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കണ്ടെത്തൽ
കളി
- രണ്ട് പേർക്ക് കളിക്കാവുന്ന ഒരു കളി ആണിത്.
A, B എന്ന രണ്ടു പേരാണ് കളിക്കുന്നത് എന്ന്
കരുതുക.
കളിക്കാൻ വേണ്ടത്
ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ചീട്ടിൽ
നിന്നും എയ്സ് മുതൽ 9 വരെയുള്ള ചീട്ടുകൾ , അല്ലെ
ങ്കിൽ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള നമ്പർ കാർഡുകൾ
അതും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ എഴു
തിയത്. സാധാരണ ചീട്ടാണെങ്കിൽ എയ്സ് മുതൽ
ഒൻപത് വരെയുള്ള ചീട്ടുകൾ നാലു തരം ഉണ്ടല്ലോ.
അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് തരം എടുത്താൽ മതി.
നമ്പർ കാർഡ�ോ പേപ്പറിൽ എഴുതിയത�ോ ആണെ
ങ്കിൽ 3 സെറ്റ് വേണം.

ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
വിശദീകരണ വീഡിയ�ോ കാണാം
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കളിക്കാനായി A ഒരു വശത്തും B മറു
വശത്തും ഇരിക്കണം. B യുടെ മുന്നിൽ 1
മുതൽ 9 വരെയുള്ള കാർഡുകളുടെ ഒരു
സെറ്റ് ക്രമത്തിൽ മലർത്തി നിരത്തി
വച്ചിരിക്കണം. ഓര�ോ സെറ്റ് രണ്ടു കൂട്ട
രുടേയും കയ്യിലും വക്കണം. B യുടെ കയ്യി
ലുള്ള സെറ്റ് കശക്കി അതിൽ നിന്നും
ഒരു കാർഡ് എടുക്കണം. ഏത് നമ്പരാ
ണ് കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് A യെ കാണി
ക്കരുത്. A അത് ഊഹിച്ച് പറയണം.
ആദ്യ ചാൻസിൽ ക്ലൂ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല.
അതിനാൽ വെറുതെ ഊഹം പറയാനേ
പറ്റൂ.
A തന്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡിൽ ഒന്ന്
B യുടെ നേരേ വക്കുന്നു. അത് A യുടെ
ഊഹം ആണ്. അത് ശരി എങ്കിൽ B
തന്റെ കാർഡ് കാണിക്കണം. ശരിയല്ല
എങ്കിൽ മുന്നിൽ ക്രമമായി വച്ചിരിക്കുന്ന
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കാർഡുകളിൽ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നീക്കി വക്കാം.
നീക്കിവച്ച സംഖ്യ A യുടെ ഊഹത്തിന്റെ കൂടെ
കൂട്ടുകയ�ോ, A യുടെ ഊഹത്തിൽ നിന്നും കുറ
ക്കുകയ�ോ നീക്കിവച്ച സംഖ്യ ക�ൊണ്ട് A യുടെ
ഊഹത്തിനെ ഗുണിക്കുകയ�ോ ഹരിക്കുകയ�ോ
ചെയ്താൽ B യുടെ കയ്യിലുള്ള സംഖ്യ ആകണം.
ഉദാഹരണത്തിന് B യുടെ കാർഡ് 3 ആണ്
എന്നിരിക്കട്ടെ. A യുടെ ഊഹം 6 ആണ് എന്നും
ഇരിക്കട്ടെ. 6 ൽ നിന്നും 3 കുറച്ചാലും 6 നെ 2
ക�ൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും 3 കിട്ടും. അതിനാൽ B ക്ക്
3 ഓ 2 ഓ മുന്നോട്ട് നീക്കി വക്കാം. B 3 നീക്കി
വച്ചാൽ Aക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലൂ സംഖ്യ 2, 3, 9 ഇവയിൽ
ഏതെങ്കിലും ആണ് എന്നായിരിക്കും. ഈ ക്ലൂ
ഉപയ�ോഗിച്ച് A ക്ക് അടുത്ത ഊഹം കാണിക്കാം.
ശരിയാകുന്നതു വരെ ക്ലൂ ക�ൊടുത്തു ക�ൊണ്ടേ
ഇരിക്കണം. പരമാവധി 5 ഊഹം വരെയേ
പാടുള്ളു. എത്രാമത്തെ ഊഹമാണ�ോ ശരിയാ

എൽ.പി
കൂട

കളികൾ

പ്രവർത്തനം

3

യത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആ സംഖ്യ കുറക്കുന്നതാ
ണ് A യുടെ പ�ോയിന്റ്. ഉദാഹരണമായി മൂന്നാ
മത്തെ ഊഹത്തിൽ ശരിയായാൽ 2 പ�ോയിന്റ്.
ഇനി A കാർഡ് എടുക്കണം. B ഊഹിക്കണം.
ആർക്കാണ�ോ ആദ്യം 10 പ�ോയിന്റ് കിട്ടുന്ന
ത് അയാൾ വിജയി. കളിച്ച് ന�ോക്കി ഒരു കളി
വിവരണം എഴുതിവെക്കണേ.

