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راهنماي بازي

»Quadrillion/ کوادریلیون«
]نهایت پاسخ...نهایت پرسش... و بیبینهایت...سوي بیبه[پیش

...قدرت حلّ مسایل گوناگونپرورش و و خالقیتاك هندسیافزایش ادرکاربرد آموزشی: 
به باال...سال7سن بازي:

قوانین بازي:

بچسبانید:یکدیگربهاي بازي ري صفحهچهار تکّه) 1

ي راهنما) قابل قبول است.دفترچهي اولین صفحهمطابق تصویرِ ها (الف) هرگونه ترکیبی از تکّه

وجهی چیدمان شوند.هر از با هر زاویه و ،توانند به هر ترتیبها میب) تکّه

:هیدبدي، جاایدکردهاي که درستصفحهدراي بازي رقطعه12ی تمام)2

).هبگیرند (فضاهاي بستسفید قرارروي نقاط سیاه یا انندتوهاي پازل نمیالف) قطعه

.شوندهاي پازل پر هاي سیاه و سفید) با قطعهي بازي (بجز نقطهصفحهبازِ ي فضاهاي ، باید همهشودب) براي این که معما حل 

.شوندي مختلف گذاشته چند تکّهی ازروي نقاطدنناتوهاي پازل میقطعهج) 

کاري براي هر معما، ش این نیست که پیدا کردن یک جوابایتا! ولی معنهزارصدچند،دیگربعضیوفقط چندتاها از آن. بعضیدحل دارراهککم یهر معمایی دست)3

است کهحلّ این معماها، الزم. برايدکنارائه میشمابه-ن تا خیلی سخت ااز آس-رامعماهااي از ي راهنما، گزیده، دفترچهبا بازي آشنا شوید! براي این که ساده است

هاي صفحهدرتوانیدکه می-دحل دارنراهک. این معماهاي بخصوص، فقط یدذاریگبیی مشخصجاهادراهاي پازل رو بعضی از قطعهکردهدرست اي مشخص راصفحه

.دن کنیاشيپیداي راهنماآخر دفترچه

هاي مهم:نکته

هاي نسبت وقتی که نقطه؛ بهندتري شکل بگیرناکه معماهاي آسودش، باعث میدنها باشکنارهن نزدیک به اشهاي سفید و سیاهقطهاي که نهاي بازيصفحه) ساختن1ِ

.دسیاه و سفید، نزدیک به مرکز باشن

..براي آخرِ کار.دذاریگباتر پازل رهاي کوچک. قطعهدتر شروع کنیتر و پیچیدههاي بزرگبا قطعه) 2

ن کرد.اپرِشوداي نشکه با هیچ قطعهیندهاي باریکی به وجود بیابدون این که قسمت؛دهاي صفحه شروع کنیترین قسمتسختدرهاي پازل گذاشتن قطعه) با 3

هاي قسمتبراي مثال، اگر شما باشند. ي همخوانی نداشته اتاییي سه، چهار یا پنجکه با هیچ قطعهدریوصفحه به وجود نیادراي افتادهي جداهاقسمتد) مواظب باشی4

ي نهایت) جهت و زاویهها را پر کنید، حتی اگر از کوادریلیون (بیي خالی به وجود بیاورید، هرگز نخواهید توانست آن قسمتخانه12یا 11، 6، 2، 1اي با افتادهجدا

ي بازي نگاه کنید!مختلف به صفحه

*www.LBMind.com»: سرزمین ذهن زیبا«فرد از شرکت بهاي منحصر* ارائهلژیککشور ب2013محصول سال *

*021-88482038ها: مورد بازيي تماس براي راهنمایی و مشاوره در* شماره

پیامک کنید *100016989ي شمارهرا به1هاي فکري، عدد کشی و عضویت در کلوب بازي* براي شرکت در قرعه

قنبري آذر ** مترجم: کیومرث 


