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  Monsters  هیوالها     
ی بازی قرار دَیذ.  یکی از معمّاَا را اوتخاب کردٌ ي َیًالَا را َماوطًر کٍ تعییه ضذٌ، ريی صفحٍ .1

ی تعذاد چطمُا ي ضاخُای ايست. ایه وکتٍ، کار ضما را برای بررسی  دَىذٌ عذد ريی َر َیًال، وطان

 کىذ. تر می راٌ حلّ صحیح، آسان

 یذ تا یکذیگر را بخًروذ:َیًالَا را بر ريی یکذیگر قرار دَ .2

 ضکل  قسمت پاییىی َیًالی گرسىٍ بایذ دقیقاً بر ريی َیًالیی کٍ خًردٌ می( ضًد، چفت ضًدa.) 

 تًاویذ َیًالَا را از ريی خاوٍ َای  در َر حرکت بایذ حتماً یکی از َیًالَا خًردٌ ضًد. ضما می

 (.bقرار دَیذ )ضکل  ی خالی ريی یک خاوٍ تًاویذ آوُا را خالی حرکت دَیذ امّا ومی

 کىىذ؛ آوُا مُجاز بٍ حرکت مًّرب ي یا پریذن  َای افقی ي عمًدی حرکت می َیًالَا فقط در جُت

 (. cاز ريی سایر َیًالَا ویستىذ )ضکل 

 یک  تًاویذ ضًد؛ ضما ومی تر جذیذ می ضًد، جسیی از َیًالی بسرگ يقتی کٍ یک َیًال خًردٌ می

 تر تقسیم کىیذ. ستًن بسرگ از َیًالَا را بٍ ستًوُای  کًچک

 ٍتًاوذ َیًالی  اش با سایر ستًوُا اَمیتی وذارد. َر َیًالیی می ارتفاع یک ستًن َیًال ي یا فاصل

اش  اش بٍ طًر کامل بر ريی قسمت پاییىی طعمٍ پاییىیگری را بخًرد بٍ ضرطی کٍ قسمت دی

 چفت ضًد. 

   ایذ.  یک ستًن بلىذ از َیًالَا در صفحٍ باقی بماوذ، ضما بٍ جًاب درست رسیذٌ يقتی کٍ فقط . 3

 معمّاَا بیابیذ: ی َای درست را در پایان کتابچٍ حل تًاویذ راٌ می

    -ی تعذاد حرکتُا ویستىذ بلکٍ تعذاد چطمُا ي ضاخُای َیًالیی را وطان دَىذٌ َا، وطان حل عذدَای داخل راٌ *

ی ستًن را  دَیذ. اگر ایه َیًال ريی ستًوی از َیًالَا قرار داضتٍ باضذ، ضما بایذ َمٍ میدَىذ کٍ ضما حرکت  می

 حرکت بذَیذ.

 .ی جُت حرکت َر َیًالست دَىذٌ * جُت فلِص، وطان       
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