
HOŞ GELDİNİZ İPUCU USTALARI, KÖPEK TIPPY’NIN YARDIMINIZA İHTİYACI VAR! 
 
Gizli kapının kilidini açabilmek ve evine geri dönebilmek için Köpek Tippy’nin sizin 
yardımınıza ihtiyacı var! 
 
Üstelik başlangıçtan uzman seviyesine uzanan tam 40 farklı şekilde Köpek Tippy’e yardım 
edebilirsin! 
 
Tippy, kendisi için çok değerli olan kaybettiği tüm çiğneme kemiklerini, tenis toplarını ve 
mama kaplarını ortaya çıkardı, ancak kayıp hazinelerini bulmak maceranın sadece yarısıydı. 
Gizli kapının kilidini açmak için, tüm hazinelerini doğru düzende yerleştirilmesi gerekir. 
 
Sayılar yerine sembollerin kullanıldığı 40 Sudoku benzeri zorluk ve doğru düzenleme 
hakkında ipucu vardır. Gizli kapıyı açmak ve Tippy'nin hazineleriyle eve geri dönmesine 
yardımcı olmak için ipuçlarını ve akıl yürütme becerilerinizi kullanarak çözüme ulaşacaksınız. 
 
Oyunun Faydaları 
 

1. Clue Master, tümdengelim metoduyla akıl yürütme becerisini geliştirir. 
2. Matematik, fen bilimleri, bilgisayar programlama ve diğer birçok alanda kilit 

yetenekleri geliştirir.  
 
Bu oyuna başlarken neyin doğru olduğunu göremeyeceksiniz ancak doğru tamamlarsanız 
oyunun nasıl görünmesi gerektiğini bileceksiniz. Neyin doğru olduğu sonucundan yola 
çıkarak bilgileri ortaya çıkarmalısınız. 
 

Ne kadar çok oynarsanız, verilen ipuçlarından çıkartacağınız mantıkla farklı teknik ve 
stratejiler geliştireceksiniz! 

 
 

NASIL OYNANIR? 

 
Başlamak İçin: 
Bir zorluk seçin. Çözülmesi gereken her bir zorluk 3x3 oyun tablasında doğru yerleştirilmesi 
gereken 9 pul içerir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• 3 Renk=3 colors 
• 3 Şekil=3 shapes 
• 9 Parça=9 pieces 
• Kemikler=bones 
• Top=ball 
• Mama Kabı=bowl 
 
 
Amacınız: 
Görsel ipuçlarını kullanarak Tippy’nin hazinesini oyun tablasındaki karelere doğru bir şekilde 
yerleştirerek gizli kapının kilidini açın.  
 
İpuçlarından yola çıkarak bulduğunuz verilerle doğru bir düzenleme yaptığınızda – 
KAZANDINIZ! 
 
Çözümünüzü doğrulamak için 27. sayfaya da bakabilirsiniz. 
 
 
İpucu Sembolleri: 
Clue Master oyununda parçalar 3 şekil ve 3 renkten oluşur.  
9 benzersiz parça ile kombinasyonlar oluşturarak matematik setini tamamlayabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
   
                  Pul Sembolleri   Şekil Sembolleri                         Renk Sembolleri 
 

 Pul Sembolleri: 
Bu semboller belirli bir renkteki şekli gösterir. 

 

 Şekil Sembolleri: 
Bu semboller belirli bir şekli gösterir, fakat renk belirsizdir. 
 

 Renk Sembolleri: 
Bu semboller pulun hangi renk olduğunu gösterir, fakat şekil belirsizdir. 

 
 
Bir Clue Master Zorluğu Nasıl Çözülür? 
 
İlk 20 zorluğun her biri, pulların oyun tablasındaki karelere nasıl yerleştirileceği hakkında bir 
dizi ipucu sunmaktadır. Her ipucu, oyun tablasında en az bir kere kullanılmak durumundadır. 
Tüm ipuçlarına tek bir çözüm uyar. 



Örnek Oyun: 
 
 
 
 
 
 
 
  İpucu 1     İpucu 2  İpucu 3  Oyun Tablası 
  
 
Yukarıdaki örnek mücadelede, üç ipucu da oyun tablasının üzerinde en az bir kere olmak 
durumundadır.  
 
Her ipucu, parçaların hangi kareye ait olduğuna dair size doğru ancak eksik bilgi veren anlık 
görüntüdür. Tüm ipuçlarını karşılayan parçaların düzenini bulmak için dikkatli bir mantıksal 
çıkarım yapmanız gerekecektir. 
 
Çözüme ulaşmak için tümdengelimi nasıl kullanıyoruz: 
 
İlk önce, İpucu 1'in tüm oyun tablasını kullandığını ancak 
bazı parçaların eksik olduğunu  görüyoruz. Yine de belirttiği  
üç parçanın yerini tam olarak belirleyebiliyoruz. 
 
Sonra, İpucu 2'nin bize oyun tablasının sadece bir bölümünü 
gösterdiğini görüyoruz. İlk başta ipucu çeşitli yerlere uygulana-  
bilir gibi görünüyor, ancak İpucu 1'de verilen bilgilere dayana- 
rak, 2. İpucunun oyun tablasının sol üst köşesine yerleştirilmesi  
gerektiğini belirleyebiliriz. 
 
İpucu 2’de verilen pulu başka bir yere yerleştirince aynı  
noktaya iki farklı pul denk geldiğini görürsünüz. Bu olmaması gereken bir durumdur.  
Örneğin, İpucu 2'yi sağ üst köşeye koyarsak, mavi kemikler oyun tablasının ortasına iner, 
ancak İpucu 1 zaten oyun tablasının ortasında yeşil bir top olduğunu belirtmişti. 
 
Son olarak, İpucu 3'ün bize bir parçanın şeklini ve diğer 
başka bir parçanın da rengini gösterdiğini görüyoruz. Bu  
ipucu kendi başına fazla bilgi sağlamıyor gibi düşünülebilir, 
ancak şimdiye kadar oyun tablasına 6 parça yerleştirdik, kalan 
3 parçayı ızgaraya doğru şekilde yerleştirmek için İpucu 3'ü kullanabiliriz. 
 
İpucu 3 bize bir satırın ortasına kemik yerleştirmemizi ve kemiğin sağındaki karede mavi bir 
pul olması gerektiğini söylüyor. İpucu 1 ve 2 bize en üst iki satırın ortasına top 
yerleştirmemizi söylemişti, bu durumda İpucu 3’ün bahsettiği satır en alt satır olmak 
durumundadır. İpucu 3 bize kalan üç puldan ikisini nereye koyacağımızı söyler, bu yüzden 
kalan son parçayı kalan tek yere koyacağımız ortaya çıkar. 
 



 
Oyun tablasına yerleşimi tamamladıktan sonra, tercihlerimizin 
üç ipucunu da içerdiğini kontrol ederek doğru çözüme sahip 
olduğumuzu onaylayacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Çözüm=solution 
• İpucu 1=clue 1 
• İpucu 2=clue 2 
• İpucu 3=clue 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bizim çözümümüz doğru! Üç ipucu paterninin tümü tamamlanmış oyun tablamızda 
bulunuyor! Yukarıdaki örnek mücadeleyi çözmek için mantıksal çıkarımın nasıl kullanıldığını 
anladığınızda, oynamaya başlamak için hazırsınız! Oynarken, aşağıdaki ipuçlarını hatırlayın: 
 

1. İpuçlarının verilen sıraya göre kullanılması gerekmez. 
2. Bir ipucundaki şekil bilgisi, başka bir ipucundaki renk bilgisi ile birleşebilir. 
3. Bazen ipuçları puzzle gibi birbirine uyar. Bazense bir ipucundaki bilgiler başka bir ipucuyla zıt 
düşebilir. 
4. Aynı parçaları birden fazla ipucunda görürseniz, ipuçlarını bir arada “kilitleyin” ve hepsini tek bir 
ipucu olarak düşünün. 
 

1.zorluktan başlayarak ilk 20 zorluğu çözdükten sonra Negatif İpuçları ile ilgili bir sonraki 
sayfayı okumaya devam edin. Yakında süper bir Clue Master olacaksın! 
 
Negatif İpuçları 
 
Daha koyu bir arka planda görünen ipuçlarına Negatif İpuçları denir. Bu ipuçları, 
tamamlanmış oyun tablanızın hiçbir yerinde görünmemesi gereken durumları belirtir. 
 
Örnek Oyun: 

 

 İpucu 1 

 İpucu 2 (Negatif) 

 Yanlış Çözüm 

 Çözüm 



 Bu çözüm İpucu 1'in gereğini yerine getirir, ancak geçerli bir çözüm değildir, çünkü 
Negatif İpucu modeli oyun tablasında ortaya çıkabilir. 
 

 Bu doğru çözümdür, çünkü İpucu 1'in gereğini yerine getirir ve Negatif İpucu oyun 
tablasında ortaya çıkamaz. 
 

 Negatif İpuçlarının, pulların doğru yerlerini belirlemenize yardımcı olmak için normal 
ipuçlarıyla nasıl kullanılabileceğini anladığınızda, oynamaya devam etmeye hazırsınız! 
 

 Oynadıkça, bazı zorluklarda çözümü kafanızda görselleştirmenin kolay olduğunu, bazı 
zorluklarda ise ipuçlarını oyun tablasına yerleştirmeye başlayarak nasıl devam 
edeceğinizi karar verebileceğinizi unutmayın. Eğlencenin bir kısmı da tüm ipuçlarını 
karşılayan çözümü bulana kadar pulların yerlerini değiştirmek! 

 
 
 


