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 راهنمای بازی
 

 «Temple Trap/  فرار از معبد»
 

 (ضذُ با دیَاسّای هتحشّک... تَیی ًفشیي ّضاس)
 

 ...شد ها خواهید ا یک قدم اشتباه، خوراک تمساحب
 

 ...ٍ قذست حلّ هسایل گًَاگَى ، تَاى اًذیطیذى استشاتژیکاک ٌّذسیافضایص ادسکاربرد آموزشی: 

 بِ باال... سال 7 سن بازی:
 

 .ی هعوّاّا فتشچِد ٍدًٍِ آدهک  ، یِبلَک پالستیکیتا  8 ،ی باصی صفحِی بازی:  محتویات جعبه
 

    ی صفحِ سٍی - طَس کِ خَاستِ ضذُ ّوَى -سٍ  الصمّای  بلَکی  ّوٍِ  یکی اص هعوّاّا سٍ اًتخاب کٌیي( 1

 ...ٍ آدهک سٍ ّن سشِ جاش بزاسیي قشاس بذیيباصی 

 :آدهک سٍ حشکت بذیي تا بتًَیيبلغضًٍیي ّا سٍ  بلَک (2

 ضِ!( ّا هی افتِ تَ آب ٍ خَساک توساح ّای خالی بزاسُ )چَى هی تًَِ پا تَ خًَِ ٍقت ًوی * آدهک ّیچ

    ضِ ٍ  هی ایستِ، قفل اَش هی تًَِ سٍی بلَکی کِ حفشُ ًذاسُ، بایستِ! بلَکی ّن کِ آدهک تَ حفشُ آدهک ًوی* 

 کٌِ! تًَِ حشکت ًوی جا باضِ، تا ٍقتی کِ آدهک اٍى

  -استفادُ ِی دیگِ، حتواً بایذ اص پلّ بشای ایي کِ بتًَیي اص یِ طبقِ بشیي بِ یِ طبقِ طبقِ داسُ! تا 2 ،تَ * ّضاس

 !کٌیي

  بطِ؛ جا بِ جا ی پاییي ّای طبقِ کٌیي، آدهک هوکٌِ چٌذیي باس تَ بلَک * ٍقتی کِ داسیي هعوّا سٍ حل هی

 سٍضَى بایستِ!تًَِ  ی باال، حفشُ ًذاسى، ًوی ّای طبقِ ی باال ّن بشُ اهّا چَى بلَک تًَِ بِ طبقِ آدهک هی

    کِ تَى باضِ حَاس ،ضَى! ضوٌاً اسج کٌیي یا بچشخًَیيّا سٍ اص صفحِ خ کذٍم اص بلَک * ضوا حق ًذاسیي ّیچ

باال ی  تَ ّویطِ بایذ یِ ساّی بشای سسیذى بِ طبقِ ی باال قشاس داسُ ٍ ضوا بشای خشٍج اص ّضاس دسِ خشٍج تَ طبقِ

 پیذا کٌیي!

 !یيدُ باضتَ سٍ پیذا کش ضوا ساُ فشاس اص ّضاسضِ کِ  ا، ٍقتی حل هیهعوّ (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 * www.LBMind.com«: سشصهیي رّي صیبا»فشد اص ضشکت  بِ ای هٌحصش * اسائِ

 * 421-88482438ّا:  هَسد باصی ی تواس بشای ساٌّوایی ٍ هطاٍسُ دس * ضواسُ

 پیاهک کٌیذ * 14441٠989ی  ضواسُ سا بِ 1ّای فکشی، عذد  ی ٍ عضَیت دس کلَب باصیکط * بشای ضشکت دس قشعِ

 * هتشجن: کیَهشث قٌبشی آرس *


