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 مراحل آماده سازی بازی 



شده  )به تعددد شدرکت کنندد گدان( بده همدراه مدداد و پداک کدن بدر روی م د             قرار دادن برگه های کپی   

 کالس.

 مراحل اجرای بازی

 : توضیح شیوه اجرای بازی توسط مربی1

گ درد کده بده هرکددا  از شدما      بازی امروز که یک ندع  بدازی و نقاشدی اسدت  در سده مرنلده ان دا  مدی        

ده شدده اسدت و قسدمت بداری هدر انگشدت       برگه ای داده می شدعد کده در آن برگده تعددادی انگشدت کشد       

خالی کش ده شده است کده شدما بایدد بدرای هرکددا  از انگشدت هدا یدک اثدر انگشدت منفداوت از انگشدت             

 دیگر بکش د.

صعیر        شعد که در آن ا ت سنی این کار را ان ا  دهد وارد مرنله بعدی بازی   می  هر گروهی که بنعاند به در

ش ده      شت ک شنری انگ شت جداگانه    تعداد ب  ست که باید برای هرکدا  از آنها ن   یک اثر انگ ش د و  ای بشده ا ک

اگر در مرنله دو  ن   معفق به این کار شددددید وارد مرنله نهایی خعاه د شدددد که در آن ا ن   تصدددعیر تعداد  

شت منفاو            شما باید برای هرکدا  از آنها ن   یک اثر انگ شد که  شما داده خعاهد  شت به  شنری انگ اثر  ت ازب 

 اید   ترس م کن د.انگشت هایی که تا بحال کش ده

 گروهی که بنعاند تا مرنله نهایی برای هر انگشنی یک اثر انگشت منفاوتی بکشد برنده بازی خعاهد بعد.

 

 : گروه بندی کردن افراد کالس2

ه م   را به عنعان یک گرو تعان افراد هرمربی افراد کالس را به گروه های دو نفره تقسددد م می کند. ) ال نه می

 نساب نمعد(.

 

 های کپی شده مرحله اول: پخش برگه3

پس از گدروه بنددی نمدعدن افدراد کدالس  مربدی کپدی مرنلده اول بدازی  )کده تصدعیر دو انگشدت دارد(             

خعاهدد کده بدرای تصدعیر هدر انگشدت اشداره  یدک اثدر          دهدد و از آندان مدی   را در اخن ار هرگدروه قدرار مدی   

 بکشند. انگشت منفاوت

خعاهندد بکشدند بایدد شد  ه اثدر انگشدت       دهد که اثدر انگشدنی کده مدی    ها تذکر مینکنه: مربی به تما  گروه

واقعی دست باشد )که نالدت خودعم مدارپ دی دایدره و ند م داره اسدت( و ندق ندارندد کده هدر تصدعیری            

ه ایدن صدعرت نقاشدی    را بکشند. مثال خوعم خوعم ش  ه به لدعزی و یدا مسدنو . و.... نکشدند ) کده اگدر بد       

 . بکشند   نمره منفی خعاهند داشت ( بلکه باید نقاشی ای ش  ه نقاشی زیر بکشند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شروع مرحله اول با اعالم مربی4

 دق قه وقت دارید که مرنله اول را تما  کن د. 1گعید که شما فقط مربی به شرکت کنندگان می

 

 : اتمام وقت مرحله اول5

کندد و  مربی پس از اتما  زمان مرنلده اول نقاشدی  اثرانگشدت گدروه هدای مرنلدا را بدا دقدت نگداه مدی          

در صعرتی که هر گروهدی اثدر انگشدت هدای مرنلدا کشد ده باشدد  آن گدروه م دعز ورود بده مرنلده دو             

 کند )یعنی اثر انگشت با اثر انگشت بعدی فرق داشنه باشد(را پ دا می

به صعرت کامد. ننعانسدنه باشدد اثدر انگشدت منفداوتی را بکشدد بداز هدم مربدی آن           در صعرتی که گروهی   

دهدد کده ایدن نمدره در پایدان بدازی       نماید و تنهدا یدک نمدره منفدی بده وی مدی      گروه را وارد مرنله بعدی می

 محاس ه می گردد و گروه برنده مشرص می شعد.

 

 : پخش برگه مرحله دوم بازی6

برگده مرنلده دو  )کده تصدعیر پدنش انگشدت درآن کشد ده شدده اسدت(           پس از اتمدا  مرنلده اول  مربدی   

دهددد و از آنددان مددی خعاهددد کدده بدداز هددم بددر روی ایددن پددنش  را در اخن ددار گددروه هددای مرنلددا قددرار مددی 



انگشت  پنش اثر انگشت منفاوت از همدیگر بکشند. و سدپس بده آندان مدی گعیدد کده شدما فقدط سده دق قده           

 ا  ده د.وقت دارید تا این مرنله را ان 

نکنه: مربی ق . از شدددرو  مرنله دو  بازی  برگه های مرنله اول را به هر گروهی برمی گرداند  زیرا باید             

شت های جدیدی را که می  صاویر را باهم        اثرانگ شد و لذا باید آن ت شت مرنله اول منفاوت با شند با اثر انگ ک

 تو  ق دهند .

 شروع زمان بازی مرحله دوم: 7

یدک  دو  سده زمدان شدرو  مرنلده دو  را اعدال  مدی کندد و هم مدان در بدعل بدازی بده              مربی با اعدال  

 کنار گروه های مرنلا می رود و آنان را در کش دن اثر انگشت های منفاوت کمک می کند .

 

 اتمام زمان مرحله دوم: 8

بازی در مرنله دو   مربی برگه های هر گروهی را جمع آوری می کند و با دقت به اثر پس از اتما  زمان 

 انگشت های کش ده شده آنان نگاه می کند.

دهد در صعرتی که اثرانگشت های کش ده شده با همدیگر کامال منفاوت باشند به آنان امن از کام. بازی را می     

  ه شعد. مثال اگر دو اثر انگشت شهم باشد از امن از آنان کم میو اگر بعضی از اثرهای انگشت کش ده شده ش  ه 

 شعد و اگر چهار اثر انگشت ش  ه هم باشد چهار امن ار کم  می شعد.به هم باشد دو امن از کم می

 

 : شروع مرحله نهایی بازی9

رداند و کپی برگه های    پس از اتما  مرنله دو  بازی  مربی برگه های هر گروه را م دداً به آنان باز     می گ         

مرنله سددع  )که در آن تصددعیر ده انگشددت آمده اسددت( را در اخن ار تک تک گروه ها می گذارد و به آنان می 

گعید که این مرنله آخر اسدددت که در این مرنله ن   شدددما باید اثر انگشدددت های منفاوت دیگری را   ر از             

ش ده اید  ب   شت هایی را که در دو مرنله ق لی ک ش د.      اثرانگ شعد بک شنه  می  شما گذا رروی برگه ای در اخن ار 

 هر گروهی که بنعاند این مرنله را هم با معفق ت به اتما  برساند برنده بازی خعاهد بعد.

سپس مربی برگه مرنله سدع  بدازی را بد ن گدروه هدای مرنلدا پردی     مدی نمایدد و بده آندان تدذکر             

لده زمدان داریدد ) در  دمن برگده هدای کشد ده شدده دو         دهد که فقط پنش دق قده جهدت ان دا  ایدن مرن    می

مرنله ق لی هر گروهی را به آنان باز مدی گرداندد تدا اثدر انگشدنی منفداوت از اثدر انگشدت دو مرنلده ق لدی           

 را بکشند(.

رود و آندان را  نکنه: مربی باز هم  همانندد مراند. ق لدی در بدعل زمدان بدازی  بده کندار هدر گروهدی مدی           



 کند.های منفاوت کمک می در کش دن اثر انگشت

 

 : اتمام زمان مرحله سوم و مشخص کردن گروه برنده10

پس از اتما  زمان بازی  مربدی برگده را جمدع آوری و بده هدر گروهدی منناسدر بدا اثرانگشدت هدایی کده            

سدپس امن داز هرسده مرنلده را در گدروه هدای مرنلدا جمدع مدی کندد تدا گدروه              دهدد. اند امن از مدی کش ده

 گردد. برنده مشرص

 

 : پرسش و پاسخ مربی با کودکان در مورد بازی11

 : آیا کش دن دو اثر انگشت در مرنله اول رانت بعد؟1

 : کش دن پنش اثر انگشت در مرنله دو  چوعر؟2

 : کش دن ده اثر انگشت در مرنله سع  چوعر؟3

 : کدا  مرنله مشک. تر بعد؟ چرا؟4

: آیا اگر مسابقه را به هم ن ترت ر ادامه مدی دادیدم و از شدما مدی خعاسدن م کده تدا ب سدت اثدر انگشدت           5

 منفاوت دیگر بکش د آیا می تعانسن د این کار را ادامه ده د؟

 : صد اثر انگشت چوعر؟6

 : پانصد اثر انگشت چوعر؟7

 : ه ار اثر انگشت چوعر؟8

 : ده ه ار اثر انگشت چوعر؟ چرا؟ 9

 نتیجه گیری مربی از جواب شرکت کنندگان: 12

گعیدد: چناندده خعدتدان در نقاشدی هدای خعدتدان مشداهده کردیدد کشد دن تعددادی کمدی اثدر             مربی مدی 

انگشدت چقددر مشدک. بدعد و اگدر بردعاه م تعدداد ب شدنری مدثال ده هد ار اثدر انگشدت بکشد م  یدک کددار               

 رس د.بس ار مشک. و ننی محال به نظر می

ان ددد یکددی از شددگفنی هددا و عظمددت قدددرت خداونددد در ایددن اسددت کدده بدده تعددداد  امددا جالددر اسددت بد

انسددانهای بددر روی کددره زمدد ن  اثددر انگشددت هددای مرنلددا بدده وجددعد آورده اسددت. یعنددی اثددر انگشددت هددر 

 انسانی با انسان دیگر منفاوت است.

اثدر انگشدت منفداوت ن د      مثال اگر ارن  هشت م ل ارد انسدان بدر روی کدره زمد ن داریدم  هشدت م ل دارد        

داریم به عالوه اینکه هر انسدانی هدم کده تدازه بده دن دا مدی آیدد ن د  دارای یدک اثدر انگشدت جدیددی مدی               



 باشد . نار شما نساب کن د که چند م ل ارد اثر انگشت را خداوند به وجعد آورده و خعاهد آورد.

 بی اننهای او؟   آیا واقعا هم ن یک نشانه کافی ن ست در وجعد خدا و عظمت قدرت

کنند زیرا اثر انگشت ها با اسنفاده از هم ن روش  اثرانگشت م رمان را شناسایی میجالر است که بدان د پل س

هر م رمی با م ر  دیگر فرق دارد و لذا با اثرانگشنی که شرص م ر  در مح. جر  بر روی دسنگ ره درب و 

یی می باشند و نکنه جالر دیگر اینکه اینوعر ن ست که فقط گذارد قاب. شناسایا ش شه ها از خعد به جای می

اثرانگشت انسان های مرنلا با هم فرق داشنه   بلکه اثر انگشنان دو دست یک انسان ن   با همدیگر فرق دارد 

؛ یعنی ده انگشت دست   ده اثر انگشت منفاوت از همدیگر دارد. و این نشان دهنده قدرت بی نهایت خالق 

اشد.هسنی می ب  


