
طريقة اللعبة
اللعبة دي ممكن تتلعب بكذا طريقة ... لو اكتشفتوا طرق تانية ابعتولنا عىل 

(1) Caption Master
Group Mode 

 اتقسموا فريقني قد بعض و واحد منكوا هيكون هو الحكم ما بينكم
 الحكم هيكون معاه املميز، و يقسم ورق املواقف بالنصف عىل الفريقني

 هينزل الحكم ورقة من ورق ال ميمس  عىل االرض و هيبدأ الفريقني ينزلوا ورقة من
املواقف اليل معاكم

 الحكم هيقرر مني امليم  اليل اليقة اكرت و الفريق الكسب
 الورقة  اليل هتنزل هتفضل عىل االرض و الفريق اليل هيخلص ورق املواقف اليل معاه 

 االول هو الهايكسب

Individual Mode
من ٣ إىل ٨  العب

  كل واحد بياخد ٨ ورقات مواقف و كل دور بيسحب  ورقة واحدة جديدة
 كل دور بيكون يف حكم هو البيحط امليم عىل األرض و بيجمع من كل العب  ورقة موقف

 الحكم بيقرا كل الكروت الجاتله  بصوت عايل و يكرر أنه أكرت واحدة بتضحك
 البيكسب بيحطفظ بكرت امليم، و فل أخر بتعدو  كل واحد أخد كام كارت ميم و االخد

 أكرت كروت هو الكسبان
 الحكم بيتغري كل دور

(2) Meme Master
Group Mode 

 ممكن كامن تتلعب بنفس الظريقة االوالنية بس نعكس الكروت يعني الكرت اليل ينزل
   عىل االرض يكون املوقف و الكروت اليل مع الفريقني يكونوا كروت امليمس

Individual Mode
من ٣ إىل ٨  العب

  نفس قوانني ولكن كارت املواقف عىل األرض

Instagram 

@2oolAmeme



(3) Speed Mode

 هنا بقى هنلعب بكروت امليم بس... هنقسم فريقني بس من غري حكم و هنقسم كروت
Fight امليم عىل الفريقني ... يعني كل فريق هيكون معاه 50 كارت ... و بكده هنبدأ ال

 الفريقني هريدوا عىل بعض بامليمس
 لو الفريق اليل قدامك ماكنش بينزل برسعة عادي هرتد عىل نفسك عشان اليل بيخلص

كروته االول هو اليل بيكسب

Sherades Mode  ”فاشل يا فاشل“ (4)

 دي بقى هتتلعب كل واحد لوحده ... واحد واحد هيسحب ورق من كروت امليم  من غري
 ما يشوفها و يطلع يرشح امليم بعد ما يشوفوه هو لوحده بس لباقي الناس برشط مايقولش

 وال كلمة من امليم
 اليل هيغعرف امليم االول هيحط ايده عىل االرض و الباقى برسعة هيحطه ايدهم فوقه و

 “اخر واحد حط ايده هيبدأ يجمع حروف كلمة “فاشل
طبعا اليل هيجمع حروف الكلمة االول هو الخرسان

 يف طريقة اللعب دي لو اتفقتوا كلكوا ان صعب يترشح هنسيبه و ناخد -
كارت تاين

ناخد كارت تاين

Tie Breakers
يف حالة انه حصل تعادل بني فريقني او العيبني

يف أحكام بتختارو واحدة لكل شخص أو فريق منها، و الهيعرف يعملها هو الكسب

 اسحب كارت ميم من غري ماتشوفه و قول ابطال الفيلم ده )لو الكارت اليل طلع مش من
)فيلم غريه

اسحب كارت ميم من غري ماتشوفه و قول ميم تاين من نفس الفيلم

 اسحب كارت ميم من غري ماتشوفه و قلف موقف من دماغك، لو محدش ضحك تبقى
 خرست


