
یــک نویســنده کــه بــا اول 
)ســوال  مــن  اســِم  حــرف 

بشــه. شــروع  پرســنده( 

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

کــه  عــددی  تعــداد  بــه   .۲
نشون می ده، اسم رمان های  
ایرانــی کــه ماجراهــاش تــوی 
شــهر تهران اتفــاق می افته. 

دو کتاب ایرانی که ماجراهاش 
در روستا اتفاق می افته.

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

۲. به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم نویســنده های 
زن خارجی که زنده هستند.

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

۲. به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم نویســنده های 
زن خارجی که زنده هستند.

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو. 

۲. به تعداد عددی که نشون 
می ده، اسم کتاب هایی که 

نمایشنامه هستند.

اول  بــا  کــه  کتــاب  یــک 
حــرف اســِم خــودت )جــواب 

بشــه. شــروع  دهنــده( 

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

کــه  عــددی  تعــداد  بــه   .۲
نشون می ده، اسم رمان های  
ایرانــی کــه ماجراهــاش تــوی 
شــهر تهران اتفــاق می افته. 

ــه ماجراهــاش  ــان ک ــک رم ی
تــوی زمــان جنــگ جهانــی 

می گــذره. دوم  یــا  اول 

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

۲. به تعداد عددی که نشون 
می ده، اسم نویسنده ها ی زن 

ایرانی که زنده هستند.

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

۲. به تعداِد عددی که نشون 
مــی ده، اســم کتاب هایــی که 

از روش فیلم ساخته شده.

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو.

۲. به تعداد عددی که نشــون 
مــی ده، اســم نویســنده  های 
مــرد ایرانــی کــه زنده هســتند.



ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

 
۲. به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم رمان هایــی کــه 
شخصیت اصلیشان زن است. 

یــک بیــت شــعر که بــا حرِف 
اول اسِم من )سوال پرسنده( 

شروع بشه.

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش 
رو بگــو.

۲.  به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم نویســنده ها ی 
مرد خارجی که زنده هستند.

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو. 

۲. به تعداد عددی که نشون 
می ده، اسم کتاب هایی که 

بیش از یک جلد دارند.

از کدوم نویسنده هیچ کتابی  
نخواندم؟ )سوال پرسنده(

ســه گزینه بگو که یکیش،  
جــواِب درســت باشــه )بــرای 
اینکه تقلب نشه، جواب رو 
از قبل دِر گوش بغل دســتی 

بگــو یا جایــی بنویس(

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو. 

۲.  به تعداد عددی که نشون 
می ده، اسم کتاب هایی که  

شعر هستند.

دو کتاب ایرانی که ماجراهاش 
اتفــاق  شــصت  دهــه ی  در 

می افتــه.

یــک بیــت شــعر که بــا حرِف 
اول اســِم خــودت )جــواب 

دهنــده( شــروع بشــه.

کتاب محبوِب من کدومه؟ 
)سوال پرسنده(

ســه گزینه بگو که یکیش،  
جــواِب درســت باشــه )بــرای 
اینکه تقلب نشه، جواب رو 
از قبل دِر گوش بغل دســتی 

بگــو یا جایــی بنویس(

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو. 

۲.  به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم کتاب هایــی که 

از ادبیات روسیه هستند.

کدوم کتاب رو نخوندم؟
)سوال پرسنده(  

ســه گزینــه بگو کــه یکیش،  
ــرای  ــواِب درســت باشــه )ب ج
اینکــه تقلب نشــه، جــواب رو 
از قبــل دِر گــوش بغل دســتی 

بگــو یــا جایــی بنویــس(

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو. 

۲. به تعداد عددی که نشــون 
مــی ده، اســم کتاب هایــی که 

از ادبیات فرانسه هستند.



۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش 
رو بگــو. 

۲.  به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم کتاب هایی  که 

از ادبیات  فانتزی هستند.

تــاس بریــز، بــه تعــداد عددی 
اســم  مــی ده  نشــون  کــه 
کتاب هایی که رمان، داستان، 

شــعر و نمایشــنامه نباشــه.

اســم ۳ کتابی کــه از ادبیات 
کودک و نوجوان هســتند.

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

۲. به تعداد عددی که نشون 
می ده، اســم نویسنده هایی 
ــده ی جایــزه ی نوبــل  کــه برن

شدند. 

ژانر  محبوب من  کدام است؟
)سوال پرسنده(

ســه گزینــه بگو کــه یکیش،  
ــرای  جــواِب درســت باشــه )ب
اینکــه تقلب نشــه، جواب رو 
از قبــل دِر گــوش بغل دســتی 

بگــو یــا جایــی بنویس(

ــز و نتیجــه اش  ــاس بری ۱. ت
رو بگــو.

۲. به تعداد عددی که نشون 
می ده، اسم کتاب هایی که 

از ادبیات طنز هستند.

شخصیت داســتانی محبوب 
مــن کدومــه؟

)سوال پرسنده(
ســه گزینــه بگــو کــه یکیــش،  
جواِب درست باشه )برای اینکه 
تقلــب نشــه، جــواب رو از قبــل 
دِر گــوش بغل دســتی بگــو یــا 

جایــی بنویس(

ــک نشــر و اســم دو  اســم ی
کتــاب کــه اون نشــر منتشــر 

کــرده.

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو. 

۲. به تعداد عددی که نشون 
می ده، اسم کتاب هایی که 
از ادبیــات پلیســی _ جنایــی 

هستند.

اســم یــک مترجــم زن و یــک 
مترجــم مــرد

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو.

۲. به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم کتاب هایی که 
قبل از انقالب منتشر شده اند.

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو.

۲. به تعداد عددی که نشــون 
مــی ده، اســم کتاب هایــی که 
ماجراهاش توی دریا و اقیانوس 

اتفاق می افته.



یک نویسنده که با اول حرف 
اســِم خودت )جواب دهنده( 

شروع بشه.

کتابــی کــه بــه بقیــه هــم 
توصیــه می کنــم بخوننــد؟

)سوال پرسنده( 
ســه گزینــه بگو کــه یکیش،  
ــرای  ــواِب درســت باشــه )ب ج
اینکــه تقلب نشــه، جــواب رو 
از قبــل دِر گــوش بغل دســتی 

بگــو یــا جایــی بنویــس(

آخریــن کتابــی کــه خونــدم؟  
)ســوال پرســنده(

ســه گزینــه بگو کــه یکیش،  
ــرای  جــواِب درســت باشــه )ب
اینکــه تقلب نشــه، جواب رو 
از قبــل دِر گــوش بغل دســتی 

بگــو یــا جایــی بنویس(

بیشــتر کجــا کتاب هــام رو 
می خونم؟)ســوال پرســنده(

ســه گزینه بگو که یکیش،  
جــواِب درســت باشــه )بــرای 
اینکه تقلب نشه، جواب رو 
از قبل دِر گوش بغل دســتی 

بگــو یا جایــی بنویس(

ــاب می نوشــتم،  ــه کت ــه ی اگ
اســمش رو چــی می ذاشــتم؟

 )سوال پرسنده(
ســه گزینــه بگــو کــه یکیش،  
جــواِب درســت باشــه )بــرای 
اینکــه تقلب نشــه، جــواب رو 
از قبــل دِر گــوش بغل دســتی 

بگــو یــا جایــی بنویــس(

کتابــی کــه دوســت دارم در 
آینده بخونم؟)سوال پرسنده(

ســه گزینه بگو که یکیش،  
جــواِب درســت باشــه )بــرای 
اینکه تقلب نشه، جواب رو 
از قبل دِر گوش بغل دســتی 

بگــو یا جایــی بنویس(

یک کتاب که با اول حرف اسِم 
من )سوال پرسنده( شروع بشه

کتابی که دوستش ندارم؟
)سوال پرسنده( 

ســه گزینه بگو که یکیش،  
جــواِب درســت باشــه )بــرای 
اینکه تقلب نشه، جواب رو 
از قبل دِر گوش بغل دســتی 

بگــو یا جایــی بنویس(

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش 
رو بگــو.

۲.  به تعداد عددی که نشون 
می ده،  اســم نویسنده هایی 
از قــاره ی امریــکای جنوبــی 

هستند.

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو.

۲.  به تعداد عددی که نشون 
می ده،  اســم شــاعر هایی که 

زنده اند. 

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو.

۲.  به تعداد عددی که نشون 
می ده،  اســم کتاب هایی که 

توش عدد داشته باشه.

۱. تــاس بریــز و نتیجــه اش رو 
بگو.

۲.  به تعداد عددی که نشون 
مــی ده، اســم کتاب هایــی که 
در مــورد یــک ماجــرای واقعــی 

هستند.



۱۰ ثانیه وقت داری یک نفر رو 
به انتخــاب خودت بخندونی 
)بــدون لمــس( اگــر موفــق 
نشــدی یــه خونــه بــرو عقــب.

از ۱تــا ۳ یــه عــددی رو بــه 
انتخــاب خــودت بگــو. تــاس 
بریــز. اگــر همــون عــددی کــه 
گفتــی اومــد، یــه خونــه بــرو 

عقــب.

از بغل دســتی ات )به انتخاب 
راســت(  یــا  چــپ  خــودت 
درخواست کن که این جریمه 
رو نادیــده بگیــره، اگــر قبــول 

نکــرد یــه خونــه بــرو عقــب.

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
ــدی۱۰  ــدار. در ســوال بع نگه
ثانیه کمتر وقت داری. بعد 
از استفاده کارت رو بسوزون

ــن کارت رو پیــش خــودت  ای
نگهــدار. در ســوال بعــدی ۱۰ 
ثانیــه کمتــر وقــت داری. بعــد 
از اســتفاده کارت رو بســوزون

اگــر تــوی مســیر نفــر آخــر 
نیستی، یه خونه برو عقب. 
اگــر نفــر آخــری هســتی )چــه 
تنهــا چــه بــا آدم هــای دیگه( 
ایــن جریمــه رو نادیده بگیر.

۱۰ ثانیه زوو بکش، اگر نتونستی 
ــه  ــب. بقی ــرو عق ــه ب ــه خون ی
می توننــد، بدون لمــس کردن، 
تو رو بخندون تا موفق نشــی. 

ــر  ــن، اگ ــت بک ــو از بدن ــه م ی
نتونستی یه خونه برو عقب.

۱۰ثانیه وقت داری یک نفر رو 
بــه انتخاب خودت بخندونی 
)بــدون لمــس( اگــر موفــق 
نشــدی یــه خونــه بــرو عقــب.

ــر  ــن، اگ ــت بک ــو از بدن ــه م ی
نتونستی یه خونه برو عقب.

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
نگهدار. هر وقت وارد خونه ی 
ســوال )آبــی( شــدی، بایــد بــه 
دو تــا ســوال جــواب بــدی تــا 

یــه خونــه بــری جلــو. 
رو  کارت  اســتفاده  از  بعــد 

بســوزون.

از ۱تا ۳ یه عددی رو به انتخاب 
خــودت بگــو. تــاس بریــز. اگــر 
همون عددی که گفتی اومد، 

یه خونــه برو عقب.



تاس رو بده به بغل دستی ات 
)بــه انتخــاب خــودت چــپ یــا 
راست( گل یا پوچ بازی کنید. 
اگــر درســت حدس نــزدی، یه 

خونه می ری عقب.

تا دوِر بعدی که نوبتت بشه، 
نبایــد حرفــی بزنــی، هــر وقت 
حــرف زدی یــه خونــه مــی ری 
عقــب. ایــن کارت رو، بــه رو 
بــذار جلــوی خــودت. هر وقت 
یــک دور تمــوم شــد، کارت رو 

بسوزون.

اگــر تــوی مســیر نفــر آخــر 
نیســتی، یه خونه برو عقب. 
اگــر نفــر آخــری هســتی )چــه 
تنهــا چــه بــا آدم هــای دیگــه( 
ایــن جریمــه رو نادیــده بگیر.

دوِر بعدی رو نمی تونی بازی 
کنی. این کارت رو، به رو بذار 
جلــوی خودت. دوِر بعدی رو 
کــه بــازی نکردی، ایــن کارت 

رو بسوزون.

ــر  ــز اگ ــاس بری ــار ت س ســه ب
جمعــش، بزرگ تــر یــا مســاوی 
۵ شــد یــه خونــه بــرو عقــب

اگــر  بریــز  تــاس  بــار  ســه 
جمعــش، بزرگ تر یا مســاوی 
۵ شــد یــه خونــه بــرو عقــب

۱۰ ثانیه زوو بکش، اگر نتونستی 
ــه  ــب. بقی ــرو عق ــه ب ــه خون ی
می توننــد، بدون لمــس کردن، 
تو رو بخندون تا موفق نشــی. 

تــا دوِر بعــدی کــه نوبتــت 
بشــه، نباید حرفــی بزنی، هر 
وقــت حــرف زدی یــه خونــه 
مــی ری عقــب. این کارت رو، 
به رو بذار جلوی خودت. هر 
وقــت یــک دور تمــوم شــد، 

کارت رو بســوزون.

تاس رو بده به بغل دستی ات 
)بــه انتخــاب خــودت چــپ یــا 
راست( گل یا پوچ بازی کنید. 
اگــر درســت حدس نــزدی، یه 

خونه می ری عقب.

یه خونه برو عقب

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
وارد  وقــت  هــر  نگهــدار. 
خونــه ی ســوال )آبــی( شــدی، 
بایــد بــه دو تــا ســوال جــواب 
بــدی تــا یــه خونــه بــری جلــو. 
رو  کارت  اســتفاده  از  بعــد 

بســوزون.

از بغل دســتی ات )بــه انتخــاب 
راســت  یــا  چــپ  خــودت 
درخواست کن که این جریمه 
رو نادیده بگیره، اگر قبول نکرد 

یــه خونــه بــرو عقــب.



تــاس بریــز، بــه تعــداد عددی 
کــه میــاد بــرو جلو.

از ۱تــا ۳ یــه عــددی رو بــه 
انتخــاب خــودت بگــو. تــاس 
بریــز. اگــر همــون عــددی کــه 
گفتــی نیومــد، یــه خونــه بــرو 

جلــو.

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
تــاس  وقــت  هــر  نگهــدار. 
ریختــی، می تونی عدِد تاس 
رو یکــی کــم یــا زیــاد کنــی. 
رو  کارت  اســتفاده  از  بعــد 

بســوزون.

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
تــاس  وقــت  هــر  نگهــدار. 
ریختی، می تونی عدِد تاس 
رو یکــی کــم یــا زیــاد کنــی. 
رو  کارت  اســتفاده  از  بعــد 

بســوزون.

تاس رو بده به بغل دستی ات 
)بــه انتخــاب خــودت چــپ یــا 
راست( گل یا پوچ بازی کنید. 
ــه  اگــر درســت حــدس زدی ی

خونــه بــرو جلو.

تاس رو بده به بغل دستی ات 
)بــه انتخــاب خــودت چــپ یا 
راست( گل یا پوچ بازی کنید. 
اگــر درســت حــدس زدی یــه 

خونــه برو جلو.

اگر نفر اول توی مسیر نیستی، 
یه خونه برو جلو. 

اگــر نفــر اول هســتی )چه تنها 
چه با آدم های دیگه( این جایزه 

رو نادیده بگیر.

از ۱تــا ۳ یــه عــددی رو بــه 
انتخــاب خــودت بگــو. تــاس 
بریــز. اگــر همــون عــددی که 
گفتــی نیومــد، یــه خونه برو 

جلــو.

مســیر  تــوی  اول  نفــر  اگــر 
نیســتی، یــه خونــه بــرو جلــو. 
اگر نفر اول هستی )چه تنها 
چــه بــا آدم هــای دیگــه( ایــن 

جایــزه رو نادیــده بگیر.

اگــر  بریــز  تــاس  بــار  ســه 
مجموعش بزرگ تر یا مساوی 
ــو. ــرو جل ــه ب ــه خون ۵ شــد ی

یه خونه برو جلو

اگــر  بریــز  تــاس  بــار  ســه 
مجموعش بزرگ تر یا مساوی 
۵ شــد یــه خونــه بــرو جلــو.



کــن،  انتخــاب  رو  نفــر  یــه 
وقتی کارت ســوال برمی داری 
و جوابــش رو بلــد نیســتی 
می تونــی ازش کمــک بگیری 
)این کارت رو به رو بذار جلوی 
خــودت و هــر وقــت اســتفاده 

کــردی بســوزونش(

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
نگهــدار. هر وقت در ســوال ها 
بــه وقــت اضافه نیاز داشــتی 
این کارت بهت ۱۰ ثانیه وقت 
اضافه می ده. بعد از استفاده 

کارت رو بسوزون.

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
نگهدار. هر وقت در ســوال ها 
بــه وقــت اضافه نیاز داشــتی 
این کارت بهت ۱۰ ثانیه وقت 
اضافه می ده. بعد از استفاده 

کارت رو بسوزون.

دو تــا کارت ســوال رویــی رو 
ــن. یکیــش  ــگاه ک ــردار و ن ب
رو بســوزون و یکیش رو به 
پشــت بــذار جلــوی خــودت، 
هر وقت وارد خونه ی سوال 
شدی می تونی به این کارت 

جــواب بدی.

تاس رو بده به بغل دستی ات 
)بــه انتخــاب خــودت چــپ یــا 
راست( گل یا پوچ بازی کنید. 
اگر درست حدس زدی مهره ی 
یه نفر رو  بیار عقب تا اولین 
خونه ای که آبی، قرمز و ســبز 

نباشه.

تاس رو بده به بغل دستی ات  
)بــه انتخــاب خــودت چــپ 
یــا راســت( گل یــا پــوچ بــازی 
کنید. اگر درست حدس زدی 
مهره ی یه نفر رو  بیار عقب 
تــا اولیــن خونــه ای کــه آبــی، 

قرمز و ســبز نباشــه.

یــه نفــر رو انتخاب کــن، وقتی 
کارت سوال برمی داری و جوابش 
رو بلد نیســتی می تونــی ازش 
کمک بگیری )این کارت رو به رو 
بــذار جلــوی خــودت و هر وقت 

استفاده کردی بسوزونش(

از نفِر آخری که توی مسیره 
ــد نفــر  ــر )اگــر چن اجــازه بگی
بودند، یکی رو انتخاب کن( 
اگــر موافــق بود، مهــره ی نفر 
اول رو  بیــار عقــب تــا اولین 
ــز و  ــی، قرم ــه آب ــه ای ک خون

ســبز نباشه.

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
نگهــدار. می تونــی عــدِد تاس 
یک نفر رو به انتخاب خودت 

یکــی کــم یــا زیــاد کنی. 
رو  کارت  اســتفاده  از  بعــد 

بســوزون.

از نفــِر آخری که توی مســیره 
اجــازه بگیــر )اگــر چنــد نفــر 
بودنــد، یکــی رو انتخــاب کن( 
اگــر موافــق بــود، مهــره ی نفــر 
اول رو  بیــار عقــب تــا اولیــن 
خونه ای که آبی، قرمز و سبز 

نباشه.

ایــن کارت رو پیــش خــودت 
نگهــدار. می تونــی عــدِد تاس 
یک نفر رو به انتخاب خودت 

یکــی کــم یــا زیــاد کنی. 
رو  کارت  اســتفاده  از  بعــد 

بســوزون.

دو تا کارت سوال رویی رو بردار 
و نگاه کن. یکیش رو بسوزون 
و یکیــش رو بــه پشــت بــذار 
جلــوی خــودت، هــر وقــت وارد 
خونه ی سوال شدی می تونی 

بــه این کارت جــواب بدی.




