گيرد ها قرار مي شوند و توپ در دست اعضاي يكي از گروه ها به دو گروه مساوي تقسيم مي بچه
اعضاي گروه ديگر سعي . كاري كنند را بين اعضاي خود با پرتاب دست پاس بازي گروه صاحب توپ بايد آن

  .نمايند در تصاحب توپ مي
ها،  هايي كوچك در طرفين محوطه در نظر گرفت تا با شمارش گل دروازه توان در تغيير شكل بازي مي
  .گروه برنده مشخص گردد

 گرگم به هوا �

 سال 12تا  5 : گروه سني

 نفر، گروهي 2حداقل  : تعداد بازيكنان

  ...)سرعت عمل، سرعت، دقت و (هاي حركتي  افزايش مهارت: ها ويژگي
  فضاي باز: محل بازي

  پارچهدو تكه : وسايل الزم
  :شرح بازي
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فرزندتان بايد با . اول شما گرگ بشويد. دو تكه پارچه را در دو طرف كمر لباس فرزندتان آويزان كنيد
ياد داشته باشيد  هايتان را عوض كنيد؛ اما به نقش. ها را بگيريد دويدن و دررفتن، مانع از اين شود كه پارچه

 !اينكه دنبال شما بدوندها بدويد تا  دهند دنبال آن ها ترجيح مي كه بچه

توانيد بدويد، سريع  مثال مي. هاي متفاوت و با حركات مختلف انجام دهيد توانيد با سرعت اين فعاليت را مي
  .راه برويد، يك پي دو پي برويد، پاهايتان را روي زمين بكشيد، و مانند كانگورو بپريد

 موش و گربه �

  سال 12تا  5 : گروه سني
  نفر، گروهي 2اقل حد : تعداد بازيكنان

  هاي حركتي افزايش مهارت: ها ويژگي
  فضاي باز: محل بازي

  در صورت نياز يك عدد سوت، يك عدد طناب: وسايل الزم
  :شرح بازي

النه موش را در يك محوطه بازي بزرگ با طناب مشخص كنيد، از فرزندتان بخواهيد دنبال شما بيايد و 
راه رفتن، دويدن، يك پي ـ دو پي رفتن، سر ( جايي  بهجهت حركت، سرعت و حركات جا. شعر بخواند

  .خود را تغيير دهيد) خوردن، يورتمه رفتن 
فرزندتان بايد با شنيدن صداي سوت يا دست زدن شما فرار كند و پيش از اين كه او را بگيريد خود را به 

  .هيدهايتان را عوض كنيد و بازي را ادامه د اگر او را گرفتيد، نقش. النه برساند
  .توانند بيشتر از يك نفر باشند تعداد كساني كه پشت سر شما هستند مي

 )لي لي(اكردوكر �

  سال 12تا  7 : گروه سني

  نفر، گروهي 2حداقل  : تعداد بازيكنان

  هاي حركتي تقويت مهارت: ها ويژگي

  فضاي باز: محل بازي
  گچ، سنگ بازي، در صورت نياز كبريت : وسايل الزم
  :شرح بازي

. هاي گوناگوني دارد ودر هر گوشه جهان آن را با روشي خاص، بازي مي كنند اين بازي روش اجراي
ول بود كشف روش مختلف اين بازي را كه در سانفرانسيسكو معم 19حدود  1955پاتريشيا ايوان در سال 

ت هنوز هاي شهر رم جدولي از بازي قديمي لي لي كه بر روي زمين حك شده اسرو در يكي از پياده. كرد
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و در هندوستان به بازي اكريا دو )) تمپل بوفن((در آلمان )) مارله((اين بازي در فرانسه به بازي . باقي است
كنند و  كودكان كشورهاي شوروي و اسكانديناوي هم با مختصر تغيير اكردوكر بازي مي. كريا معروف است
  .ازآن لذت مي برند

  :برخي از روشهاي اين بازي عبارتند از 

طابق شكل جدولي روي زمين رسم و شماره م -1
 .گذاري مي شود

نخستين بازيكن سنگ بازي يا هر وسيله ديگري 
 1كنند به خانه شماره  مياستفاده كه براي بازي 

پا به داخل جدول  2مي اندازد و خود با هر 
و پاي  1طوري كه يك پا در خانه شماره  جهد، مي

و مجددا با دو پا به خانه هاي  3الفاصله با يك پا به خانه شماره و ب -قرار گيرد 2ديگر در خانه شماره 
مي رسد و از آن جا به  12او بازي را به همين روال ادامه مي دهد تا به خانه شماره . مي رود 5و  4شماره 

اگر بازيكن موفق شود بازي را بدون اشتباه انجام . گردد همان طريقي كه آمده بود در جهت مخالف، بر مي
سپس . دهد آغاز و مانند دور قبل ادامه مي 2به خانه شماره  بعدي را با انداختن سنگ بازي هد، دورد

هرگاه . دهد خر ادامه ميآبه همين روال تا به اندازد و بازي را  مي 12تا  4و بعد  3سنگ بازي را به خانه 
روي خط قرار بگيرد، بازيكن مرتكب اشتباه شود و يا سنگ بازي هنگام پرتاب پريدن بازيكن به هنگام 

بازيكني كه موفق شود بازي را تا به آخر بدون اشتباه انجام دهد، برنده . دهد نوبت خود را از دست مي
  .است

يك روش قديمي اين بازي كه در انگليس معمول بوده، آن است كه هر بازيكن به نوبت سنگ مسطح   -2
زند تا به اي به خانه ديگر ميبا ضربه نوك پا از خانهرا لي لي كنان ) يا يك قوطي كبريت خالي(و كوچكي 

مي رسد، و بعد از  1سپس به همان روال بر مي گردد تا دوباره به خانه شماره . مي رسد 12خانه شماره 
اگر موفق شد اين مرحله را بدون اشتباه به پايان برساند مرحله دوم بازي را مانند .جدول خارج مي شود
لي كنان تا  دهد و لي ها قرار مي ند، تنها با اين تفاوت كه سنگ را پشت يكي از دستدور قبل شروع مي ك

اگر در اين مرحله هم موفق شود، مرحله سوم بازي را با قرار دادن . گردد رود و بر مي مي 12خانه شماره 
بازي را  شود و دور چهارم اگر در اين مرحله هم موفق شود خم مي. سنگ بر روي پيشاني انجام مي دهد

بار روي شانه  بار روي شانه راست و يك دهد و باالخره سنگ را يك با قرار دادن سنگ به پشتش انجام مي
در هر مرحله اگر پاي او روي خط قرار گيرد يا سنگ به زمين بيفتد نوبت خود را از . كند چپ حمل مي

. كند ود را از دست داده است آغاز مياي كه نوبت خ دهد و در نوبت بعد، بازي را از ابتداي مرحله دست مي
 .بازيكني كه زودتر از ديگري تمام مراحل را با موفقيت انجام دهد، برنده است
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اين بازي است كه كودكان در گذشته و حال براي بازي ديگري براي هاي روشهاي  شكلهاي زير جدول -3
 .ندكم و بيش شبيه به يكديگر ها قوانين اين بازي. كنند اكردوكر از آنها استفاده مي كردند يا مي

  

  
   

 عبور از رودخانه �

  سال 14تا  9 : گروه سني

  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

  سرعت عمل: ها ويژگي

  براي هر نفر يك عدد آجر: وسايل الزم

  فضاي باز: محل بازي

  :شرح بازي

تمام بازيكنان در حاليكه دو عدد آجر به دست دارند ابتداي خط 

كدام حق ندارند پاي خود  اما هيچ ،كنند ي معين حركت خود را آغاز مي ستند سپس در لحظهاي شروع مي
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بلكه ابتدا بايد آجر را روي زمين گذاشته و سپس پاي خود را بر روي آن قرار دهند  ،را روي زمين بگذارند

وي زمين برداشته يعني مرتباً با دست خود آجر را از ر ؛و براي پاي ديگر نيز به همين شكل رفتار كنند

  .قرار دهندرا روي آن و پاي ديگرشان جلوتر بگذارند 

  .برنده كسي است كه زودتر از ديگران به خط پايان برسد

  .گردد در صورتي كه بازيكن پاي خود را اشتباهاَ روي زمين قرار دهد از دور مسابقه حذف مي

 بازي امدادي باال و پايين �

 سال 11تا  7 : گروه سني

  نفر 8حداقل : ازيكنانتعداد ب

  پذيري، حس همكاري تسلط بر توپ، انعطاف: ها ويژگي

   براي هر گروه يك توپ: وسايل الزم

  فضاي باز: محل بازي

   :شرح بازي

شوند و به صورت ستوني پشت سر  بازيكنان به دو گروه تقسيم مي

نفر . دهد تحويل ميشت سري گيرند نفر اول هر گروه توپ را دو دستي از باالي سر به نفر پ هم قرار مي

كند كه او نيز از روي سر به نفر بعدي  دوم توپ را گرفته از بين پاهايش به نفر پشت سري خود رد مي

ستون افراد  يبه همين ترتيب تا نفر آخر كه بعد از دريافت توپ بالفاصله از طرف چپ به جلودهد،  مي

باز به  .كنند ي يك نفر به طرف عقب حركت مي ندازهي نفرات به ا ايستد و همه دويده و در اول ستون مي

  .شود، گروهي كه زودتر به حالت اوليه برگردد برنده است همين طريق توپ به جريان گذاشته مي

  چه چيز گم شده است؟ �

  سال 7تا  3 : گروه سني
  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

انگيزه، (تقويت حس بينايي، افزايش كنجكاوي: ها ويژگي
  ) تكارپش

  فضاي بسته: محل بازي
  اشياء مختلف: وسايل الزم
  :  شرح بازي
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هاي  بعد از كودك بخواهيد تا چشم. ها نگاه كند وسايلي روي ميز بريزيد و از كودك بخواهيد تا خوب به آن
و از ا. هايش را باز كند از كودك بخواهيد كه چشم. خود را ببندد و شما يكي از وسايل روي ميز را برداريد

وسايلي كه . بخواهيد كه با دقت به وسايل روي ميز نگاه كند و ببيند كه چه چيزي روي ميز گم شده است
هاي مختلف و  قاشق، كفگير، مدادهاي رنگي در رنگ: ها استفاده كرد توان براي بازي از آن مي

 ....هاي مختلف كوچك و بازي اسباب

 العمل با ضربه عكس �

  سال 9تا  6 : گروه سني
  العمل، خوب گوش كردن، هماهنگي دقت و هوشياري و بهبود عكس: ها يويژگ

  فضاي بسته: محل بازي
  كتاب: وسايل الزم
  : شرح بازي

بايست با  بازيكنان مي. كند گيرد و با دست ديگر خود ضرباتي بر روي آن وارد مي مربي كتابي در دست مي
ود يكي از دستان خود را باال ببرند و با ش شنيدن صدايي كه از زدن دست مربي بر روي كتاب حاصل مي

  .صداي بعدي پايين آورند
مربي پس از چند بار تكرار اين عمل ناگهان دست خود را در فضا و در نزديكي دفتر بدون حركت ثابت نگه 

داده و نشان العمل  اي از بازيكنان اشتباهاً عكس ولي عده. شود در چنين حالتي صدايي شنيده نمي. دارد مي
  .دهند ت خود را حركت ميدس

 مسير مارپيچ �

  سال10تا  5 : گروه سني
  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

  همدلييابي،  خوب گوش كردن، جهت: هاي جسمي ويژگي
  فضاي باز، فضاي بسته: محل بازي

  هاي رنگي، اشياء مختلف نخ: وسايل الزم
  :شرح بازي

در هر . هاي دو نفره تقسيم كنيد ها را به گروه بچه. هاي رنگي مسير پر پيچ و خمي بسازيد با اشياء و نخ
گروهي خود كه در پايان مسير  هاي هم هاي خود را بسته و بايد با راهنمايي ها چشم گروه يكي از بچه

گروه جاي خود را عوض  در پايان مسير دو هم. ايستاده است از موانع عبور كرده، مسير را تا انتها برود
گروهي كه زودتر و بدون مشكل . دهند تا به ابتداي مسير برسند ه همان روش ادامه ميكنند و بازي را ب مي
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هاي كوچكتر در بازي شركت كردند،  در صورتي كه بچه. شود ي بازي محسوب مي از مسير عبور كند برنده
  .گروه خود در طول مسير راه بروند و او را راهنمايي كنند توانند همراه با هم مي

 ير مارپيچمالقات در مس �

  سال 10تا  5 : گروه سني
  حداقل دو نفر: تعداد بازيكنان

  ، تالشهمدليهيجان، ماجرا، دقت كردن، تقويت حس المسه، : هاي جسمي ويژگي
  فضاي باز، فضاي بسته مثل اتاق: محل بازي

  نخ، اشياء مختلف: وسايل الزم
  :شرح بازي

اين بار نيز نفرات به صورت دو به دو تقسيم . ه شوديك بار ديگر بايد مسير مارپيچي مانند بازي قبل ساخت
هاي  دو نفر بايد سعي كنند با چشم. ايستد يكي از نفرات ابتداي نخ و نفر بعدي در انتهاي نخ مي. شوند مي

كه در طول بازي صحبت  ها يكديگر را پيدا كنند؛ البته بدون اين بسته و تنها با تماس كف پاها و تعقيب نخ
گروه به  زمان رسيدن دو هم. انگيز و پرماجراست ردن طول مسير براي هر دو نفر هيجانطي ك. نمايند

بينند خوشحالند و در ضمن  كه يكديگر را مي كنند و از اين ها را باز مي انگيز است، چشم يكديگر نيز هيجان
 .بينند كه در كجا به هم رسيدند مي

 ها كردن دست جفت �

  سال 10تا  3 : گروه سني

  حداقل سه نفر: ازيكنانتعداد ب

  هيجان، تقويت حس المسه، مواجه شدن با نديدن، دوستي: ها ويژگي

  قابل اجرا در هر مكاني: محل بازي

  : .....وسايل الزم

  :شرح بازي

. نشينند روي او روي زمين مي شود، سپس چهار يا پنج نفر روبه ها با دستمال بسته مي چشم يكي از بچه
ها را  كنند و او نيز بايد دست نظمي تمام به طرف او دراز مي را از ميان هم با بي هاي خود ها دست حاال آن

بند خود را باز كرد،  زماني كه كودك چشم. در اين حين كسي نبايد صحبت كند. دو به دو از هم جدا كند
؟ بعد از ، و هر جفت متعلق به يك نفر است يا نهها را درست جفت كرده است تواند ببيند كه آيا دست مي

  .شود او چشمان فرد ديگري بسته مي
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  هاي فكري معما و سرگرمي
  )سال به باال 10گروه سني (

 ماهيگيري -1

در يك روز خوب تابستاني دو پدر و دو پسر براي ماهيگيري به كنار درياچه اي كه به آن عالقه زيادي 

ر هر كس براي خودش يك ماهي آنها تمام صبح را صرف گفتگو و ماهيگيري كردند و تا ظه. داشتند رفتند

هنگام بازگشت، دو پسر و دو پدر خيلي خوشحال بودند، زيرا با وجودي كه فقط سه ماهي . گرفته بود

  . گرفته بودند، هر كس براي خودش يك ماهي داشت

به نظر شما چطور . دو پدر و دو پسر فقط سه ماهي داشتند و هيچ كس هم ماهي خود را گم نكرده بود

  ي ممكن است؟چنين چيز

    عبور از رودخانه  - 2
. مردي مجبور بود يك گرگ، يك بز و مقداري سبزي را با قايق از اين طرف رودخانه به طرف ديگر ببرد

قدر كوچك بود كه فقط خودش و گرگ، خودش و بز و يا خودش و بسته سبزي در آن جا  ولي قايق او آن
  . گرفتند مي

تواند هر دفعه يكي از آنها را با خود ببرد به طوري كه  و چطور ميبه نظر شما ا. دانست چه بكند مرد نمي
  ها هم توسط بز خورده نشود؟ گرگ بز را نخورد و سبزي

 اي آب براي كالغ جرعه - 3

او به سوي كوزه بزرگي كه . توانست قارقار كند روزي كالغي بقدري تشنه اش شده بود كه به زحمت مي

ولي كوزه تقريباً خالي بود و فقط ته آن . كرد و روي لبه آن نشستروز قبل از آن آب خورده بود، پرواز 

كالغ چندبار سعي كرد منقار خود را داخل آب كند، اما كوزه خيلي گود بود و . كمي آب باقي مانده بود

فهميد چه . اي كه نزديك بود مأيوس شود ولي درست در لحظه. منقار او خيلي كوتاه، در نتيجه موفق نشد

ي كوزه نشسته  ي كوزه به باغ رفت و برگشت و آخر كار در حالي كه روي لبه او چندين بار از لبه. بايد بكند

 .بود به آساني آب خورد

  كالغ براي اينكه بتواند آب بخورد چه كار كرد؟

 هاي حقيقت چوب -4
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ي در روزي يك قاض. كردند اي سفر مي اي به دهكده ها از دهكده در زمانهاي بسيار در هندوستان قاضي

دار بسيار آشفته بود، چون درست در  اي توقف كرد تا كمي استراحت كند، ولي مسافر خانه مسافرخانه

قاضي به او گفت كه نگران نباشد و سپس خواست . ي طالي دخترش را دزديده بود همان روز كسي حلقه

كه آنها دادند نتوانست  هايي وقتي قاضي از جواب. ي مهمانان جمع شوند تا بتواند از آنها سؤال كند همه

« :او به مهمانان گفت. بفهمد دزد چه كسي است، تصميم گرفت از يك جادوي قديمي استفاده كند

هاي حقيقت، حقيقت جادويي هستند و دزد را  هاي حقيقت خود استفاده كنم، چوب خواهم از چوب مي

 ».دستگير خواهند كرد

چوب كسي كه « : زير رختخوابش بگذارد و ادامه دادآنگاه به  هر مهمان يك چوب داد تا در طول شب 

ها را  ي چوب هنگام صبحانه همه. متر بلند خواهد شد سانتي 5ي طال را دزديده است در طول شب  حلقه

  ».بلندترين چوب متعلق به دزد خواهد بود. گيريم اندازه مي

كدام از آنها را كنار چوب خودش ها را كنار ميز خود جمع كرد و چوب هر  صبح روز بعد قاضي تمام مهمان

تر بود، قاضي اعالم كرد  ها چوبش از همه كوتاه ولي يكي از مهمان. ديد تغييري نكرده است گرفت، مي مي

  .كه اين دزد است

هاي حقيقت گيج شده  ولي همه مهمانان در مورد چوب. وقتي دستگير شد او اقرار كرد و حلقه را پس داد

ترين چوب  بلندترين چوب متعلق به دزد خواهد بود، اما به جاي آن، دزد كوتاه بودند چون قاضي گفته بود

  چرا؟. را داشت

 !هايت فريب نخور فرض از پيش -5

  :ابتدا خوب به اين معماها فكر كنيد
كه تراشكار (گويد كه برادر تراشكاري در اصفهان دارد اما برادر او در اصفهان پزشكي در شيراز مي -الف 
در صورتي كه هر دوي آنها راست گفته باشند چگونه . كند كه برادر دكتري در شيراز دارد يانكار م) است

  چنين چيزي ممكن است؟
فرزندش را به و پدر . شوند دچار سانحه رانندگي مي با فرزندش در راه بازگشت از سفر پدري همراه - ب 

باالي سر كودك وقتي جرّاح . نندك منتقل ميمختلف اتاق عمل دو رسانند و به  سرعت به بيمارستان مي
چگونه چنين » !فرزند خود من استكه اين « : گويد زده مي خواهد كارش را شروع كند شگفت ميآيد و  مي

  چيزي ممكن است؟
چطور ممكن است چنين چيزي اتفاق . پدربزرگ پسري فقط شش سال بزرگتر از پدر آن پسر است - پ 

  بيفتد؟
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    .سمت مساوي و يكسان تقسيم كنيده دو ق
  .شكل را به سه قسمت مساوي و يكسان تقسيم كنيد

 .حال آن را به چهار قسمت مساوي و يكسان تقسيم كنيد

هر مستطيل را به مثلثي كه  روبرو
كنيد  خطوطي كه رسم مي. همان عدد را دارد وصل كنيد

  .ع كنند يا از كادر بيرون بروند

سكه طرز قرار  3جا كردن  توانيد با جابه آيا مي. سكه را مانند شكل سمت چپ كنار يكديگر قرار دهيد
  را به صورت شكل سمت راست درآوريد؟

  بنديِ خالق

. گوسفند وجود دارد 9در شكل زير يك آغل با 
ه از دو مربع طوري گوسفندان را از هم 
جدا كنيد كه هر قسمت به وجود آمده تنها 

  .شامل يك گوسفند باشد
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    !دقت كنيد - 6
o ه دو قشكل روبرو را ب
o  شكل را به سه قسمت مساوي و يكسان تقسيم كنيدهمين
o حال آن را به چهار قسمت مساوي و يكسان تقسيم كنيد

     تونل -7

روبروسعي كنيد در شكل 
همان عدد را دارد وصل كنيد

ع كنند يا از كادر بيرون بروندنبايد يكديگر را قط
  

 ها معماي سكه - 8

سكه را مانند شكل سمت چپ كنار يكديگر قرار دهيد هد
را به صورت شكل سمت راست درآوريد؟ اه هكسگرفتن 

  

بنديِ خالق تقسيم - 9

در شكل زير يك آغل با 
ه از دو مربع طوري گوسفندان را از هم با استفاد

جدا كنيد كه هر قسمت به وجود آمده تنها 
شامل يك گوسفند باشد
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 كبريتي

   

مربع به صورت  3كبريت را مطابق شكل كنار هم قرار دهيد تا 
جا  ري جابهها را طو كبريت عدد از اين چوب 3حال 

      .مربع به وجود آيد
مربعِ يكسان به وجود  5كبريت،  چوب 16در شكل زير با استفاده از 

توجه كنيد كه (مربع كامل و يكسان ايجاد كنيد؟  6كبريت،  چوب 3جا كردن  توانيد با جابه
  .)يستكبريت يا قرار دادن آنها بر روي يكديگر مجاز ن

  
كبريت گيالس را از  دادن دو چوب توانيد با حركت آيا مي. در شكل زير يك گيالس درون جام قرار دارد

ليوان هم در . جا كنيد ها را در هر جهتي بچرخانيد و جابه كبريت توانيد چوب مي(درون ليوان خارج كنيد؟ 
  .) تواند باشد اما بايد شكل آن ثابت باقي بماند

  

كبريتي معماهاي چوب -10

o هاي ناپايدار مربع  
كبريت را مطابق شكل كنار هم قرار دهيد تا  چوب 12

حال .مقابل به وجود آيند
مربع به وجود آيد 5كنيد كه 

o  در شكل زير با استفاده از
توانيد با جابه آيا مي. ايم آورده

كبريت يا قرار دادن آنها بر روي يكديگر مجاز ن شكستن چوب

o در شكل زير يك گيالس درون جام قرار دارد
درون ليوان خارج كنيد؟ 

تواند باشد اما بايد شكل آن ثابت باقي بماند هر جهتي مي
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o  عدد چوب  4خواهيم با اكنون مي. مانند شكل زير ساختيم 2×2عدد چوب كبريت، يك مربع  8با

 توانيد اين كار را انجام دهيد؟آيا مي. كبريت ديگر، اين مربع را به دو قسمت مشابه و مساوي تقسيم كنيم

ها استفاده شود، توجه كنيد كه بايد تمام طول چوب كبريت

ها چنين چوب كبريتها؛ همآنبدون بريدن يا شكستن 

  .پوشاني داشته باشندنبايد هم

  

  ...باور كني يا نكني - 11

بار تا بزنيم  51به نظر تو اگر بتوانيم يك برگ كاغذ را 
شود؟ تا سقف اتاق؟ به ارتفاع يك ساختمان ده طبقه؟ به اندازه فاصله بين زمين تا ماه  ارتفاع آن چقدر مي

  ؟)ميليون كيلومتر 150(يا شايد هم به اندازه فاصله زمين تا خورشيد  ؟)هزار كيلومتر 400تقريباً (
متر باشد سعي كن خودت محاسبه كني كه ارتفاع كاغذ بعد از اين  ميلي 1/0اگر ضخامت يك برگ كاغذ را 

شود  دفعه دوم ضخامت چهار برابر مي. شود  شود؛ دفعه اول ضخامت كاغذ دو برابر مي همه تا زدن چقدر مي
  ...، دفعه چهارم شانزده برابر و )متر ميلي 8/0(دفعه سوم هشت برابر ). متر ميلي 4/0(
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  :هامعما  پاسخ

  .دو پسر و دو پدر: پسر بچه، پدرش و پدربزرگش كي. فقط سه نفر به ماهيگيري رفته بودند -1

2-   

 

 

 .را دانه دانه جمع كرد و در كوزه ريخت تا آب باال آمد هايي ريزه سنگكالغ  -3

يعني  - ي دستگيري خود نگران بود فقط كسي كه درباره. ها جادويي نبود ام از چوبكد هيچ -4

متر از چوب خود را بريده بود و در نتيجه  سانتي 5به منظور جبران افزايش چوب، در طول شب  -دزد

  .تر شده بود چوب او از بقيه كوتاه

) مثل مردها(ها هم زنايد، به اين موضوع توجه كنيد كه  اگر پاسخ معماها را كشف نكرده -5
 )! كه پدربزرگ پسرشان باشد(توانند پدري داشته باشند توانند پزشك و جرّاح باشند و مي مي

  ها را يافتيد؟ آيا اكنون پاسخ
بد نيست كه به اين موضوع بيشتر فكر ! آوريم ها را به حساب نمي ظاهراً بسياري از ما خيلي اوقات زن

  .كنيم
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 ها كه
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6-   

7-      

كهمعماي س   -8

      

9-  
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  خوب، محاسباتتان به نتيجه رسيد؟
يعني براي به دست آوردن . شود ديديم كه بعد از هر بار تا كردن كاغذ ضخامت آن دو برابر مي

متر  ميلي 1/0برسانيم سپس آن را در ضخامت كاغذ يعني  51را به توان  2ضخامت كاغذ تا شده بايد 

2251799813685248  =51 2  

  2251799813685248×  1/0=  8/225179981368524  ضخامت بر حسب ميليمتر

                  5248/225179981368  =1000  ÷8/225179981368524   

 

10-  

  

  
  
 

 

 

 

خوب، محاسباتتان به نتيجه رسيد؟ -11
ديديم كه بعد از هر بار تا كردن كاغذ ضخامت آن دو برابر مي

ضخامت كاغذ تا شده بايد 
  :ضرب كنيم

2251799813685248

ضخامت بر حسب ميليمتر

                  تبديل به متر
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  5248/225179981368÷  1000=  3685248/225179981           تبديل به كيلومتر

ميليون كيلومتر خواهد شد و اين حتي از فاصله زمين تا خورشيد، يعني  225ضخامت كاغذ بيش از 
  !ميليون كيلومتر، هم بيشتر است 150

  باور كردني نيست، نه؟

  با اعداد بندي چشم

. تكه كاغذ بنويسيد و آنها را طوري تا كنيد كه اعداد روي كاغذها ديده نشوند 9را روي  9تا  1اعداد  -1

تا از كاغذها را بردارد و اعداد روي آنها را بدون آنكه به  2طور تصادفي  يد كه بهسپس از دوست خود بخواه

حال از او بخواهيد كه . باشد 7و  3به عنوان مثال اعداد انتخابي او . شما بگويد نگاه كند و به ذهن بسپارد

  :مراحل زير را براي شما انجام دهد

 )x 3 5= 15(. ضرب كند 5يكي از دو عدد را در   -

 )15+ 3= 18. (را به حاصلضرب بيفزايد 3دد ع -

 )x 18 2=  38. (جمع را دو برابر كند حاصل -

 )36+  7=  43. (حاصل را با عدد ديگري كه در ابتدا انتخاب كرده بود، جمع كند -

  .مقدار به دست آمده را به شما بگويد -

ه كه دوست شما انتخاب دست آمده از ارقامي تشكيل شد را از حاصل كم كنيد، عدد به 6حال اگر عدد 

  )63 - 6=  37. (كرده است

  !توانيد اعداد انتخابي دوستتان را درست حدس بزنيد با اين روش شما مي

  

   !سال و ماه و روز تولد دوستتان را پيدا كنيد -2
  !توانيد دوستان خود را بسيار متعجب كنيد بندي مي با اين چشم

  :احل زير را به ترتيب انجام دهيدبراي انجام پيدا كردن تاريخ تولد دوستتان مر
  از دوستتان بخواهيد كه 

  . ضرب كند 100شماره ماه تولدش را در    -
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چون شهريور ماه ششم . به دنيا آمده است 1376شهريورماه سال  23به عنوان مثال فرض كنيد دوستتان (
  .)ضرب كند 100را در  6سال است او بايد عدد 

  . در آن ماه جمع كند ضرب را با روز تولدش حاصل   -
  ) )6×  100+ ( 23=  623: شهريور متولد شده است خواهيم داشت 23چون دوستتان (
  . ضرب كند 2عدد بدست آمده را در    -
  )623×  2=  1246: در مورد مثال قبلي( 
  . را اضافه كند 8ضرب قبلي  به حاصل   -
  )1246+  8=  1254: حاال خواهيم داشت(
  . ضرب كند 5آمده را در عدد به دست    -
)6270  =5  ×1254(  
  . را اضافه كند 4ضرب قبلي  به حاصل   -
)6274  =4  +6270(  
  .  ضرب كند 10جمع به دست آمده را در عدد  حاصل   -
)62740  =10  ×6274(  
  . را اضافه كند 4ضرب قبلي عدد  به حاصل   -
)62744  =4  +62740(  
  . با عدد بدست آمده جمع كند) شمسي 1300در سده ( سال تولدش را   -
)62820  =76  +62744(  
  . را كم كند 444از حاصل جمع قبلي عدد    -
)62376  =444 - 62820(  
اكنون از او بخواهيد كه نتيجه نهايي را به شما بگويد تا شما سال و ماه و روز تولدش را به او بگوييد؛    -

دهد و عدد دو رقمي  مي سمت راست آن سال تولد را نشان ميعدد دو رق. به عدد نتيجه شده نگاه كنيد
توجه داشته باشيد كه اگر روز . كند ماه تولدش را نمايان مي) سمت چپ(بعدي روز تولد و عدد باقيمانده

  .شود آشكار مي 08يا  04تولد يا ماه تولد يك رقمي باشد به صورت مثالً 
روز  23سال تولدش،  76گويد كه  را به شما مي 62376در مورد مثال فوق دوستتان در نهايت عدد 

  .كند را مشخص مي) شهريور(ماه تولدش 6تولدش و 
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  دو معماي ديگر
   تعمير زنجير: 1معماي

 پنجبه اين صورت كه بايد  .داده شده استاستاد آهنگر جواني، سفارش درست كردن تعدادي زنجير به 
اگر هر حلقه را باز كند . ي پشت سر هم در بياورد حلقه نزدهپااي را به صورت يك زنجير با  زنجير سه حلقه

توان  عمل مي هشتدر حالت معمول با  .آيد عمل به حساب مي يكعمل و هر حلقه را جوش بدهد  يك
: اي، عمل دوم باز كردن يك حلقه از يك زنجير سه حلقه: عمل اول( اي درست كرد حلقه پانزدهيك زنجير 

به همين ترتيب اگر ادامه بدهيم با هشت عمل زنجير . اي ديگر زنجير سه حلقهجوش دادن همان حلقه به 
با توجه به تعداد سفارش هاي آن روز احتماال حدود هشت شب كارش تمام ). شود اي ايجاد مي پانزده حلقه
  اما چگونه؟. برود به خانهولي او دوست دارد كه زودتر . خواهد شد

در ساختن  عمل دو ،عمل، هر زنجيري را درست كند ششعمل با  هشتتواند به جاي او فهميده كه اگر ب 
تواند زودتر پيش  شود و مي ساعت زودتر كارش تمام مي حدود دو هر زنجير صرفه جويي كرده و در كل

 سهزنجير  پنجعمل، از  ششعمل، با  هشتتواني به او كمك كني كه به جاي  مي توآيا . خانواده اش برود
دو عمل به حساب  ببرد،در ضمن اگر دو حلقه را با هم (حلقه اي درست كند؟  پانزدهه اي، يك زنجير حلق
  !)د نه يك عملآي مي
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  ها پيمانه: 2معماي 

خواستند كه فقط با استفاده از همان دو پيمانه مقادير او ليتري به علي داده شد و از  8و  3دو پيمانه 
  .دست آورده يك استخر باز آب مختلفي 

ليتر را از آب استخر جدا  10و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بايست در مراحل مختلف به ترتيب  او مي
  به نظر شما او چطور اين كار را انجام داد؟. كرد مي

با اين . ليتري ريخت 8ليتري را پر كرد و در پيمانه  3بار پيمانه  2ليتر،  1براي جدا كردن   او مثالً (
علي براي بار سوم . ليتر ديگر جاي خالي داشت 2ليتري پر شد و فقط  8ليتر از حجم پيمانه  6كار 

ليتري آب ريخت و آن را كامال پر  8توانست در پيمانه  ليتري را پر كرد و تا جايي كه مي 3پيمانه 
ليتر  1يتري، ل 3مانده در پيمانه  از آنجا كه پيمانه فقط دو ليتر ديگر جاي خالي داشت، آب باقي. كرد

  ) .شد كه همان مقدار مورد نظر ما بود
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