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 قواعد بازی

 تان است. کند و راهی جالب برای آزمودن درک فضایییک بازی فکری است که ذهن پیر و جوان را درگیر می *"IQ معما های"

 کند. آل در سفر میای ایدهی آن نیز این بازی را تبدیل به بازیترکیب فشرده

 ویات:محت

 ی ذخیره با دو سطح بازی:جعبه 

 (1معماهای دو بعدی )تصویر ی مشبک مستطیلی برای سطح درونی: یک صفحه 

 (2ی مشبک مربعی برای معماهای سه بعدی )تصویر سطح بیرونی: یک صفحه 

 بازی. 101ی راهنما شامل قوانین و دفترچه 

 22 بازی برای معماهای دو بعدی 

 22 بعدی بازی برای معماهای سه 

 12 (3ی پازل متفاوت. )تصویر قطعه 

 (27تا  1های دو بعدی )بازی

 ها را روی سرپوش جعبه قرار دهید.تمام قطعات پازل را جدا کرده و آن .1

 بچینید.ها را انتخاب کنید و قطعات پازل را آنطور که مشخص شده، یکی از بازی .2

نباید شوند سعی کنید فضای خالی را با تمام قطعات باقی مانده پر کنید. قطعات پازلی که در بازی نشان داده می .3

 جا شوند!جابه

 گذاری کنید.ی سختی هر بازی عمدتًا وابسته به تعداد قطعاتی است که باید خودتان جایدرجه

 شان راحت است.معنا نیست که حلها بیشتر از یک راه حل دارند که البته به این بعضی بازی

 ی پازل  )مبتدی(قطعه 2یا  1: 1-11بازی 

 ی پازل )متوسط(قطعه 4یا  3: 12-32بازی 

 ی پازل )پیشرفته(قطعه 1یا  5: 33-44بازی 

 ی پازل )فوق پیشرفته(قطعه 4یا  2: 42-14بازی 

 ی پازل )نابغه(قطعه 2: 15-22بازی 

 (101 تا 27های هرمی سه بعدی )بازی

 باال بیاید. ی مشبک مربع شکلا برگردانید تا صفحهتمام قطعات پازل را جدا کرده و جعبه ر .1

جایی که  قطعات  وهرم  معما، طبقاتها را انتخاب کنید و قطعات پازل را آنطور که مشخص شده، بچینید. یکی از بازی .2

 دهد. گیرند را نشان میپازل قرار می

 بوجود آید.  طبقه 5هرم کاملی با مانده طوری پر کنید که با قطعات باقیسعی کنید فضاهای خالی را  .3

ن کمک ( قرار بگیرند. به عنواطبقه( و هم عمودی )گسترش یافته در چندطبقه توانند هم به صورت افقی )در یکقطعات پازل می

 (.2تا  1د، نشان داده شده است )تصاویر شونی پازل در هم ادغام میها دو قطعهکه در آن ها، چند حالت ممکنبرای حل بازی

 ی پازل )مبتدی(قطعه 1: 23-21بازی 

 ی پازل )متوسط(قطعه 3یا  2: 22-44بازی 

 ی پازل )پیشرفته(قطعه 5یا  4: 45-22بازی 

 ی پازل )فوق پیشرفته(قطعه 2یا  1: 23-21بازی 

 ی پازل )نابغه(قطعه 10یا  2، 4: 22-101بازی 


