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BİR OYUN OLARAK OYNAMAK
Kim Oynayabilir: Bir veya daha fazla kişinin 
oluşturduğu takımlar oynayabilir. Büyük gruplarda birçok 
takım oluşturmak oyuna çok uygundur. Görsel Beyin 
Fırtınasını, küçük ve daha büyük oyuncuların karışık olarak 
oluşturdukları takımlarla oynayabilecek, 10 yaş ve üzeri 
herkese öneririz.
Gerekli Malzeme: Kağıt ve kaleme izin verilir ve bunlar 
bazı sorularda çok yarar sağlar.  Bu malzemelere, cevapları ve 
alınan puanları kaydetmek için de ihtiyacınız olacak. Soruları 
çözerken bilgisayarlara, akıllı telefonlara ve hesap 
makinelerine izin verilmez. Ayrıca bir saat veya kronometre 
gereklidir. 

Oyun: Oyuncularınızı takımlara ayırın. Herkesin 
görebileceği şekilde masanın üzerine bir kart yerleştirin. 
Takımın üyeleri karta dikkatlice bakarlar, sonra beyin 
kıvrımlarını zorlamaya başlarlar. Doğru cevabı bulduğunu 
düşünen ilk takım, cevabını bir kağıda yazdıktan sonra kağıdı 
ters çevirir ve “Bitti! ” der. Bir takım “Bitti” dediği zaman, 
cevabını değiştiremez ve kalemlerini ellerinden  bırakmak 
zorundadırlar. Diğer takımlara cevaplarını yazmaları için bir 
dakika süre verilir.   
Süre bittiği zaman, Doğru cevabı olan her bir takıma puanları 
verilir. Sonra, “Bitti! ” diyen takımın cevabı doğru ise, başka 
bir takım tarafından okunmak zorunda olan Bonus Sorusunu 
cevaplamaları için bir dakika süreleri vardır. Oyun bir takım 
kazanana kadar bu şekilde devam eder!

Görsel Beyin Fırtınası (Visual Brainstorms®)  100 özgün  
Beyin-şaşırtan görev kartlarından oluşmuştur. 

© 2014 ThinkFun Inc. MADE IN CHINA, 137. #6550. INCard01.

GÖRSEL BONUS GÖZ KÜRESİ
Kartın önünde "Görsel Bonus” göz işareti olan              bir kart 
çekerseniz resimle ilgili her şeyi ezberlemelisiniz.  Kartın 
arkasındaki bonus sorusu sizden resimdeki bazı detayları 
hatırlamanızı isteyecek!

PUANLAMA
Noktaların Değerleri:  Görsel Beyin Fırtınası soruları 
zorluk derecesini ve puanlama değerini belirtmek için 
renklerle kodlanmıştır:

Yeşil: Kolay sorular, değeri 1 puan. (ima 
Mavi: Zor sorular, değeri 2 puan.

OYUNUN SONU 
Gerekli puanı alan ilk takım oyunu kazanır! 
İki takım = 10 puan
Üç takım = 8 puan
Dört veya daha fazla takım = 5 puan

TEK KİŞİLİK
Her seferinde bir kart çekin ve soruyu cevaplamayı deneyin, 
sonra cevabınızı kontrol etmek için kartın arkasına bakın. 
Bonus Sorusunu denediğinizden emin olun!

KATKIDA BULUNANLAR
GÖRSEL BEYİN FIRTINASI® 'nın ilk basımı ThinkFun® ve 
Ivan Moscovich'in birlikte çalışmaları ile oluşmuştur.  
Başarılarla dolu kariyeri boyunca ürettiği materyalleri 
kullanmamıza izin verdiği için Martin Gardner'a da çok 
teşekkür ediyoruz. Bu projeye katkıda bulanan kişiler: 
Steve Wagner, Bill Ritchie, Maria Yap and Option X, 
Jane Roessner, Monte Fung ve Agnes Lau, Alicia 
Springer, Andy Gallant, Harry Nelson ve buraya 
sığdıramayacağımız kadar çok sayıda diğerleri.

Kırmızı: Çok zor sorular, değeri 3 puan. 
Bonus sorularının değeri 1 puan.
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