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 قلعه منطق
 بازیقواعد 

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

 صفحه اول کتابچه( 

، قطعات بازی شامل برج و دیوارها و ستونها 2ق شکل بمطا

 ق شکل بسازید.برا طوری بچینید که قلعه را مطا

جواب خود را با راه ، )صفحه اول کتابچه(  3ق شکل بمطا

  حل پشت هر صفحه کنترل نمایید که صحیح باشد. 

 12تا  1: معمای نو آموز

میله )برج(  3قطعه )بلوک( و  3این معماها از در 

استفاده می شود. در نتیجه یک قطعه در هر معما استفاده 

 نمی شود.

 22تا  13: معمای نیمه حرفه ای

کند.  استفاده میمعماهای نیمه حرفه ای از همه قطعات 

 کلید موفقیت است.شروع استفاده از قطعه قرمز، 

 33تا  22: معمای حرفه ای

مهم می شود. قلعه حرفه ای پایداری و تعادل در معماهای 

 فقط در حالتی که معما را صحیح حل کنید پایدار می شود.

 24تا  33: معمای استاد

برای در این مرحله فقط شمای )سایه( طرح دیده می شود. 

 حل معما نیاز به فهم کامل ترکیب برجها و قطعات است.

صفحه آخر کتابچه معما را ببینید. قوانین بیشتر با شکل 

 موجود است.

 : برای والدين راهنمايي

 ک نمی کند. به دحل معما توسط خود شما کمکی به یادگیری کو

جای آن مثال بپرسید فکر می کنی برج بلند باید کجا قرار 

 گیرد؟ 

  اول قطعات )بلوکها( را مطابق قلعه بچینید و بعد تصمیم

بگیرید برج بلند کجا قرار گیرد، سپس برج متوسط و بعد 

 کوتاهترین برج را قرار دهید. 

www.LBmind.com

 



  اگر معمایی هنوز براي فرزند شما مشكل است مي توانید از

جواب استفاده کنید و اجازه دهید با ساخت از روی جواب 

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

تکنیکهای ساخت و قدرت تجسم تقویت می شود. بعد از  ،جواب

آن مجدد معما را بدون جواب حل کنید تا قدرت ذهن برای 

 معمای بعدی تقویت گردد. 

 می باشد.  سرزمین ذهن زیباو گارانتی این بازی مورد تایید 

مشاهده بازیهای       421-44242434راهنمایی و مشاوره در مورد بازیها: 
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