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 ماشين باهوش
 بازیقواعد 

معما  كتابچهفقط از قطعات چوبي بدون  ماهه: 63تا  81براي 

با كارگذاري قطعات چوبي در استفاده نمایید! حتي كوچكترین كودك 

خود را تقویت هماهنگي دست و چشم و مهارت حركت شاسي خودرو، 

 خواهد كرد. 

سال مناسب نمي باشد.  3توجه! كتابچه معما براي فرزندان زیر 

 بر روي میز انجام ندهید، خطر افتادن وجود دارد. این بازي را

موزش دهید تا ماشین ها را با به فرزند خود آسال:  5تا  6سن 

 نگاه به جواب هاي معماها بسازد.

 سال و باالتر:  4

قطعه را در كنار شاسي خودرو قرار دهید و یكي از معماها  4 .1

(Challenge) .را از صفحات كتابچه انتخاب نمایید 

مطابق رنگ ماشین را قطعه سعي نمایید  4استفاده از با  .2

 :بسازیددر كتابچه بندي معما 

الف. شكل ظاهري ماشین همیشه ثابت است ولي هر بار باید 

 قطعات به صورت متفاوت قرار گیرند.

 ب. همه قطعات حتما استفاده خواهند شد.

ج. جلوي ماشین همیشه باید داراي دو چشم بزرگ باشد. هیچ 

 یگري نباید دیده شود. حتما آنها را بپوشانید.چشم د

فقط ( Expert & Masterآبي و صفحات قرمز)د. در مراحل سخت تر 

رنگ بعضي قسمتهاي قطعات روي ماشین نشان داده شده است و 

 باقي سفید نشان داده شده است. 

هر معما فقط یك جواب دارد كه راه حل آن را در پشت همان  .3

 كنید. صفحه مي توانید پیدا

 راهنمایي: 

www.LBmind.com

 



  قطعه  4در ابتدا به نظرتان نخواهد رسید كه با این

تعداد حاالت بیشماري وجود دارد كه مي توان این 

ماشین را ساخت. قطعات در هر حالتي به صورت افق و 

 عمودي مي توانند استفاده شوند. 

  اگر معماها هنوز براي فرزند شما مشكل هستند مي

باشند توانید از اینكه چشمها حتما در جلوي ماشین 

 ج(.  2صرفنظر كنید )قانون مربوط به بند 

 

می ( 421-88482438)سرزمین ذهن زیبا و گارانتی این بازی مورد تایید 

 www.lbmind.comباشد. برای مشاهده بازیهای دیگر 

http://www.lbmind.com/

