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Mojo Family Fun là một trò chơi về câu Tiếng Anh.
Người chơi kết hợp nhiều thẻ để tạo thành các câu.
Chọn số ít hoặc số nhiều trên các thẻ danh từ.
Chọn các từ chỉ hành động trên các thẻ xanh lam
và thẻ xanh lá cây.
Chọn các từ chỉ thời gian trên các thẻ màu cam.
Chọn các từ mô tả trên các thẻ màu tím và thẻ
màu vàng.
Ghép các thẻ nhất định để có điểm thưởng.
Thẻ đặc biệt (PvP) Người chơi thách đấu với Người
chơi có tác động đến trò chơi và những người chơi
khác.
Đạt được nhiều điểm nhất và giành chiến thắng trong
trò chơi!

Cách tạo thành
các
câu
the mummy 5
5

the mummy

Ở dưới cùng của mỗi thẻ là gợi ý cho
các thẻ có thể đặt trước hoặc sau mỗi
thẻ.
(the) mummies 3
N1h

Các thẻ có thể
đặt trước

S: crawl/hug +5

F

Các thẻ có thể
đặt sau

Bắt đầu với một thẻ Danh từ.
Đây là CHỦ NGỮ trong câu của bạn. Các
thẻ tiếp theo có thể là: vàng, xanh dương,
hồng hoặc xanh lá cây.
5

the mummy

(the) mummies 3

h

S: crawl/hug +5

Các thẻ
có thể đi
sau danh
từ.

F

(the) mummies 3
N1h

S: crawl/hug +5

F

3
Đặt thẻ xanh lá tiếp theo. run
A
Đây là HÀNH ĐỘNG trong câu của bạn. Các
thẻ tiếp theo có thể là: Địa điểm, Thời gian
hoặc màu đỏ.
5

runs

run

3

runs

5

A

away /

away /

/T/

V1f with/(away) from/into/to/over to

F

4

ran
F

Thẻ xanh lá cho thấy một Danh
từ (số ít hoặc số nhiều), thẻ xanh
lam (xanh da trời) hoặc thẻ hồng
4
có thể ran
đặt trước nó.

Thẻ màu xanh lá cây cho thấy
rằng thẻ Vị trí, thẻ Thời gian màu
cam hoặc thẻ màu đỏ có thể đặt
sau nó.

/T/

V1f with/(away) from/into/to/over to

Ghép các mặt cười để sử dụng các từ đúng
trên các thẻ danh từ, thẻ màu xanh lam, xanh
lá và màu vàng.
or

=

Đặt thẻ màu cam xuống.
Đây là THỜI GIAN của câu.

T

Ghép cùng một Biểu
tượng thời gian để sử
dụng các từ chỉ thời gian
chính xác trong câu của
bạn.

yesterday
7

during the day

F

4

every day
5 ( 2(

tomorrow
3
T1a

Sử dụng thẻ màu xanh lam để khớp
với Biểu tượng thời gian màu xám trên
các thẻ màu cam.

Ký hiệu thời gian trống có nghĩa là các từ
có thể được sử dụng với bất kỳ thì nào:
quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Thẻ màu tím và màu vàng dùng để mô tả các
danh từ như người, động vật, địa điểm hoặc
sự vật.

Ghép các ký hiệu này trên thẻ màu tím và thẻ
vàng với thẻ danh từ và thẻ vị trí.
Xem bảng quy tắc, kênh YouTube của chúng tôi
hoặc trang web mojoenglish.com để có hướng
dẫn đầy đủ hơn về cách tạo thành các câu.

Cách chơi
Luật đơn giản:

Xáo trộn tất cả các thẻ với nhau.
Mỗi người chơi nhận được 7 thẻ.
Người chơi sử dụng các thẻ để tạo thành 1 câu.
Mỗi trò chơi có 3 hiệp.
Mỗi hiệp, mỗi người chơi được 1 lượt.
Mỗi lượt, người chơi có thể bỏ tối đa 3 thẻ và lấy
cùng số lượng thẻ từ bộ bài.
Sau 3 hiệp, đọc câu đó và cộng điểm.
Điểm cao nhất sẽ thắng trò chơi.

SET-UP

Player 1

Deck

Player 2

Discard
Pile

Dealer
Player 4

Player 3

Sắp xếp
Trò chơi dành cho từ 1-6 người chơi.
Xáo trộn tất cả các thẻ. Chọn một người chia
bài. Chia cho mỗi người chơi 7 thẻ úp mặt
xuống. Đặt phần còn lại của bộ bài lên bàn
trước mặt tất cả người chơi giúp họ có thể
đổi thẻ dễ dàng. Ngươi chơi có quyền đổi
các thẻ trong lượt chơi của mình, và lật mặt
các thẻ mà người chơi không loại bỏ và để
vào đống thẻ bên cạnh trên bàn.
Chú ý: Sử dụng các thẻ PvP ngay lập
tức trước lượt của người chơi đầu tiên.

Cách chơi.
Người chơi đầu tiên là người phía bên trái
người chia bài, và thứ tự chơi theo chiều
kim đồng hồ. Mỗi người chơi nhìn vào các
thẻ của anh/cô ấy, và sắp xếp chúng thành
một câu hoàn chỉnh. Sử dụng quy luật phối
màu sắc bên dưới mỗi tấm thẻ và các biểu
tượng trên mỗi thẻ để hình thành câu đúng
ngữ pháp.

Lượt chơi

Vào mỗi lượt chơi, người chơi có thể loại bỏ
tối đa 3 thẻ và lấy 3 thẻ mới từ bộ bài trên
bàn. Sử dụng các thẻ mới này để thêm vào
câu, hoặc thay đổi câu. Các người chơi
cũng có thể chơi với thẻ PvP. Hãy chơi theo
hướng dẫn trên mỗi thẻ PvP.
Nếu, vào lươt của họ, người chơi có thể sử
dụng tất cả 7 thẻ để hoàn thành câu, họ có
thể đặt tất cả các thẻ trên bàn, và người
chơi đó kết thúc trò chơi. Thẻ PvP “Pay on
Your Turn” không thể tác động đến những
người chơi này.

Mỗi lượt chơi
the monster 3

6

the hero

5

D

N1b

trong tay của người chơi

the heroes 3

N1d

the monsters 6

S: skip/tease +5

S: play/help +5

on an island
L1c

vampire/magician
dance/play +3

1: Lật mặt 1, 2 hoặc
3 thẻ đặt vào đống
thẻ bỏ đi.

2: Lấy số lượng thẻ tương
đương từ trên bàn.

3 vòng chơi
Sau khi mỗi người chơi có 1 lượt đổi, đó là
kết thúc vòng thứ 1. Các lượt tiếp tục cho
đến hết 3 vòng chơi. Tại vòng thứ 3 cuối
cùng, mỗi người chơi đọc to câu của mình.
Đếm số điểm và cả điểm thưởng trong câu
của mỗi người chơi. Người thắng cuộc là
người chơi có điểm số cao nhất. Người chia
bài tiếp theo là người chơi đầu tiên và cứ
tiếp tục như thế.
Lưu ý! Khi tôi không có thẻ Danh từ hoặc Động từ.
Nếu bạn không có thẻ Danh từ hoặc Động từ, bạn có
thể sử dụng một thẻ khác trong tay của mình đóng vài
trò như “thẻ wild”. Lật sấp mặt của tấm thẻ xuống và
đặt nó vào vị trí của từ mà bạn còn thiếu trong câu. Thẻ
này là 0 điểm, và không được tính với điểm cộng ưu
tiên.
5

the troll

5

F

6

brave

always

courageous
fearless

usually

cowardly
fearful

T

the trolls
N1f

hero/troll +5

4

5 ( 2(

tomorrow

on an island
AV1a

during the day

every day

4

S: run/high five +5

yesterday
7

F

often

B
A1d

5

D

L1c

vampire/magician
dance/play +3

3
T1a

5

F

6

always

sing

6

brave
courageous
fearless

usually

sings

4

often

sang

3

cowardly
fearful

A

during the day

4

5 ( 2(

F

V1h

with/for/about/of

tomorrow

on an island

/T/
AV1a

hero/troll +5

yesterday
7

F

every day

B
A1d

T

5

D

3

vampire/magician
dance/play +3

L1c

T1a

Điểm cộng ưu tiên
Nhận điểm thưởng bằng cách kết hợp các loại
thẻ nhất định với nhau. Các thẻ bạn cần phối
hợp được viết ở dưới cùng của mỗi thẻ. Bạn
nhận được điểm cho mỗi thẻ phù hợp. Thẻ
Wild không thể được sử dụng để nhận điểm
thưởng.
*

Noun + Verb
Location + Noun

Thẻ được nhận
điểm cộng ưu tiên.

Location + Verb
Noun + Extra
Extra + Location
Adjective + Noun
Adjective + Location

Thẻ cho điểm
cộng ưu tiên.

* S: = Chủ ngữ

(cuối thẻ Danh từ)
Điều này có nghĩa là thẻ
Danh từ CHỈ có thể nhận
điểm thưởng nếu nó là
DANH TỪ của câu khi kết
hợp với thẻ động từ đó.
take

Thẻ thách đấu PvP

ur
on yo
Play

.

Turn

double
points

Keep in
your han
d.

er ’sThis card giv
es x2 poi
e play e.
(NOT inc
nts
at on ke on
1 ON luding bonuses)
Look and ta kesfor
E
s
card player ta Deck. you of the cards in
r senten
That om the
ce.
fr
card

Đọc hướng dẫn trên các thẻ.

PvP02

Sử dụng các thẻ này ngay lập tức trước khi bạn
chơi trò chơi và nếu bạn lấy nó ra từ trên Bàn.
Chỉ chơi 1 thẻ PvP trong lượt chơi của bạn.
(ác thẻ chơi ngay lập tức này không được tính là
lượt chơi của bạn.)
Chơi thẻ PvP trước hoặc sau khi bạn loại bỏ và
lấy thẻ mới từ bộ bài trên bàn.
Đặt các thẻ PvP phía trước mặt bạn.
(Không loại thẻ PvP mà bạn cần sử dụng)
Bạn có thể loại bỏ các thẻ PvP mà bạn không
cần dùng đến.
1

PvP0

Những luât chơi khong bắt buộc

1) Vào mỗi lượt của người chơi, họ có thể loại
bỏ và lấy thẻ mới từ bộ bài trên
bàn…hoặc…trao đổi một thẻ từ bộ bài trên
tay để lấy một thẻ từ đống thẻ bị loại bỏ.
2) Chia 5,6 hoặc 8 thẻ cho mỗi người chơi và
bắt đầu trò chơi.
3) Ghi lại các điểm số của bạn và tiếp tục cho
đến khi một người chơi đạt 200 điểm.
4) Nếu bạn có thể hoàn thành câu với tất cả 7
thẻ mà không cần đổi bất cứ thẻ nào. Bạn
được cộng thểm 5 điểm.

Loại thẻ N1a

Số thứ tự bộ Mã phân loại

N

10x Các thẻ danh từ - Người, động vật hoặc vật thể (chủ ngữ)
Danh từ

V

Số ít
Số it hoặc
Số nhiều số nhiều

10x Các thẻ độngt từ - hành động

L
6x Các thẻ địa điểm – nơi hành động xảy ra

P

4x Các thẻ giới từ - dùng để chỉ sự tương quan giữa động
từ và danh từ (tân ngữ).

H

5x Các thẻ trợ động từ - thời gian của câu (thì)

T

3x Thẻ thời gian – khi hành động xảy ra D Trạng từ chỉ cường độ
mô tả cường độ của
một tính từ và trạng từ

A

7x Các thẻ tính từ - mô tả danh từ

F Trạng từ chỉ tần suất

mô tả mức độ thường
xuyên xảy ra của sự việc
nào đó và các hoạt động
thường ngày

AV

4x Các thẻ trạng từ - bổ nghĩa cho tính từ hoặc động từ

E

6x Các thẻ thông tin bổ sung – thêm thông tin về danh từ.
Mệnh đề quan hệ

C

3x Các thẻ từ nối - nối các phần trong câu

W

2x Các thẻ Wild – có thể được sử dụng như bất kỳ loại thẻ nào
PvP
4x Các thẻ người chơi thách đấu người chơi
(take, double points, bring back, seeing double)

64 Các
C
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