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                         Penguins on ICE 

 پنگوئن ها رو يخ 
 قوانين بازي:

يك پنگوئن يا بيش از  ممكن است( .ئن ها دقت كنيد مكان قرار گيري پنگوبه  يك معما انتخاب كرده و .1
 )وجود داشته باشديك پنگوئن 

شكل اجزا در صفحه به خوبي مشخص شده است تا به شما (صفحات سبز و نارنجي)  در سطح مقدماتي
 روند بازي را نشان دهد.

در عين حال پنگوئن ها در  و ه هم فيت شوندقطعه پازل در كنار يكديگر بايد اين قطعات ب 5با قرار دادن  .2
 جاي مشخص شده در معما قرار گرفته باشند:

براي حل كردن معما الزم است كه شكل قطعات يخ را با هل دادن اجزاي آن تغيير دهيد تا شكل  •
 مناسب را به دست آوريد.

ا را در جاي دلخواه قرار پنگوئن را نشان مي دهد شما مختاريد كه ساير پنگوئن ه 5وقتي معما كمتر از  •
 دهيد.

 فقط جاي آنها در صفحه مهم است. و جهت قرار گيري پنگوئن ها اهميتي ندارد •
 چه قرار دارند.كتابتمام راه حل ها در انتهاي  براي هر معما فقط يك راه حل وجود دارد. .3

 
 درباره پنتامينوها:

را براي توصيف اشكالي كه از مربع هاي مساوي به هم چسبيده تهيه شده اند را اختراع كرد. از آنجاييكه  "پوليومينو"سولومون گولومب واژه 1953در سال 
مربع تشكيل شده است.  5... پيشنهاد كرد. پنتامينو از  و مربع 4مربع، تترو مينو را براي  3از دو مربع تشكيل شده است گولومب واژه ترومينو را براي  "دومينو"

پنتامينوي متفاوت بسازيد چرا كه  3ها آن هر يك از پنتامينو در اين بازي در اختيار داريد ولي مي توانيد با 5مينوي مختلف وجود دارد اگر چه شما نوع  پنتا 18
 اجزاي آنها حركت مي كند.

 تمام اجزاي بازي را مي توانيد به صورتي جمع و نگهداري نماييد كه قطعه اي از آن گم نشود.      چگونه بازي را جمع كنيم؟
 ابتدا اجزا را از روي صفحه بازي برداريد و كتابچه بازي را روي صفحه قرار دهيد.  •

 پنتامينوها را روي صفحه قرار دهيد. •

 تا حركت نكند و براي بازي بعد آماده باشد.   درپوش پالستيكي را روي ان قرار دهيد و كش را دور آن بياندازيد •
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