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  ROADBLOCKسد معبر
 قواعد بازی

ٌا را طُری کً تا تزکیة  َ قطعات ساختمانٌا را اوتخاب کىیذ. ماشیه قزمش  س تاسییکی ا .1

ی تاسی قزار دٌیذ. ایه  تاسی مطاتقت داشتً تاشذ، رَی صفحً دفتزچًوشان دادي شذي در 

 جا کزد.  تُان در طُل تاسی جاتً قطعات را ومی

دسدیذي شذي را تً تلً ی تاسی قزار دٌیذ تا ماشیه قزمش  شش ماشیه پلیس را رَی صفحً .2

 ی تاسی خارج شذي َ "فزار" کىذ. تیىذاسوذ طُری کً وتُاوذ اس صفحً

 تُاوذ اس رَی ٌیچ ماشیه پلیس یا ساختماوی عثُر کزدي َ فزار  ماشیه قزمش ومی

 کىذ.

 تُاوذ تً طُر اریة حزکت کزدي َ فزار کىذ.  ماشیه قزمش ومی 

ی تاسی گذاشتیذ َ راي ماشیه قزمش را سذ  کً ٌز شش ماشیه پلیس را رَی صفحً ٌىگامی .3

 ایذ! کزدیذ، رمش تاسی را گشُدي

 

ٌای پلیس را حتی اگز تزای سذ کزدن راي ماشیه قزمش مُرد ویاس وثاشىذ، در  ی ماشیه تایذ ٌمً

فتزچً مقایسً کىیذ. تزای ٌز صفحً قزار دٌیذ. راي حل خُد را تا راي حل دادي شذي در پشت ٌمیه د

 تاسی تىٍا یک راي حل َجُد دارد. 

 راهنمایی

 خُاٌیذ  کً حزکتی اوجام دٌیذ تً کِل حزکاتی کً می سذ معثز یک تاسی فکزی است. اگز پیش اس آن

تسیار  کىیذمی سماوی کً تزای گذاشته اجشاء تاسی رَی صفحً عجلً وسثت تً اوجام دٌیذ فکز کىیذ 

 .گشاییذ سی را میسزیعتز رمش تا

  ًٌا!  ی آن گیزوذ اما وً ٌمً قزار میتزخی اس اجشاء تاسی تىٍا در جاٌای خاصی اس صفح     

 ی خاص جا داروذ! ی تاسی تىٍا تزای یک یا دَ قطعً درعیه حال تزخی فضاٌا رَی صفحً
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