
Số bị thiếu khả 
năng tư 
duy



2 Bảng trò chơi 2 Giá đỡ 40 Thẻ số 4 Thẻ phép tính 1 Sách hướng dẫn trò chơi

Tìm ẩn số

Mỗi loại 4 thẻ Mỗi loại 1 thẻ

Những gì bạn cần

Mỗi người chơi đặt bảng trò chơi của mình lên một giá đỡ và đặt bảng ngay trước mặt.
Sau đó, lấy ra 4 bộ thẻ số (0 đến 9) và thẻ phép tính của bạn. Trộn chúng lên
theo mặt ngửa và đặt chúng ở giữa bàn. 

 h h 2 Bảng trò chơi, 2 giá đỡ, 40 thẻ số, 4 thẻ phép tính

Mỗi người chơi sử dụng thẻ số và thẻ phép tính để tạo phép toán cộng.
Sau đó, bỏ thêm các số vào. 

Chọn một số bất kỳ trong hai số được thêm vào, và từ số đó hãy
lật lại bao nhiêu thẻ tuỳ thích. Sau đó, trao đổi bảng với đối thủ của bạn. 

Nhìn vào phép toán mà đối thủ của bạn đưa ra, và nếu bạn biết ẩn số là gì thì hãy hô to 
tên của bạn và sau đó đến những ẩn số. 

Lật các thẻ lại và kiểm tra xem dự đoán của bạn có đúng hay không. Nếu bạn đoán 
chính xác, bạn nhận được 1 điểm. Khi tạo ra phép toán lúc bắt đầu trò chơi, nếu bạn tạo 
không đúng, bạn mất 1 điểm. 

Số bị thiếu

Players    2 Người chơi 
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 Chơi nhiều vòng theo cùng một cách này. Người chơi nhận được nhiều điểm nhất sẽ chiến 
thắng.

Mẹo Chơi theo cách tương tự, nhưng thay vào đó hãy thực hiện các phép toán trừ.

Lớn nhất - Nhỏ nhất
Những gì bạn cần 2 Bảng trò chơi, 2 giá đỡ, 40 thẻ số, 4 thẻ phép tính

 Mỗi người chơi đặt bảng trò chơi của mình lên một giá đỡ và đặt bảng ngay trước mặt.

Sau đó, mỗi người chơi lấy 1 thẻ phép tính cộng. 

Sau đó, lấy 4 bộ thẻ số (0 đến 9), trộn chúng lên theo mặt úp và đặt chúng vào giữa 
bàn.

Cùng nhau quyết định xem trong vòng này, bạn sẽ tạo ra một phép toán có tổng lớn 
nhất hay tổng nhỏ nhất.

Quyết định xem ai sẽ đi trước và khi đến lượt của bạn, hãy lấy 1 thẻ số. Kiểm tra con số 
trên thẻ và đặt lên bảng để tạo thành số có 2 chữ số + 2 chữ số. Một khi bạn đã đặt thẻ 
của bạn trên bảng, nó không thể di chuyển đến vị trí khác.

Sau khi tạo ra được số có 2 chữ số + 2 chữ số, hãy cộng các số lại với nhau. Người chơi 
có tổng lớn nhất hoặc nhỏ nhất dựa trên những gì đã được quyết định cho vòng này là 
người chiến thắng.

Sử dụng thẻ phép tính trừ để trừ hai số có 2 chữ số.Mẹo

Khôi phục phương trình

Những gì bạn cần 2 bảng trò chơi, 2 giá đỡ, 40 thẻ số, 4 thẻ phép tính, giấy, bút chì

Mỗi người chơi đặt bảng trò chơi của mình lên một giá đỡ và đặt bảng ngay trước mặt. 
Sau đó, lấy ra 4 bộ thẻ số (0 đến 9) và thẻ phép tính của bạn. Trộn chúng lên theo mặt 
ngửa và đặt chúng ở giữa bàn. 

 Lấy 5 thẻ số và 1 thẻ phép tính và tạo một phương trình. Sau đó, ghi chú lại phương trình 
của bạn trên một mảnh giấy. Hãy chắc chắn rằng đối thủ của bạn không nhìn thấy nó!

Lấy tất cả các thẻ ra khỏi bảng và sau đó trao đổi chúng với đối thủ của bạn.



Sử dụng tất cả các thẻ bạn nhận được từ đối thủ của bạn và tạo ra phương trình đúng.
Ngay cả khi bạn tạo ra phương trình khác, miễn đáp án vẫn đúng là được.

Người chơi đầu tiên tạo ra phương trình đúng sẽ thắng. Sau đó, kiểm tra cả hai phương trình
được ghi trên giấy. Nếu một người chơi tạo ra phương trình không chính xác trước khi trao đổi
bảng với đối thủ của mình, người ấy thua.

Mẹo Chơi theo cách tương tự nhưng sử dụng thẻ số 4, 6 hoặc 7.

Số gần nhất với số mục tiêu

Những gì bạn cần 2 bảng trò chơi, 2 giá đỡ, 40 thẻ số, 4 thẻ phép tính

Mỗi người chơi đặt bảng trò chơi của mình lên một giá đỡ và đặt bảng ngay trước mặt.
Sau đó, mỗi người chơi lấy 1 thẻ phép tính cộng và 1 thẻ phép tính trừ.

Lấy 4 bộ thẻ số (0 đến 9), trộn chúng lên theo mặt úp và đặt chúng vào giữa bàn.

Một trong những người chơi chọn 2 thẻ số để tạo con số mục tiêu. Con số đầu tiên được 
chọn là số ở hàng chục.

Sau đó, mỗi người chơi lấy 4 thẻ số. Sử dụng một trong những thẻ phép tính của bạn, tạo bài 
toán trên bảng trò chơi của bạn trong đó tổng hoặc hiệu của hai số đó sẽ gần nhất với con số 
mục tiêu.

Mỗi người chơi nói to tổng hoặc hiệu và đưa ra bài toán của mình cho đối thủ. 

Người chơi nào gần con số mục tiêu nhất sẽ thắng.

Thắng rồi!Con số mục tiêu




