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 (!Splash Attack)   !اِسپلَش اَتَک
 سال بٍ باال 5 ؛باصیکه 4تا  2

 

 :ی قًاویه باصی. ی تًسی؛ دفتشچٍ کیسٍ 1 ؛[ضکلتاسِ سوگ ي تاسِ ]چًبی  تاس 2؛ ی قشمض«پیشاوا»ماَی  1؛ [سوگ ]سبض، واسوجی ي آبی سوگیچًبی ماَی  9 محتویات جعبه 

 :ذیخًس می"ي سپس  "ذیگیش می"َی سا ما 3ايّلیه باصیکىی باضیذ کٍ  هدف بازی"! 

 ی قشمزض گشسزىٍ سا ویزض دس   «پیشاوا»ماَی  !دَیذ ی قشاسباص میضِ يسط پاییه باضذ دس بٍ ضان سي کٍ طشف استخًاوی ضکلی بٍ ماَی سوگی سا 9 سازی:  آماده   ٍ َزا   مزاَی ی  يسزط دسزت

 !(1)ضکل  بگزاسیذ

 :ص بزا سوزگ ي   ضزکل  ای سا کزٍ سوزگ ي    کىىزذ تزا مزاَی    می ی باصیکىان تالش َمٍ سیضد. بالفاصلٍ، دي تاس سا می وًبتص، َش اي، دس !ی باصی سا تعییه کىیذ آغاصکىىذٌ چگونگی بازی  

 .بشداسوذمخًاوی داسد، َا َ ِ تاس ضکل

 (.2)ضکل  بشداسوذسا « مشبع ضکلسوگِ داسای  آبیماَی »باصیکىان بایذ  دَىذ، سا وطان« مشبع» ضکلَا،  اص تاس ي یکی« آبی»َا، سوگ  اص تاس مثال: اگش یکی

، ديبزاسٌ سیزضد.   َزا سا مزی   باصیکه بعزذی، تزاس  گیشد.  می ، قشاس"گشفتٍ"سا   آنمقابل باصیکىی کٍ  دس پاییه باضذ بٍ ش سيا  کٍ طشف استخًاوی ضکلی بٍ است "ضذٌ گشفتٍ"ای کٍ  ماَی

مقابزل   دس ،پاییه باضزذ  بٍ سي ا ش طشف استخًاوی کٍ ضکلی بٍ "ضذٌ گشفتٍ"ماَیِ  ."ذوبگیش" َا َمخًاوی داسد، ِ تاس ضکلای سا کٍ با سوگ ي  کىىذ تا ماَی می ی باصیکىان تالش َمٍ

ٍ  تزالش کىزذ پزیص   آن بزاصیکه بایزذ   اسزت،   "گشفتٍ"اص باصیکىان  ای سا وطان دَىذ کٍ قبالً یکی ماَیَا،  گیشد. امّا اگش تاس می ، قشاس"گشفتٍ"باصیکىی کٍ آن سا       باصیکىزان،  ی اص بقیز

ٍ  ا ش سي طزشف اسزتخًاوی  کزٍ   ایزه مزاَی  (. 3گیزشد )ضزکل    مزی  باال قشاس بٍ ا ش سي استخًاوی ي طشف گطتٍ بش، "ضذٌ گشفتٍ"باصیکه مًفق ضذ، ماَیِ  آناگش         ،گیزشد  مزی  بزاال قزشاس   بز

 گیشد. ي بٍ َمان باصیکه تعلّق می "خًسدٌ ضذٌ"

 (.4گشدد )ضکل  می بش باصی بٍ میضِ "ضذٌ گشفتٍ"سد، ماَیِ دا شی قشمض گشسىٍ سا ب«پیشاوا»اص باصیکىان،  دیگش امّا اگش یکی

 داسد! ی قشمض سا بش«پیشاوا» تًاوذ دَىذ، می سا وطان می "ضذٌ گشفتٍ" قبل یِ اصضذٌ، یک ماَ َای سیختٍ ذ تاسفُمباصیکىی کٍ ب َش نکته:

بشگشداوزذ.  َایص سا بزٍ میزضِ بزاصی     کی اص ماَیی داسد، بایذ ی قشمض سا بش«پیشاوا»دَىذ،  سا وطان می "ذٌض خًسدٌ" قبل َا، یک ماَیِ اص کٍ تاس َىگامی اص باصیکىان، دس اگش یکینکته: 

 افتذ. ای وگشفتٍ باضذ، اتفاقی ومی ، َیچ ماَیاگش آن باصیکه

 :(.5)ضکل  ضًد.بشوذٌ می ، باصی سا "بخًسد"ي سپس  "گشفتٍ"ماَی سا  3اص باصیکىان،  يقتی یکی پایان بازی 

 ضزان سي  ابتذا، بٍ ضکلی کٍ طشف اسزتخًاوی  َمان سا اص "ضذٌ گشفتٍ"َای  تًاوىذ ماَی باصیکىان خشدسال می :سریع بازی  ٍ             دَىزذ ي بزا گزشفته    مقابزل خزًد قزشاس     باضزذ، دس بزاال  بز

 ببشوذ! باصی ساماَی،  3
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