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TROyun Kuralları

1 - Hafıza
Kartı elinizle kapatarak kartta yer alan 4 şeyin ismini söyleyin 
(örnek: oyuncak ayı, şapka, kiraz, şimşek).

İçindekiler:
90 kart (74 Soru kartı, 6 Dokunma Soru kartı, 10 Kabartmalı 
Dokunma kartı), 6 beyin şeklinde yapboz (24 parça).
Oyunun Amacı:
Tüm oyuncular farklı beyin fonksiyonlarını çalıştıran  
8 farklı türdeki soruları kullanarak birbirleriyle 
yarışırlar. 4 parçalı beyin yapbozunu tamamlayan ilk 
oyuncu oyunu kazanır.
Hazırlık:
10 Kabartmalı Dokunma kartı masanın üzerine yayılır. 
Tüm oyuncular yaklaşık 30 saniye içinde bu kartların 
hepsine bakar ve dokunarak dokuları hissederler. 
Daha sonra Dokunma kartları kapalı bir deste halinde kenara 
konur. Soru ve Dokunma Soru kartları karıştırılır ve tek deste 
olarak kapalı bir şekilde masanın ortasına yerleştirilir. 
Sorunun türü kartın arkasında gösterilmiştir (soru 
türlerinin açıklamaları aşağıdadır). 
Oyun:
En küçük oyuncu ortadaki destenin en üstündeki kartı açar. 
Tüm oyuncular karta bakarak cevabı bulmaya çalışırlar.

Bir oyuncu cevabı bulduğunu düşündüğünde hemen 
elini kartın üzerine koyar. Cevabı söyler ve doğru olup 
olmadığını görmek için elini kartın üzerinden çeker. Her 
turda her bir oyuncunun yalnızca bir kez cevap verme 
hakkı vardır.

 Doğru cevap: 
Eğer cevap doğruysa, oyuncu kartı alır ve kapalı 
olarak önüne koyar.  Bir oyuncunun önünde 
aynı anda 4’ten fazla kart olamaz. Eğer oyuncu 
kazandığı bir kartı elinde tutmak istiyorsa ve o 
anda 4 kartı varsa bir tanesini dışarı atmalıdır. 
Bir oyuncu aynı tür (arkası aynı) 2 kart kazanırsa, 
bunları bir parça beyin yapbozu ile değiştirir.

 Yanlış cevap: 
Eğer cevap yanlışsa, oyuncu bu kartı almaz ve bir 
sonraki tur oyun dışında kalır.

Oyunun Sonu:
Beyin yapbozunu tamamlayan ilk oyuncu 
oyunu kazanır. 
Not: İki oyunculu bir oyunda, bir oyuncu yanlış cevap verirse, kartı 
diğer oyuncu kazanır. Daha sonra oyun normal şekilde devam eder.

8 Tür Sorunun Tanımı:
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2 - Labirent
Karaktere yakalanması gereken şeyi bulması için yardım 
edin. (örnek: kedi kovalaması gereken farenin rengini 
hatırlayamıyor. Bu durumda cevap mavidir.)

4 - Koordinasyon
Kartın arkasında her bir el farklı renkte gösterilmiştir ve her 
bir parmak numaralandırılmıştır. Kart açıldığında, hangi 
elinizdeki hangi parmak veya parmakların, baş bölgenizde 
nerelere yerleştirilmesi gerektiğini görürsünüz.
(örnek: sağ elinizin orta parmağını alnınıza koymalı ve 
diğer elinizle, sol elinizle, kartı kapatmalısınız.)

3 - Farkı bul
Hangi resim diğerlerinden farklıdır?
(örnek: 4 yiyecekten 3’ü tatlı, biri tuzlu, yani hamburger farklı olan.)

5 - Eşini Bulma
Hangi resimden iki tane vardır?
(örnek: şimşek iki tane).

Bir oyuncu cevabı bulduğunu düşündüğünde hemen 
elini kartın üzerine koyar. Cevabı söyler ve doğru olup 
olmadığını görmek için elini kartın üzerinden çeker. Her 
turda her bir oyuncunun yalnızca bir kez cevap verme 
hakkı vardır.

Doğru cevap: 
Eğer cevap doğruysa, oyuncu kartı alır ve kapalı 
olarak önüne koyar.  Bir oyuncunun önünde 
aynı anda 4’ten fazla kart olamaz. Eğer oyuncu 
kazandığı bir kartı elinde tutmak istiyorsa ve o 
anda 4 kartı varsa bir tanesini dışarı atmalıdır. 
Bir oyuncu aynı tür (arkası aynı) 2 kart kazanırsa, 
bunları bir parça beyin yapbozu ile değiştirir.

 Yanlış cevap: 
Eğer cevap yanlışsa, oyuncu bu kartı almaz ve bir 
sonraki tur oyun dışında kalır.

Oyunun Sonu:
Beyin yapbozunu tamamlayan ilk oyuncu
oyunu kazanır.
Not: İki oyunculu bir oyunda, bir oyuncu yanlış cevap verirse, kartı 
diğer oyuncu kazanır. Daha sonra oyun normal şekilde devam eder.
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Dikkat:
  Dokunma Kartından hemen önceki soruya yanlış cevap verilirse Dokunma Soru kartı desteye geri konur ve kartlar 
tekrar karıştırılır.
 Eğer arka arkaya iki Dokunma Soru kartı varsa, ikincisi desteye geri konulur ve kartlar karıştırılır. 
  Kabartmalı Dokunma kartlarında bulunan resimler: havlu - şeker - inek - tenis topu- kum - ayak izi - yılan - çilek - 
tosbağa - deniz.

8 - Dokunma
Bu kart, bir önceki soruyu doğru yanıtlayan oyuncuya Dokunma 
Soru kartını yanıtlama şansı verir. Diğer oyuncular 10 Dokunma 
kartından birini seçer ve kapalı olarak bu oyuncuya verir. Oyuncu 
yalnızca dokunarak 10 saniye içinde resmi tanımaya çalışır. 
Sadece bir cevap hakkı vardır. (örnek: çilek).
Eğer cevap doğruysa, oyuncu bir parça beyin yapbozu kazanır. 
Bu Dokunma kartı diğer Dokunma kartlarının içine konur. 
Eğer cevap yanlışsa, oyun bir sonraki soru kartı ile aynı şekilde 
devam eder.

7 - Akıl Yürütme
Hangi parça şekli tamamlar?
(örnek: sadece mavi şekil resmi tamamlar).

6 - Sıklık
Kartta en çok görülen şekil hangisidir? 
(örnek: mavi pastel boyadan 5 tane resmedilmiştir.).
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