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 و شیوا کارشناس فاطمه میراخوری تنظیم کننده:

 تالیفی منبع:

 

 

 

 

 

 ساخت آپارتمان   در
2
9
 از زمین مجتمع 

 مسکونی

 ساخت زمین بازی در
2
7
 زمین پارک محله 

ساخت سالن 

1 چندمنظوره در
2
  

 زمین ورزشگاه

ساخت سالن انتظار در 

1
5
 زمین درمانگاه 

در نمازخانه  ساخت
2
5
 

 از زمین مسجد

آماده سازی حیاط در 

3
7
 زمین مدرسه 

در سالن بانک  ساخت

4
5
 از زمین بانک 

باب مغازه  11 ساخت

در 
1
3
 از زمین پاساژ 

آماده سازی فضای گل 

و گیاه در 
2
5
زمین  

 فضای سبز

مغازه در  5ساخت 
2
9

 

 از زمین پاساژ

گرفتن یکی از 

دیگران های مسئولیت

 اوانتخاب با 

آماده سازی زمین 

2 چمن در
5

زمین   

 پارک محله

برگرداندن یکی از 

ها به مسئولیت

 شهرداری

 رستورانیک  ساخت

در 
2
4

 از زمین پاساژ  

ساخت سالن تزریقات 

در 
2
5

 زمین درمانگاه  

ساخت سالن بدنسازی 

در 
2
7
 زمین ورزشگاه 

حیاط و  ساخت

در وضوخانه 
1
4
از  

 زمین مسجد

فضای  ساخت

در خودپرداز 
1
5
از  

 زمین بانک

ساخت آپارتمان در 
1
3
 

زمین مجتمع از 

 مسکونی

گرفتن یکی از 

دیگران های مسئولیت

 اوانتخاب با 

درخت کاری در 
1
2
 

 زمین فضای سبز

ساخت حوض و آبنما 

در 
1
7
زمین پارک  

 محله

ها آماده سازی کالس

در 
2
5

 زمین مدرسه  

ساخت فضای سبز در 

2
9
از زمین مجتمع  

 مسکونی

ساخت سالن 

اجتماعات در 
1
7
زمین  

 مدرسه

ساخت راه 

واری در سدوچرخه
1
4
 

 زمین فضای سبز

1 ساخت آپارتمان در
4
 

از زمین مجتمع 

 مسکونی

برگرداندن یکی از 

به  هامسئولیت

 شهرداری

ساخت بوفه در 
1
7
 
 زمین پارک محله

برگرداندن یکی از 

به  هامسئولیت

 شهرداری

سالن  ساخت

در  اجتماعات
1
5
از  

 زمین مسجد

1 ساخت آپارتمان در
3
 

از زمین مجتمع 

 مسکونی

مطب در  5ساخت 
1
4
 

 زمین درمانگاه

ی غذا ساخت یک تهیه

در 
1
9

 از زمین پاساژ  

گرفتن یکی از 

دیگران های مسئولیت

 اوانتخاب با 

 «دو یا سه نفره بازی کنید. ی بعدی ببینید.را در صفحه« ی کسریی بازی محلهصفحه 

 بگذارید و به نوبت بازی کنید. روی میزو  بزنیدبُر را برش بزنید. سپس  هاتکار 

 شده، اجرا  خواستهبا هاشور زدن قسمت  بازیی دارد و دستور کارت را روی صفحههر بازیکن در نوبت خود، یک کارت بر می

 ارد.دمسئولیت بیشتری  ، بازیکنی برنده است کهدر پایان .گیردیعنی مسئولیت آن قسمت از محله  را بر عهده می کندمی

«ی کسریمحلهبازی »  
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 «ی کسریمحلهی بازی صفحه»

 مجتمع مسکونی  پاساژ  بانک  مسجد  درمانگاه  فضای سبز  ورزشگاه  مدرسه  پارک محله 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 


