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 :قَاعذ بازی* 

 عَر کِ  )دشوٌاى( ٍ جٌگجَیاى آبی )سربازاى خَدی( را ّواىجٌگجَیاى قرهس  !ا را اًتخاب کٌیذهعوّاّیکی از 

ی، هحلّ قرارگیری یک یا دٍ دیَار          در سغح هقذهات !ی بازی قرار دّیذ در هعوّا تعییي شذُ، رٍی صفحِ

 شَد. از دیَارّای قلعِ، بِ عٌَاى راٌّوایی، بِ شوا دادُ هی

عٌَاى خغَط راٌّوا استفادُ کردُ ٍ دیَارّا را عَری رٍی صفحِ قرار دّیذ کِ  بِاز شیارّای صفحِ 

 جٌگجَیاى دشوي در بیرٍى قلعِ هاًذُ ٍ جٌگجَیاى خَدی در داخل قلعِ جای بگیرًذ:
 

  جای یک جٌگجَی آبی در داخل دیَارّای شْر، تٌْا زهاًی اهي است کِ از ّوِ عرف با دیَارّا     

-ایستادُی هربعی کِ جٌگجَ رٍی آى  اًذازُ تَاًذ کَچک )هثالً بِ ی اهي هی احاعِ شذُ باشذ. هحذٍدُ

 است( ٍ یا بسیار بسرگ باشذ.

 تَاًٌذ در یک  ّا هی کذام از آى ّردر یک قسوت از شْر قرار بگیرًذ.  الزم ًیست توام جٌگجَیاى آبی

 ی اهي هُجسا قرار بگیرًذ. هحذٍدُ

  ّایی  تَاًٌذ در هحذٍدُ هیّا  با دیَارّا احاعِ شًَذ. البتِ آىجٌگجَیاى قرهس ّرگس ًبایذ بِ عَر کاهل   

 اًذ، قرار بگیرًذ.  کِ بِ عَر ًاقص با دیَارّا احاعِ شذُ

 ُّر دیَار بایذ بِ عَر کاهل داخل شیارّای صفحِ جای بگیرد؛ اگر جای ًگیرد، پاسخ شوا درست ًبَد  ٍ

 صفحِ عَض کٌیذ. شوا بایذ جای آى دیَار را رٍی

  تَاًیذ  یکذیگر قرار دّیذ اهّا ّرگس ًوی تَاًیذ دٍ دیَار را در هحلّ تقاعع دٍ شیار، در هجاٍرت هیشوا   

 !یک دیَار را در هجاٍرت یک برج قرار دّیذ زیرا با یکذیگر چفت ًخَاٌّذ شذ

 ُی شْر اّویتی ًذارد.  شکل ٍ اًذاز 
 

 ی هعوّاّا بیابیذ. دفترچِّای صحیح را در اًتْای  َاًیذ پاسخت ّویشِ فقظ یک پاسخ صحیح ٍجَد دارد. شوا هی
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