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راهنماي بازي

City Maze/ سیتی میز« (On the Double)«
]!...خودتان باشیدجی.پی.اسِشلوغ، خودتان این شهرِدر هزارتويِ[

...حلّ مسایل گوناگونقدرتپرورشِو و خالقیتهندسیاكادرافزایشِکاربرد آموزشی: 

به باال...سال7بازي:سنّ

بازي:قوانینِ

به هایی که حرکت، با پیکانهاي آغازِي بازي، مشخص کنید. مکانصفحهبر روي- دهدا نشان میطور که معمهمان-حرکت و مقصدهاي نهایی را هاي آغازِمکان) 1

شوند.نشان داده می+با عالمت ،دهد. مقصدهاي نهاییحرکت را به شما نشان میها، جهتشوند؛ نوك پیکانهایی کوچک متّصل هستند، نشان داده میدایره

:هم متّصل کنندرنگ را بههاي آغاز حرکت و مقصدهاي نهاییِ هموجود بیاورید که مکاني بازي، مسیرهایی بهها بر روي صفحهنبا قرار دادن سایرِ پیکا)2

کند. براي رنگ تغییر پیدا ي یک پیکانِ همحرکت، به وسیلهکند تا زمانی که جهتخیابانی که در آن جریان دارد، ادامه پیدا مییک مسیر، همیشه در جهتالف) 

پازل به یکدیگر بچسبند.همساختنِ یک مسیر، الزم نیست که قطعات رنگ

مشابه برخورد کند. در این صورت، مسیر، به جهت جدیدي که پیکانِ که اول با بخشِ انتهاییِ پیکانی از رنگدهدیک مسیر، تنها در صورتی تغییرِ جهت میب) 

بر اثرِ برخورد با بخشی بجز بخشِ انتهاییِ یک رنگ یا ي یک پیکانِ غیرِ همتواند به وسیلهدهد. یک مسیر هرگز نمیدهد، تغییرِ جهت میرنگ نشان میهم

تغییرِ جهت دهد.رنگ، پیکانِ هم

بازیکنان ان این قطعات بگذرند. وانند از میتکنند؛ مسیرها مینمیحرکت و مقصدهاي نهایی) هیچ مسیري را مسدود هاي آغازِها، مکانپازل (پیکانقطعاتج) 

.برگردندها، راه رفته راهمان مسیرتوانند در جهت عکس، دوباره از میانِمسیرها گذر کنند و حتی میتوانند از میانِمی

کار ه ت یک مسیرِ رنگی (قرمز یا آبی) بخساتواند در ي پازل فقط میهر قطعه"باالسرعت"آبی. در معماهاي روي قرمز و روي ، دارد"رو"ي پازل، دو د) هر قطعه

ها براي ساخت مسیرِ آبی رنگ به کار خواهند رفت.ها براي ساخت مسیرِ قرمز رنگ و کدام پیکانشما باید تشخیص دهید که کدام پیکان.رودب

ي بازي قرار بگیرند.ي صفحهتوانند بر روي یکدیگر یا بر روي لبههاي پازل نمیه) قطعه

شوند، در حالی که برخی دیگر، براي قطعه حل می2هاي پازل، مورد استفاده قرار بگیرند؛ برخی از معماها تنها با ي قطعهالزم نیست همه،براي حلّ یک معماو) 

قطعه نیاز دارند.6ي حل شدن، به همه

ي راهنما پیدا کنید.انتهاییِ دفترچهفحاتتوانید در صهاي درست را می؛ پاسخبراي هر معما فقط یک راه حل وجود دارد)3
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