
Trò Chơi Đối Thủ 5 

Cho 2-6 Người Chơi  

Tuổi từ 9 đến 99 

Mục Tiêu: Người đầu tiên có được 5 miếng chip 

xếp một hàng, hoặc đứng, hoặc dọc ngang hay 

là chéo.  

Cách Chơi: Mỗi người chơi chọn các miếng chip 

cùng một màu và chỉ được dùng một miếng 

chip khi tới phiên của mình. Những người chơi 

theo thứ tự người chơi, khi tới phiên mình, 

ném tất cả 3 hột xúc xắc một lần. Người đó có 

thể bằng các cách toán cộng, trừ, nhân hay 

chia; theo thứ tự hay là tổng hợp dùng 3 con 

số đó để được số thành mình muốn cho giúp 

cho mình có được 5 miếng chip thẳng một 

hàng cũng như để cản đối thủ của mình đạt 

được điều đó.   

Xem Hướng Dẫn cách chơi bằng tiếng Anh. Ví 
dụ như, một người ném xúc xắc được 4,4 và 7: 
thì có nhiều cách để tạo số thành: 

• 4 + 4 + 7 = 15     

• 4 – 4 = 0 x 7 = 0  

• 4 x 7 = 28 – 4 = 24  

• 4 ÷ 4 = 1 + 7 = 8   

Xin xem thêm các ví dụ ở trong: 
www.rival5game.com 

Nếu một người chơi ném được ba số giống 

nhau (bộ ba) thì người đó được ném thêm lần 

nữa để đi thêm một lần nữa. Nếu người đó tiếp 

tục ném và được thêm một bộ ba nữa thì người 

đó được lấy đi của tất cả đối thủ một miếng 

chip của mỗi người, và người kế tiếp sẽ ném 

theo thứ tự của mình. Ai được một àang thẳng 

năm cái thì thắng (hoặc theo chiều cao, chiều 

dọc hay là xéo góc 450).  

4 Cấp Bậc – Tăng Cấp Theo Khả Năng  

• Mở Đầu: Dùng toàn bàn chơi  

• Căn Bản: Chơi trong lằn xanh 
dương 

• Trung Cấp: Chơi trong lằn màu 
xanh lá cây 



• Cao Cấp: Chơi trong lằn màu đỏ 


