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 - രണ്ട് പേർക്ട് കളിക്കാവുന്ന ഒരു കളി ആണിതട്. 
A, B എന്ന രണ്ടു പേരകാണട് കളിക്കുന്നതട് എന്നട് 
കരുതുക.
കളിക്കാൻ വേണ്ടത് 
ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഉേപ�കാഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്ട് ചീട്ിൽ 
നിന്നും എ�ട്െട് മുതൽ 9 വസരയുള്ള ചീട്ടുകൾ , അസലെ
ങ്ിൽ 1 മുതൽ 9 വസരയുള്ള നമ്പർ കകാർഡുകൾ 
അതുനും അസലെങ്ിൽ പേപ്പറിൽ 1 മുതൽ 9 വസര എഴു
തി�തട്. െകാധകാരണ ചീട്കാസണങ്ിൽ എ�ട്െട് മുതൽ 
ഒൻേതട് വസരയുള്ള ചീട്ടുകൾ നകാലു തരനും ഉണ്പലെകാ. 
അതിൽ ഏസതങ്ിലുനും മൂന്നട് തരനും എടുത്കാൽ മതി. 
നമ്പർ കകാർപ�കാ പേപ്പറിൽ എഴുതി�പതകാ ആസണ
ങ്ിൽ 3 സെറ്ട് പവണനും.

കണ്ടെത്തൽ 
കളി

ഈ പ്രവർത്തനത്തിണ്റെ 
വിശദീകരണ വീഡിയ�ോ കോണോം
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 കളിക്കാനകാ�ി A ഒരു വശത്നും B മറു
വശത്നും ഇരിക്ണനും. B യുസെ മുന്നിൽ 1 
മുതൽ 9 വസരയുള്ള കകാർഡുകളുസെ ഒരു 
സെറ്ട് ക്രമത്ിൽ മലർത്ി നിരത്ി 
വച്ിരിക്ണനും. ഓപരകാ സെറ്ട് രണ്ടു കൂട്
രുപെയുനും കയ്ിലുനും വക്ണനും. B യുസെ കയ്ി
ലുള്ള സെറ്ട് കശക്ി അതിൽ നിന്നും 
ഒരു കകാർ�ട് എടുക്ണനും. ഏതട് നമ്പരകാ
ണട് കയ്ിലുള്ളതട് എന്നട് A സ� കകാണി
ക്രുതട്. A അതട് ഊഹിച്ട് േറ�ണനും. 
ആദ്യ ചകാൻെിൽ ക്ലൂ ഒന്നും ഉണ്കാകിലെ. 
അതിനകാൽ സവറുസത ഊഹനും േറ�കാപന 
േറ്റൂ. 
 A തസറെ കയ്ിലുള്ള കകാർ�ിൽ ഒന്നട് 
B യുസെ പനപര വക്കുന്. അതട് A യുസെ 
ഊഹനും ആണട്. അതട് ശരി എങ്ിൽ B 
തസറെ കകാർ�ട് കകാണിക്ണനും. ശരി�ലെ 
എങ്ിൽ മുന്നിൽ ക്രമമകാ�ി വച്ിരിക്കുന്ന 
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കകാർഡുകളിൽ ഒന്നട് മുപന്നകാട്ട് നീക്ി വക്കാനും. 
നീക്ിവച് െനുംഖ്യ A യുസെ ഊഹത്ിസറെ കൂസെ 
കൂട്ടുകപ�കാ, A യുസെ ഊഹത്ിൽ നിന്നും കുറ
ക്കുകപ�കാ നീക്ിവച് െനുംഖ്യ സകകാണ്ട് A യുസെ 
ഊഹത്ിസന ഗുണിക്കുകപ�കാ ഹരിക്കുകപ�കാ 
സചയ്കാൽ B യുസെ കയ്ിലുള്ള െനുംഖ്യ ആകണനും. 
ഉദകാഹരണത്ിനട് B യുസെ കകാർ�ട് 3 ആണട് 
എന്നിരിക്സട്. A യുസെ ഊഹനും 6 ആണട് എന്നും 
ഇരിക്സട്. 6 ൽ നിന്നും 3 കുറച്കാലുനും 6 സന 2 
സകകാണ്ട് ഹരിച്കാലുനും 3 കിട്ടുനും. അതിനകാൽ B ക്ട് 
3 ഓ 2 ഓ മുപന്നകാട്ട് നീക്ി വക്കാനും. B 3 നീക്ി 
വച്കാൽ Aക്ട് കിട്ടുന്ന ക്ലൂ െനുംഖ്യ 2, 3, 9 ഇവ�ിൽ 
ഏസതങ്ിലുനും ആണട് എന്നകാ�ിരിക്കുനും. ഈ ക്ലൂ 
ഉേപ�കാഗിച്ട് A ക്ട് അടുത് ഊഹനും കകാണിക്കാനും. 
ശരി�കാകുന്നതു വസര ക്ലൂ സകകാടുത് സകകാപണ് 
ഇരിക്ണനും. േരമകാവധി 5 ഊഹനും വസരപ� 
േകാടുള്ളു. എത്കാമസത് ഊഹമകാപണകാ ശരി�കാ
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�തട് അഞ്ിൽ നിന്നട് ആ െനുംഖ്യ കുറക്കുന്നതകാ
ണട് A യുസെ പേകാ�ിറെട്. ഉദകാഹരണമകാ�ി മൂന്നകാ
മസത് ഊഹത്ിൽ ശരി�കാ�കാൽ 2 പേകാ�ിറെട്. 
ഇനി A കകാർ�ട് എടുക്ണനും. B ഊഹിക്ണനും. 
ആർക്കാപണകാ ആദ്യനും 10 പേകാ�ിറെട് കിട്ടുന്ന
തട് അ�കാൾ വിജ�ി. കളിച്് വ�കാക്ി ഒരു കളി 
േിേരണം എഴുതിവേക്വണ.


