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أول طريقـــــــــــــــــــــــة لعب

قبل ما نبدأ عايزين نقولكم ان احنا عملنلكم                                     يسهل عليكم اللعب تقدروا من خاللــــه

     

Instructions

 أهال بيكوا في لعبة قولّي ... اللعبة دي ممكن تتلعب بطريقتين

قولي مين النجم؟ 2-1- قولي ايه ده؟

تعالوا اشرحلكم اللعبتين بالتفاصيل

 قولي ايه ده؟

application

تقرروا مين هيبدأ

تحسبوا الوقت

 score تجمعــــوا 

QR Code

تعرفوا طريقة اللعب

 في ال                    ده هتتقسمــــــــــوا
فريقين قد بعض.

                       تكتبوا أسامي الفريقين  علــــــــــى 
                               هو يختار مين يبدأ

الفريق اللي فيه ناس أطول، هو 
ده الفريق اللي هيبدأ 

Mode
Application

جاهزين نبدأمين هيبدأهنتقسم ازاي؟ -1-2-3

 الهدف من اللعبة ان الفريق يجمع
أكتر عدد من الكلمات في الجولة.

اللعبة متقسمة أربع جوالت.  أو

    و تربيزات بيلياردو  و  بينج....
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تجمعوا كلمات ازاي؟ -4

 المطلوب من كل العب في الفريق
 انه يلف ال                       عشان يحـــدد
 نوع الكارت اللي هيسحبه هيشرحه

 لبقية فريقه من غير تمثيل بالكالم
بـــــــــــــــــــــــــــس.

Spinner 1 
 و أول ما هما يعرفوا ايه الكلمـــــــــة 
 اللي بعده في نفس الفريق يبــــــــدأ
 يلف ال                            و يسحب كــارت
 عشـــــــــــــان تجمعوا كلمات أكتر و

تجمعوا نقط أكتر

Spinner 1 

12

“ماتقولش”. و  “قول”  تحت  كلمات  عليه  مكتوب  كارت  كل  بالك  خد   بس 
تقوله، ممنوع  ماتقولش”   “ تحت  اللي  و  تقوله  الزم  “قول”  تحت   اللي 
الجولة اخر  في  النقطة  بيسرق  التاني  الفريق  دي  القوانين  في  غلطة  أي 

تحذير للفريق المنافس

ركزوا في الكارت و في الكلمات اللي تحت -ماتقولش- عشان تخدوا نقط من غير مجهود 

الجــــــــوالت -5

                                                                                                                           بتلفوهم في أول الجولة مـــــــــرة واحدة بس ،
بتتلف كل مرة في دور كل العب في الفريق عشان تحدد نوع الكارت اللي هتشرحه. 

الوقت المحدد في كل جولة هو: دقيقتين فقط ال غير

Spinner 1 Spinner 2Spinner 3و Spinner 4و

 في الجولة التانية و التالتة و الرابعة. بيكون مطلوب تتقمص
 اداء معين. الزم أغلبية االعبين من الفريقين يكونوا موافقين

 على االداء عشان تاخدوا النقطة

 مطلوب من الفريق انه يعرف أكتر عدد من الكلمات في الجولة
 و هنحسب في كل جولة كل فريـــــــــق جاب كام كلمة و كل

 كلمة بنقطة و في االخر بنحسب مجموع النقط و الفريق اللي
 عنده نقط أكتر هو الكسبـــــــــــــــــان!

تكسب ازاي؟

مثال للعب

-6

-7

في تاني جولة

مراسلعشوائي: بلونة

 هيكون مطلوب من الفريق كله انهم يشرحوا كأنهم مراسليـــــــــــــن و الالعب اللي عليه الدور
 هيشرح البلونة من غير ما يقول“بتتنفخ أو بتفرقع”و الزم يقول “لالطفال” و بــــــــــاقي الفريق

يعرف الكلمة بسرعة عشان يلحق الالعب اللي بعده يسحب ورقة تانية.

1

2

3

4

المجموع

الطريقة  األوىل

قوللي إيه ده
2olly Eh Dah
Game Mode 1

Team 1Team 1 Team 2Team 2

الجولة

1

2

3

4

Spinnersال                           اللي تلفها

Spinner 1 + Spinner 2

Spinner 1

Spinner 1 + Spinner 3

Spinner 1 + Spinner 4
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تاني طريقـــــــــــــــــــــــة لعب

قولي مين النجم

مين هيبدأهنتقسم ازاي؟ -1-2

 في ال                      ده كل واحد بيلعب
 لوحده بس في كل جولة بيكونوا

                     اتنين ضد بعض 

تكتبــــــــــــوا األسامي على 
  ال                                 هو اللي 

 يختــــــــــــــــــــــــار

 أول اتنيــــــن هيبتدوا هما
 أكتــــــر اتنين بتوع افيهات
 و بعــــــــــــــــد كده بتختاروا

 عشوائـــــــــــــــــي.

Mode
Application

أو

جاهزين نبدأ؟

الجـــــــوالت

وقتالجولة

 80 ثانية1

 70 ثانية2

 60 ثانية3

 50 ثانية4

تلعــب ازاي؟
-3

-4

-5

هتوزعوا                                              تقيموا بعض بيها

 معاكوا ال                          و بتقيموا بعض من 1 ل 5 مين عاجبكوا أكتر كأنكوا كده لجنة تحكيم، أهم حاجة
 العدل و النزاهـــــــــــــــة!

Score Board

Marker

5

Score Sheet

                                        هيكون في                                         تحسبوا فيه النقط جوه اللعبة أو من على
كل واحد بيختار لون يكمل بيه اللعبة كلها

 بتجمعوا نقط في كل جولة و في االخر بتحسبوا  مجموع كل النقط، و أعلى مجموع،
هو الكسبــــــــــــــــــــان!

Score Sheet  Application

التقييم هيكون على: 
 األداء و الضحك و ان محـــــــــــــــدش يقّطع في النص أكتر

من 3 مرات و االلتزام بال                                   

األداء= نقطة
 الضحك= نقطة

 عدم التقطيع= نقطة
 االلتزام بال                                  = نقطتين

Spinners

Spinners

1

2

3

4

5

المجموع

2olly meen el negmMode 2قولي مين النجـــمالطريقة التانية

Spinners

تكسب ازاي؟ -6

 في كل جولة كل الالعبين الزم يلعبوا و بيكونوا اتنين ضد بعض و لو رقم فردي خليكــــــــــــــوا
تالتة في حوار واحد و زودوا 10 ثواني زيادة على الوقت المحدد.

 أول العبين بيلفوا ال                                على حسب الجولة و بالفئات اللي طلعـــــــت هيخوشوا في
حوار لمدة الوقت المحدد.

 الزم تلتزموا بال                              و تحاولوا تتكلموا أكتر عن الكلمة اللي في الكارت و الشاطــــــــــــر
فيكوا يحاول يخلي التاني ميالقيش كالم يقوله!

 ركز في الكلمات اللي تحت “قول” الزم تقولها و الكلمات اللي تحت “ماتقولش” ماينفعش
تقولها و أنت بتشرح عشان متخسرش نقط.

Spinners

Spinners

عشان تكون انت الكسبان في القاعدة دي الزم تكون جايب أعلى مجموع من كل  الالعبين.
في حالة التعادل، بنعيد الجولة 4 بين االتنين المتعادلين و نشوف مين النجم في القعدة.

-
-
-
-

ال                           اللي تلفها

Spinner 1 + Spinner 2

Spinner 1

Spinner 1 + Spinner 2 + Spinner 3

Spinner 1 + Spinner 2 + Spinner 3 + Spinner 4
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مثال للعب -7

في تالت جولة

 كده مطلوب منكوا ان الالعبين االتنين يتكلموا مع بعض كأنهم انفلونســــــــــــر و يتكلموا عن
برطمان و يكونوا متشائمين لمدة 60 ثانية.

متشائمانفلونسرجماد: برطمان
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