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 :قواعد بازی

صفحه  1یکی از معماها را از روی دفترچه انتخاب کنید. )شکل 

برج قرمز و نارنجی را مطابق عکس قرار دهید. اول کتابچه( 

 هرجا خفاش دیدید باید یک فاصله در پایه بازی باقی بگذارید!

، شوالیه و پرنسس را در جاهای خود قرار دهید. 2ق شکل بمطا

باقی جلوی دست قرار دهید. قطعات مشخص شده در صفحه بازی را 

 .قطعات را کنار بگذارید

با قطعات مشخص شده، پله و ، کتابچه()صفحه اول  3ق شکل بمطا

راه بسازید بگونه ای که شوالیه و پرنسس به هم برسند. تمامی 

 در پشت صفحه آمده است. برای هر معما جوابهای ممکن 

 : مهم

شوالیه و پرنسس به هیچ وجه تا چیدن قطعات نباید جابجا  .1

و پرنسس باید بتوانند به راحتی با قدم زدن  شوند. شوالیه

 به هم برسند. 

باید فقط قطعات مشخص شده در معما بکار روند نه بیشتر و  .2

 !نه کمتر

سوراخهای روی پایه مانع نیستند و فقط برای قرار گیری  .3

برجها بکار می روند. شوالیه و پرنسس می توانند به راحتی 

 از روی آنها قدم بزنند. 
با شکل موجود  بیشترصفحه آخر کتابچه معما را ببینید. قوانین 

 است.

 : برای والدين راهنمايي

  مراحل حل معما مطابق و به ترتیب معماهای  کهتاکید می شود

های یادگیری  م گیرد. در غیر اینصورت بعضی پلهکتابچه انجا

دست می رود. این بازی در بطن خود تکنیک آموزشی دارد از 

آموزش ساخت، قدرت تجسم و قدرت حل  ،معماها به ترتیبحل که 

 . را تقویت می کندمعما 

 ز مي توانید ا استهنوز براي فرزند شما مشكل  ییاگر معما

جواب استفاده کنید و اجازه دهید با ساخت از روی جواب 

با ساخت از روی  .نحوه ساخت صحیح و غلط را یاد بگیرد

آن شود. بعد از  تجسم تقویت مییکهای ساخت و قدرت جواب، تکن

د تا قدرت ذهن برای معمای مجدد معما را بدون جواب حل کن

 بعدی تقویت گردد.
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