
5’li Rekabet Oyunu 

2-6 oyuncu iҫin 

Yaş gurubu 9 ile 99 arası 

Oyunun hedefi: 5 oyun pulunu enlemesine, 

boylamasına, yada ҫaprazlamasına dizebilen ilk 

oyuncu olmak. 

Oyunun kuralları: Her oyuncu 1 renk oyun pulu 

gurubu seҫer ve her turda sadece 1 pul 

kullanabilir. Oyuncular sırayla zarları atarlar ve 

her atışta 3 zar birden kullanılır. Oyuncular, 

zarlardan ҫıkan 3 sayıyla herhangi bir sıralama 

yada kombinasyon oluşturup, toplama, 

ҫıkarma, ҫarpma ve bölme işlemlerini 

kullanarak belli bir rakam elde etmeye ҫalışır. 

Bu rakam ellerindeki 5 adet pulu, oyunu 

kazanmak iҫin gerekli olan sıralamaya koyarken 

aynı zamanda rakiplerinin kazanmasını 

engellemek iҫin kullanılır.    

Sonucu 4, 4, ve 7 olan zar atışı sonrası olası 
denklem örnekleri iҫin İngilizce talimatlara 
bakınız:  

 4 + 4 + 7 = 15     

 4 – 4 = 0 x 7 = 0  

 4 x 7 = 28 – 4 = 24  

 4 ÷ 4 = 1 + 7 = 8   

Bu zar atışı ile ilgili daha fazla örnek iҫin 
websitesi: 

www.rival5game.com 

Bir oyuncunun zar atışı sonrası her 3 zardan da 

aynı sayı gelirse (üҫlü), bu atışın hakkını kullanır 

ve ayrıca zarları ikinci bir el daha atmaya hak 

kazanır. Bu ikinci elde de üҫlü gelirse, bu 

oyuncu rakiplerinin oynanmış pullarından birer 

tane geri alma hakkını kazanır ve zar atma sırası 

bir sonraki oyuncuya geҫer. 5 pulu enlemesine, 

boylamasına yada ҫaprazlamasına dizebilen ilk 

oyuncu oyunu kazanır.    

 

 

 

http://www.rival5game.com/


 

4 Seviye-Oynadikҫa Beceri gelişir  

 İlk kez oynarken: Bütün oyun tahtasını 
kullanın  

 Başlangıҫ seviyesindeki oyuncular: 
Mavi şeritleri kullanın 

 Orta seviyedeki oyuncular: Yeşil 
şeritleri kullanın 

 İleri seviyedeki oyuncular: Kırmızı 
şeritleri kullanın 

 

İҫerikte: Oyunun kurallarının Türkҫe 
ҫevirisi    

 

Ҫok seviyeli 

BTMM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, 

Matematik) 

Ҫabuk oynanır 

Basitce öğrenilir 

Degişik yaş gurupları birarada 
oynayabilir 

Ҫok seviyeli 

 

Bu oyunun iҫerisinde, küҫük 
ҫocukların oynamasına uygun 
olmayan ufak parҫalar bulunmaktadır    

 

Oyun tahtası, oyun pulları, zarlar ve 
ambalaj dahil oyunun bütün parҫaları 
A.B.D. de üretilmiştir.  

 

İpucu: 5’li rekabet oyunu, rakibi 
bloke etmeden önce 3 pulu 
dizebilmesine müsaade edildiğinde 
daha eğlenceli oynanır.  

 

 


