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 Nuh'un Gemisi (Archelino) Oyunun Kuralları
İçindekiler: 
60 adet soru
  1  adet Nuh'un gemisi

   7  adet figür (Nuh, zürafa, kanguru, aslan, su aygırı, 
     panda, zebra)

Oyunun amacı: 
Her bir hayvan gemideki kendine ait yerde olmak istiyor. 
Nuh her zaman geminin ön tarafında durduğu için bu 
gerçekten oldukça kolay. Ancak hayvanları tam olarak 
yerleştireceğiniz yerler şaşırtmacalı olabilir. Kanguru 
aslanın yanına oturmayı çok istiyor, fakat burası pandanın 
zebra ile oturup sohbet etmek istediği yer; ve zürafa en 
arkada oturmak istemiyor. Ancak üzülmeyin, her bir 
hayvanı yerleştireceğiniz yeri doğru seçerseniz, hiç 
problem yaşamayacaksınız. 60 soruyu da çözene kadar 
doğru kombinasyonları aramaya devam edin.

1.Bir soru seçin.
2.Gemiyi ve figürleri bir kenara sıralayın.
3. Yönergeleri izleyerek hayvanları doğru yerlere koyun.
4.Stratejik düşünün ve çözümü bulun.
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60 soruda gemiyi doldururken stratejik düşünmeyi öğrenin!



Geminin başı her zaman sol tarafa bakar; ilk önce en 
sol pozisyona (boşluk) Nuh yerleştirilir. Sorularda ve 
çözümlerde diğer yerler soldan başlayarak 1'den 6'ya 
kadar  numaralandırılmıştır.

Aşağıdaki yönergeleri inceleyiniz:

Numaralandırılmış yerler bir hayvanın nereye 
oturmak istediğini ve hangi yöne bakacağını belirtir. 

Bir figür komşusu ile sohbet etmek isteyebilir (bu 
Nuh için de geçerlidir!). Bu ipucu her iki figürün de 
birbirine bakmak zorunda olduğunu belirtir. Bazen 
komşu figürün hangisi olduğu gösterilmez.

Geminin bölümleri bir veya daha fazla hayvanın 
verilen sırada ve yönde oturmak istediğini belirtir. 
Bu bölümün geminin neresinde olduğu ilave 
yönergelerle belirtilir.

Eğer bir bölümde bir hayvanın yanında bir boşluk 
varsa diğer yönergelere uygun olarak bu boşluğa 
mutlaka başka bir hayvan gelmelidir.
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Rules of the game
Contents: 
60  challenges

1  ark
7  playing fi gures (Noah, giraffe, kangaroo,

 lion, hippo, panda, zebra)

Aim of the game: 
Each animal wants its own place on the ark. Quite sim-
ple really, since Noah is always at the front of the boat. 
But just exactly where you place the animals can be 
very tricky, indeed. The kangaroo desperately wants to 
sit next to the lion, but that‘s where the panda wants to 
sit to chat with the zebra; and the giraffe doesn‘t want 
to sit all the way at the back. But don‘t worry, if you 
tactically choose where to put each animal, you won‘t 
have any problems. Keep looking for the right combina-
tions until all 60 challenges have been completed.

1. Choose a challenge
2. Set aside the ark and the 7 playing fi gures
3. Follow the instructions and put the animals in the 

right place
4. Think strategically and fi nd the solution

Learn to think strategically in 60 challenges 
by fi lling the ark!
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