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 (Kabaleoکبثبلئَ )

 آهشیکب( ،"Major Fun"ی  ٍ جبیضُ "اٍپٌْبین"ی عالی  ی جبیضُ ثشًذُ، فشاًؼِ / 2011ػبل  ی ثضسگ ثْتشیي ثبصی اػتشاتظی ی جبیضُ )ثشًذُ

 

 دقیقِ. 15تش، هذّت ثبصی:  یک ثبصی ثشای دٍ تب چْبس ثبصیکي، ّـت ػبلِ یب ثضسگ -

 ّذف ثبصی: -

تاشیي هقاذاس سا اص سًاگ هشثاَط ثاِ خَدؿابى دس        ي ؿکل هوکي تالؽ کٌٌذ تاب ثایؾ  تشی ّب ثبیذ ثِ هخفیبًِ داًذ کِ کذام سًگ هشثَط ثِ اٍػت. ثبصیکي ّش ثبصیکي تٌْب خَدؽ هی

 ثبصی ؿَد(.ی  ّب، سًگ غبلت صفحِ ثِ آى ثبصی قشاس دٌّذ )تب سًگ هشثَطی  صفحِ

 ّب: ًبم ٍ گضیٌؾ قغعِ -

 هخشٍط، قبثل دیذى خَاّذ ثَد. ٍ کشدىس ٍ سًگی هخفی ّؼتٌذ کِ تٌْب ثب پـتی  یک قغعِی  گیشًذُ ثش ( کِ دس 1ؿکل « )ّذف»هخشٍط ثِ ًبم  6

 سًگی ػبدُ اػت.ی  ّب، یک حلقِ آى ی ( کِ هـخصِ 2)ؿکل « پبیِ»هخشٍط ثِ ًبم  24

 سًگی اػت. ی ّب، دٍ حلقِ آى ی ( کِ هـخصِ 3)ؿکل « قغعِ»هخشٍط ثِ ًبم  36

     ؿاًَذ ٍ   قغعاِ های   55گیشًاذ کاِ ؿابهل     ّاب هاَسد اػاتفبدُ قاشاس های      سًاگ اص هخاشٍط   5، فقظ ًفشُ 3ّب ثبیذ هَسد اػتفبدُ قشاس ثگیشًذ. دس ثبصی  هخشٍطی  ًفشُ، ّوِ 4دس ثبصی 

 ؿذ.قغعِ اًجبم خَاّذ  44ًفشُ، دٍ سًگ کبهل ثِ جعجِ ثشگشداًذُ ؿذُ ٍ ثبصی تٌْب ثب  2ّبی هشثَط ثِ سًگی کِ دس ثبصی ًیؼت، ثبیذ ثِ جعجِ ثشگشداًذُ ؿًَذ. دس ثبصی  هخشٍط

 ػبصی:  آهبدُ -

ِ     « ّذف» ّبی ّش ثبصیکي ثبیذ یکی اص هخشٍط    پبیابى ثابصی ثبیاذ ثاشای ػابیش     ی  سا ثِ صَست اتفبقی اًتخبة کٌذ: سًگ قؼوت داخلی هخشٍط، سًگ ثابصیکي خَاّاذ ثاَد ٍ تاب لح ا

 ّب ًبؿٌبختِ ثوبًذ. ثبصیکي

 ثبیذ ثِ عَس تصبدفی سٍی هیض چیذُ ؿًَذ:« پبیِ»ّبی  ػپغ هخشٍط

 (؛ 4سًگ )ؿکل  6کذام اص  اص ّش« پبیِ»هخشٍط  4خَاّین داؿت؛ « پبیِ» 24ًفشُ،  4دس ثبصی 

 سًگ داخل ثبصی؛ 5کذام اص  اص ّش« پبیِ»هخشٍط  4خَاّین داؿت؛ « پبیِ» 20ًفشُ،  3دس ثبصی 

 سًگ داخل ثبصی. 4کذام اص  اص ّش« پبیِ»هخشٍط  4خَاّین داؿت؛ « پبیِ» 16ًفشُ،  2دس ثبصی 

ِ      «قغعِ»ّب ثب «پبیِ»دّذ، کِ تب پبیبى تغییش ًخَاّذ کشد: ثیـتش  ثبصی سا ؿکل هیی  حِایي چیذهبى اثتذایی، صف ِ  ی  ّب پَؿابًذُ خَاٌّاذ ؿاذ اهّاب دس ایاي هشحلا ی  آغابصیي، ّوا

 هبًٌذ. ّب دس جبی خَد ثبقی هی«پبیِ»

  ؿابى ثاشای   ی دٌّذ ثِ ؿکلی کاِ دس عاَل ثابصی، رخیاشُ     سٍی خَدؿبى قشاس هی ِث ّب سا سٍ ( ٍ آىکٌٌذ )دس اداهِ خَاّین گفت کِ چگًَِ ّب سا تقؼین هی«قغعِ»ّب  ػپغ ثبصیکي

 :دٍ سٍؽ ثشای ثبصی ٍجَد داسدّب قبثل سٍیت ثبؿذ.  ػبیش ثبصیکي

 ثبصیکي: 4یب  3، 2سٍؽ تصبدفی ثشای  -

 بة کٌٌذ:ّب سا ثِ ؿکل تصبدفی اًتخ ّب آى ّبی داخل ثبصی ثبیذ دس جعجِ قشاس دادُ ؿًَذ تب ثعذاً ثبصیکي«قغعِ»

 کٌذ. اًتخبة هی« قغعِ» 12ًفشُ، ّش ثبصیکي  2ٍ دس ثبصی « قغعِ» 10ًفشُ، ّش ثبصیکي  3، دس ثبصی «قغعِ» 9ًفشُ، ّش ثبصیکي  4دس ثبصی 
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 ثبصیکي: 3یب  2سٍؽ هؼبٍی ثشای  -

 ؿًَذ: ّب تقؼین هی ّب ثِ ؿکل کبهالً هؼبٍی ثیي ثبصیکي«قغعِ»

 کٌذ. سًگ هَجَد دس ثبصی سا اًتخبة هی 5کذام اص  ِ اص ّشقغع 2ًفشُ، ّش ثبصیکي  3دس ثبصی 

 کٌذ. سًگ هَجَد دس ثبصی سا اًتخبة هی 4کذام اص  قغعِ اص ّش 3ًفشُ، ّش ثبصیکي  2دس ثبصی 

 چگًَگی ثبصی: -

 ؿاًَذ. ّاش ثابصیکي دس ًَثات خاَد، یکای اص        عجق جْت چاشخؾ ققشثاِ ّابی ػابقت هـاخ  های       ،ّبی ثعذی ثبصی ثِ ؿکل تصبدفی تعییي ؿذُ ٍ ػپغ ًَثتی  کٌٌذُ ؿشٍع

 :دّذ کٌذ، قشاس هی ّب سا اًتخبة کشدُ ٍ ثب تَجِ ثِ قَاًیي صیش، دس جبیی کِ اًتخبة هی«قغعِ»

 -تـاکیل  «ػاتَى »یک ، «پبیِ»سٍی یک  سًگ قشاس ثگیشد )اص قشاس گشفتي یک هخشٍط ثش ّن غیش ی«پبیِ»سٍی یک  تَاًذ ثش فقظ هی« قغعِ»یک «: پبیِ»قشاس گشفتي ثش سٍی یک 

ًابسًجی   ػجض قاشاس ثگیاشد، ػاتَى،    ی«پبیِ»سٍی یک  ًبسًجی ثش ی«قغعِ»ثبالیی سا ثِ خَد خَاّذ گشفت؛ ثشای هثبل، اگش یک  ی«قغعِ»ؿَد(. ایي ػتَى اص ایي ثِ ثعذ، سًگ  هی

 (. 5هحؼَة خَاّذ ؿذ )ؿکل 

 سٍی ّش ػتًَی قشاس دٌّذ.  د سا هؼتقیوبً ثشخَ ی«قغعِ»تَاًٌذ  ّب هی ثبصیکيسٍی یک ػتَى:  قشاس گشفتي ثش

ِ »سٍی  آثی ثش ی«قغعِ: »6ثبالی ػتَى ًجبؿذ، ایي ػتَى دٍثبسُ تغییش سًگ خَاّذ داد )ؿکل ی «قغعِ»سًگ  ّن ،«قغعِ»اگش       گیاشد: ػاپغ ػاتَى     ًابسًجی قاشاس های    ی«قغعا

 آیذ(. هی ثِ سًگ آثی دس

ِ »سًاگ   ،ّب سا اص ثبصی خابس  کٌاذ: ػاپغ ػاتَى     یکذیگش سا خٌثی کشدُ ٍ ثبصیکي ثبیذ آى« قغعِ»ؿذ، دٍ ثبالی ػتَى ثب ی«قغعِ»سًگ  ّن ،«قغعِ»اگش  ِ »]یاب  « قغعا   ی«[پبیا

   دّاذ   های  سا اص ثبصی خابس  کاشدُ ٍ اجابصُ   « قغعِ»گیشد: ثبصیکي ثالفبصلِ ایي دٍ  آثی دیگش قشاس هی ی«قغعِ»سٍی یک  آثی ثش ی«قغعِ»یک  :7گیشد )ؿکل  صیشیي سا ثِ خَد هی

 .آیذ( هی تب سًگ صیشیي آؿکبس ؿَد: ػتَى، یک ثبس دیگش ثِ سًگ ًبسًجی دس

   !ؿَد ًویگبُ اص ثبصی خبس   ّیچ« پبیِ»: یک خَاّذ ثَدپزیش ً سٍی آى اهکبى سًگ ثش ّن ی«قغعِ»هبًذُ دس ػتَى ثبؿذ، قشاس دادى یک  ، آخشیي هخشٍط ثبقی«پبیِ»اگش هخشٍط 

 ّب ٍجَد ًذاسد. ػتَى هحذٍدیتی ثشای استفبع

 !سٍی آى ثبصی کشدُ اػت، قشاس دّیذ یب ػتًَی کِ ًفش قجل اص ؿوب ثش« پبیِ»سٍی  خَد سا ثش ی«قغعِ»ؿوب هجبص ًیؼتیذ ًکتِ: 

 پبیبى ثبصی: -

ِ »اػابع سًاگ    ؿَد. سًگ یک ػتَى ثش یثبصی هـخ  هی  دس جبی خَد قشاس گشفتِ ثبؿذ. ػپغ سًگ غبلت صفحِ« قغعِ»کٌذ کِ آخشیي  جب اداهِ پیذا هی ثبصی تب آى  ی«قغعا

 کٌاذ:   خاَد سا آؿاکبس های   « ّاذف »سًاگ هخاشٍط    ،خَاّذ ثَد. ػاپغ ّاش ثابصیکي   « پبیِ»ًـذُ، ثِ سًگ خَد آى  ّبی پَؿیذُ«پبیِ»یک اص  ؿَد. سًگ ّش ثبالیی آى هـخ  هی

 ثشًذُ اػت(. "صَستی": 8ؿذ، ثشًذُ اػت )ؿکل ثبصی داؿتِ ثبی  خَد سا دس صفحِ« ّذف»سًگ ثب  ّنی  تشیي ًقغِ ثبصیکٌی کِ ثیؾ

ِ )»تاشیي تعاذاد ػاتَى     ّب اهتیبص هؼبٍی داؿتِ ثبؿٌذ، ثبصیکٌی ثشًذُ اػت کِ سًگ هشثَط ثِ اٍ، ثایؾ  اگش ثبصیکي سا      ( ای کاِ حاذاقل ثاب یاک هخاشٍط پَؿایذُ ؿاذُ ثبؿاذ        «پبیا

 پَؿبًذُ ثبؿذ.

 ؿَد. ِ ثبؿذ، ثبصیکٌی کِ ثلٌذتشیي ػتَى سا داؿتِ ثبؿذ، ثشًذُ اقالم هیّب ٍجَد داؿت اگش ٌَّص ّن حبلت تؼبٍی ثیي ثبصیکي
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