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آبی / پاندا / گورخر)(نوح / زرافه / کانگورو / شیر / اسبفیگور یا آدمک7کشتی / 1معماي مختلف / 60:اجزاء بازي*

نوح تا تو را ":حافظقول بهالبته جاي نگرانی نیست؛هستند.کشتی نوحیی در دنبال جاکدام از حیوانات، بههر: بازي* هدف 
که حیوانات، کجاي کشتی قرار گیرد ولی اینهمیشه در جلوي کشتی قرار مینوح... "!بان، ز طوفان، غم مخوراست کشتی

خواهد اب شیر پیدا کند ولی پاندا نیز دقیقاً میکند تا جایی در کنارِ جنبگیرند، کمی جاي بحث دارد! کانگورو، نااُمیدانه تالش می
سپري کند! ولی خواهد کلّ مسیر را در انتهاي کشتیکالم شود! از طرفی، زرافه هم نمیجا بنشیند تا بتواند با گورخر همهمان

شان خواهند رسید! ي حیوانات به مراد دلریزي دقیق، همهمشکلی نیست؛ با یک برنامه

یوان را در با توجه به قوانین بازي، هر ح) 3/ روي خود بگذارید.ها را پیشِکشتی و آدمک) 2/ اها را انتخاب کنید.از معمیکی) 1
حلّ معما را پیدا کنید.تفکّر استراتژیک داشته باشید و راه) 4جاي درست قرار دهید. / 

ایستد. همیشه در دماغه (انتهاي سمت چپ کشتی) مینوحدماغه (قسمت جلو)ي کشتی همیشه باید در طرف چپ باشد. 
اند. گذاري شدهشماره6تا 1از چپ به راست، از -هادر معماها و در پاسخ- ي جاهاي خالی بقیه



: دستورات چیدمان حیوانات در کشتی* 

قرار بگیرد.و رو به کدام طرف تی در کجاي کشباید هر حیوان دهند کهاند، نشان میمشخص شدهها هایی که با شماره"جا"-

نفر ،گاهی!)بشودنیز نوحخود تواند شامل حال این قانون، میکالم شود (اَش همدستینفر بغلخواهد با میحیوانات ازییک-
روي یکدیگر چیدمان شوند.درباید روحیواندو این است. دستی نیز در تصویر (معما) نشان داده شدهبغل

شده قرار تعیینجهتشده و درمشخصترتیبِبه گرِ آن هستند که یک یا چند حیوان باید بنانشان،هاي کشتی"خشب"-
!شودمشخص می،سایر دستوراتبهتوجهاها در کجاي کشتی هستند، ب"بخش"که این اینبگیرند.

پر کنند.-با توجه به سایر دستورات- ید آن رابااز حیوانات، خالی باشد، حیوانات دیگر یی در کنارِ یکی"جا"اگر -
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