
نقاط ا�كافأة

 اربح نقاط ا�كافأة ع� مطابقة بعض أنواع البطاقات مًعا.
 البطاقات التي تحتاج �طابقتها مكتوبة أسفل كل بطاقة. تتحّصل

 ع� نقاط ع� كل بطاقة تُطابقها. � ُ�كن استخدام بطاقات
 الجوكر للحصول ع� نقاط مكافأة

* S: = فاعل
(أسفل بطاقة اسم)

 يعني هذا أن بطاقة ا�سم تحصل
 ع� نقاط ا�ُكافأة فقط لو كانت
 الفاعل � جملة تستخدم بطاقة

الفعل تلك

Noun + Verb

Location + Noun

Location + Verb

Adjective + Noun

Adjective + Location

Noun + Extra

Extra + Location

تتحّصل التي   البطاقات 
ا�كافأة نقاط  ع� 

 البطاقات التي �نح
ع� نقاط ا�كافأة

*

 كيفيّة اللّعب

Deck Discard
Pile

Player 1 Player 2

Player 4
Dealer

Player 3

 التجهيز

 تنتهي الجولة ا¨و§ بعد أن يلعب كل �عب دوره.
̈دوار لثªثة جو�ت كاملة. و� نهاية الثªث  تستمّر ا

 جو�ت، يقرأ كّل �عب الجملة التي كّونها. احسب عدد
 النقاط ونقاط ا�كافأة لكّل جملة �عب. الرابح هو

 صاحب أع� مجموع نقاط. ا�ُوزّع التا° هو الªّعب
ا¨ّول وهكذا دواليك

 اسحب نفس العدد من
.البطاقات من ا�جموعة

يد الªّعب
the monster

N1d S: skip/tease+5

3

the monsters 6

the hero

N1b S: play/help+5 

6

the heroes 3

D 5

vampire/magician
dance/play+3

on an island

L1c

 ضع بطاقة مكشوفة الوجه، أو اثن´ أو
ثªثة � كومة البطاقات ا�رفوضة

كّل دور

ي«اوح عدد الªّعب´ من 2 إ§ 6
 خلط كل البطاقات مًعا. اخ« ُموزًّعأ للبطاقات. وزّع سبع

 بطاقات مقلوبة لكّل �عب. توضع باقي البطاقات �
 ا�جموعة مقلوبة حتى يتمّكن الªّعبون من الوصول إليها

 بسهولة. توضع بجانب ا�جموعة كومة البطاقات ا�رفوضة.
 سيتخّ� الªّعبون عن البطاقات � أدوارهم ويضعونها

مكشوفة هنا

 الªّعب يسار ا�ُوزّع هو ا¨ّول ويأخذ الªّعبون أدوارهم
 � اتّجاه مخالف لعقارب الساعة. ينظر كل �عب إ§

 أوراقه/ها ويُنظّمهم لتشكيل جملة كاملة. استخدم
 اق«احات ا¨لوان أسفل البطاقات وطابق رموزهم لتكّون

جملة صحيحة

 يستطيع الªعب � الدور الواحد التخلّص من 3 بطاقات
 � أقÅ حّد، وأخذ نفس العدد من ا�جموعة. استخدم

 البطاقات الجديدة لتُضيف، أو لتُغÆّ الجملة. يستطيع
 الªّعب أيًضا لعب بطاقة �عب-ضد-�عب. اتّبع التعليÈت

 ع� البطاقة �عب-ضد-�عب

 لو استخدم الªّعب في دوره كل بطاقاته السبعة لتكوين
 ُجملة واحدة، يستطيع إنزال كّل البطاقات ويُعلن إنهائه
 للعبة. � تستطيع بطاقات الªعب-ضد-�عب "العب في

دورك" استهداف هؤ�ء الªّعبين

طريقة اللّعب

 التجهيز

̈دوار ا

النجدة! ليس لدّي اسم أو فعل

 تستطيع إن لم تملك اسًما أو فعªً استخدام بطاقة أخرى في
 يدك كـ "بطاقة جوكر". اقلِب البطاقة بحيث يكون ووجُهها
 لÓسفل ثّم ضعها بموضع الكلمة أو الكلمات الذي تريدها

بجملتك قيمة هذه البطاقة 0 و� تُحتسب مع نقاط المكافأة

5

brave
courageous

fearless

cowardly
fearful

B

hero/troll +5A1d with/for/about/of

sing

sings

sang

6

4

3

T/ /

A

V1h
F

D 5

vampire/magician
dance/play +3

on an island

L1c

yesterday

every day

tomorrow

T
7

5

3

during the dayF

T1a

2( (

4

F

always

usually

often

AV1a

6
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 مªحظة: ِجد حÔÓ ¨ي بطاقة لعب �عب-ضد-�عب
فوريّة قبل أن يبدأ أّول �عب

بطاقات الªعب-ضد-�عب

 استخِدم أي بطاقة لِعب فوري قبل أن تبدأ اللعبة و� حالة
أخذتهم من مجموعة البطاقات

العب بطاقة �عب ضد �عب واحدة فقط � دورك

(� تُعد بطاقات اللّعب الفوري كلعب من طرَِفك)
 العب بطاقة �عب-ضد-�عب قبل أو بعد تخلّيك عن بطاقة

 وسحبك ¨خرى
ضع بطاقات الªعب-ضد-�عب أمامك عندما تلعبهم

(� تتخّ� عن بطاقات الªعب-ضد-�عب التي تستخدمها)
 تستطيع التخÖّ عن بطاقات �عب-ضد-�عب التي � تُريد

استخدامها

اقرأ التعليÈت ع� البطاقات
PvP02

doublepoints
Keep in your hand.

This card gives x2 points (NOT including bonuses) for ONE of the cards in your sentence.

PvP01
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اخلط كل البطاقات مًعا جيًّدا
يتحّصل كل �عب ع� 7 بطاقات

يستخدم الªعب البطاقات لصنع جملة واحدة
بكل لعبة 3 جو�ت

يأخذ كل �عب دوًرا واحدا كّل جولة
Åعب � الدور الواحد التخلّص من 3 بطاقات � أقªيستطيع ال 

حّد، وأخذ نفس العدد من ا�جموعة
بعد 3 جو�ت، اقرأ الُجملة واحسب النقاط

صاحب أع� نقاط يربح اللعبة

 :قواعد ×يعة
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كيف تصنع الُجمل

 ابدأ ببطاقة اسم
 هذا هو فاعل ُجملِتك. ُ�كن أن تكون البطاقات التالية: صفراء، 

 زقاء، ورديّة، أو خØاء

 ضع بطاقة خØاء بعدها.
 هذا هو فعل جملتك. �كن أن تكون البطاقة التالية: مكانًا، زمانًا 

  أو حمراء

 طابق مع نفس رمز الزمن
 Ù تستخدم الزمن الصحيح

 � جملتك

 استخدم بطاقة زرقاء لتطابق رمز الزمن الرمادي ع�
 بطاقة برتقاليّة

رموز الزمن الفارغة تعني أّن الكلمة قد تُستَخدم � أي زمن

 طابق الوجوه ا�تبسمة لتستخدم الكلÈت الصحيحة ع� بطاقات
ا�سم الزرقاء، الخØاء والصفراء

̈شخاص،  البطاقات البنفسجيّة والصفراء هي نعوت لÓسÈء مثل ا
̈ماكن والجÈد  والحيوانات وا

 طاِبق هذه الرموز ع� البطاقات الصفراء والنقيّة مع
̈ماكن بطاقات ا�سم وا

 ضع بطاقة برتقاليّة
 هذا هو زمن جملتك

 اطلّع ع� ورقة القواعد أو قناتنا ع� اليوتيوب
 لتجد الدليل الشامل mojoenglish.com أو

لكيفيّة بناء ُجمل
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 البطاقات التي تُوضع
بعد

 البطاقات التي
 �كن وضعها
بعد ا�سم

 تُظهر البطاقة الخØاء اسÈً (مفرًدا أو � الجمع)،

�كن وضع بطاقة زرقاء أو زهريّة قبلها

 تُظهر البطاقة الخØاء مكانًا، و�كن لبطاقة زمن

برتقاليّة أو بطاقة حمراء أن توَضع بعدها

 البطاقات التي تُوضع
قبل

yesterday

every day

tomorrow
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 توجد اق«احات أسفل كل بطاقة للبطاقات التي ُ�كن أن تضعها

 قبل أو بعد كل بطاقة

موجو فاميلي فان هي لعبة جُمل.

يستخدم الªّعبون البطاقات لتشكيل جُمل.

         اختر ا¨سماء في المفرد أو الجمع.

         اختر أفعال الحركة في البطاقات الزرقاء والخضراء.

         اختر كلمات وقت في البطاقات البرتقاليّة. 

         اختر كلمات وصف في البطاقات البنفسجيّة والصفراء. 

طابق بطاقات معيّنة لنقاط إضافيّة. 

أثّر على اللعبة والªّعبين اâخرين ببطاقات �عب ضد �عب خاصّة.

اجمع أكبر عدد نقاط وفُز باللعبة!

ماä، حاã أو ا�ستقبل

 يستطيع الªعبون � أدوارهم التخÖّ عن بطاقة أو السحب
 من ا�جموعة…أو…ُمبادلة بطاقة واحدة من أيديهم ببطاقة

من كومة البطاقات ا�رفوضة

وزّع 5، 6 أو 8 بطاقات لكّل �عب لتبدأ اللعبة

 اكتب مجموع نقاطك وواصل حتى يصل أحد الªعب´ إ§
200 نقطة

 تفوز بـ 5+ نقاط لو استطعت تركيب جملة من بطاقاتك
السبعة مًعا دون تغيÆ أّي منها

قواعد اختياريّة

(1

(2
(3

(4

singular
plural

singular 
or plural

Nouns

N1a

بطاقات أسÈء - شخص، حيوان أو جÈد 

بطاقات أفعال - الفعل

بطاقات أماكن - مكان الفعل

 بطاقات حروف إضافة - تعطي تفاصيª حول الصلة ب´ الفعل وا�سم

ªًنعتا أو فع Æّبطاقات ظرف - تُغ

 بطاقات معلومة إضافيّة - تزيد معلومة حول اسم. اسم موصول

بطاقات جوكر - �كن استخدامها كأي نوع من البطاقات

بطاقات زمن - متى يحدث الفعل

بطاقات أفعال ا�ُساَعدة - زمن الجملة

Èًبطاقات نعت - تصف اس

بطاقات حرف ربط - تجمع أجزاًء من الجملة

 ،بطاقات �عب ضد �عب - ُخذ، نقاط مضاعفة، أرِجع, نظر مزدوج
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(take, double points, bring back, seeing double)

بطاقات 64

ضع الرقم نوع البطاقةكود فريد

(فاعل)

(مفعول به)

(الصيغة)

 مدى تكّرر حدث ما
وا¨حداث الدوريّة

يصف شّدة نعت أو ظرف
Dظرف درجةدرجة(        )

Fظرف يدل ع� التكّررتكّرر(               )
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