
وسط  پشت  به  و  بزنید  بر  هم  با  را  بازی  کارت های  سری  دو 
با دو  بازیکن ها قرار دهید. )سری 60تایی کارت های بازی ساده 
نمونک در هر تصویر و سری 12تایی کارت های پیشرفته با چهار 
نمونک در هر تصویر(. نمونک ها را طوری روی میز بگذارید که در 
دسترس همه ی بازیکن ها باشد. هرچیز شکستنی، ریختنی یا برنده 

را از محدوده ی بازی دور کنید!

شروع بازی:

برنده ی بازی:
برنده ی بازی کسی است که بتواند نمونک مربوط به هر کارت را 
سریع تر از دیگران شناسایی کند و در پایان کارت های بیشتری را 

تصاحب کند.

قانون های اصلی بازی

آخرین بازیکنی که به محل بازی رسیده بازی را شروع می کند 
برمی گرداند.   کارت ها  دسته ی  روی  از  را  کارت ها  از  یکی  و 
همه ی  که  بگیرد  قرار  میز  روی  گونه ای  به  باید  کارت  این 
بازیکن ها بتوانند همزمان تصویر روی کارت را ببینند. در این 
مرحله هر بازیکن  سعی می کند سریع تر از بازیکن های دیگر 

نمونک مربوط به هر کارت را بردارد.
 در کارت هایی با دو نمونک:

در صورتی  که یکی از نمونک ها با رنگ خودش توی تصویر وجود 
اگر  مثال،  )برای  بردارند  را  نمونک  همان  باید  بازیکن ها  داشت، 
باشد،  خاکستری  میز  یک  روی  قرمز  آباژور  یک  کارت  تصویر 
بازیکن ها باید به سرعت آباژور قرمز را بردارند( )مطابق راهنمای 

بازی کالسیک(.
با  تصویر  توی  نمونک های  از  هیچ کدام  رنگ  که  صورتی  در 
را  نمونکی  باید  بازیکن ها  باشد،  نداشته  تطابق  واقعی  نمونک های 
بردارند که رنگ و تصویر آن در کارت وجود ندارد )برای مثال، 
باشد،  سفید  میز  یک  و  سبز  آدم آهنی  یک  کارت  تصویر  اگر 
بازیکن ها باید به سرعت آباژور قرمز را بردارند( )مطابق راهنمای 

بازی کالسیک(.

لوازم بازی :

نمونک های چوبی
5 عدد

کارت بازی
72 )12+60( عدد

در کارت هایی با چهار نمونک:بازی پیشرفته
در صورتی  که فقط یکی از نمونک ها با رنگ خودش توی تصویر 
وجود داشت، بازیکن ها باید همان نمونک را بردارند )برای مثال، 
و  سبز  آباژور  آبی،  مرغ  خاکستری،  ربات  کارت،  تصویر  در  اگر 
به سرعت  باید  بازیکن ها  باشد،  داشته  وجود  سفید  صندوقچه ی 

ربات خاکستری را بردارند( )شکل 1(.
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برنده ی  از دیگران نمونک صحیح را بردارد  بازیکنی که سریع تر 
آن دور از بازی است و کارت را به دست می آورد. 

اگر یکی از بازیکن ها نمونک را اشتباه انتخاب و آن را لمس کند، 
یکی از کارت هایی را که پیش تر به دست آورده از دست خواهد 
داد. این کارت ها در پایان همان دور به بازیکنی می رسد که نمونک 

صحیح مربوط به کارت را بردارد. 
بازیکنی که در هر دور برنده می شود، کارت مربوط به دور بعد را از 

روی دسته ی کارت ها برمی گرداند و بازی ادامه می یابد.

تطابق  واقعی شان  رنگ  با  تصویر  نمونک های  تمام  که  در صورتی  
داشته باشند، بازیکن ها باید نمونکی را بردارند که در تصویر نیست 
)برای مثال اگر در تصویر کارت، ربات خاکستری، میز آبی، مرغ 
به سرعت  باید  بازیکن ها  باشد،  آباژور قرمز وجود داشته  و  سفید 

صندوقچه ی سبز را بردارند( )شکل 2(.

شکل 2

در صورتی  که هیچ کدام از نمونک های تصویر با رنگ واقعی آن ها 
بردارند  را  نمونکی  به سرعت  باید  بازیکن ها  باشد،  نداشته  تطابق 
تصویر  در  اگر  مثال،  )برای  ندارد  وجود  تصویر  در  آن  رنگ  که 
کارت، مرغ خاکستری، میز سبز، صندوقچه ی آبی و آباژور سفید 
بنابراین،  و  ندارد  باشد، رنگ قرمز در تصویر وجود  وجود داشته 

بازیکن ها باید به سرعت آباژور قرمز را بردارند( )شکل 3(.
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بایدها و نبایدهای بازی:

بایدها و نبایدهای این بازی مشابه بازی کالسیک است.
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