
:قواعد اللعبة

القاعدة األهم يف  ”BONO“ هي: انطقها ليك تلعبها!

العب البطاقة التي تحمل نفس لون أو رقم البطاقة املوجودة أعىل مجموعة البطاقات عىل الطاولة، إال يف حالة وجود بطاقة 

خاصة يف األعىل؛ حينها فانت لديك الحرية يف لعب أي بطاقة تريد، وتذكر دامئاً أن تقول ما هو موضح يف البطاقة باللغة التي 

تلعب بها، انطقها ليك تلعبها!

إذا مل تتمكن من لعب أي بطاقة؛ اسحب من 1 إىل 3 بطاقات حتى تتمكن من اللعب، أو حينها ستضطر إىل مترير دورك يف 

اللعب لالعب آخر.

إذا كان بإمكانك لعب بطاقة ولكنك ال تعرف املصطلح املوضح عليها؛ فقم بعرضها عىل الالعبني اآلخرين لرؤيتها، إما ميكنهم 

أن يخربوك باملصطلح الصحيح، أو ميكنك مسح رمز اإلستجابة الرسيعة )QR Code( الخاص بالبطاقة للحصول عىل املصطلح 

مع النطق.

نظراً ألنك مل تتمكن من نطق ما يف البطاقة؛ فسيتعني عليك اسرتداد البطاقة + بطاقة إضافية من مجموعة البطاقات عىل 

الطاولة، الشئ نفسه ينطبق عليك إذا قلت مصطلح خاطئ عن البطاقة، تذكر ذلك يف املرة القادمة!

يفوز الالعب الذي يتخلص من جميع بطاقاته أوالً )لكن الفائز الحقيقي هو الالعب الذي تحسن أكرث(

بطاقات خاصة:

يوجد 4 بطاقات خاصة يف ”BONO“ ابحث عكس ما يوضحون، ملحوظة: ليس مسموحاً لك بأن تلعب بطاقة خاصة يف 

جولتك األخرية.

بطاقة الهدية:

عندما تلعب بطاقة الهدية، ميكنك التخيل عن أي من البطاقات الخاصة بك لالعب من اختيارك.

 قم بتحميل تطبيق  BONO من متجر التطبيقات أو بالي ستور.

.يف التطبيق: اخرت )لغتي( “لغتك األم، أو اللغة التي تفهمها بشكل أفضل يف القامئة“ ضمن اإلعدادات

     BONO كيف  تلعب

ن الالعب�ي البطاقات
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بطاقة 2+:

عندما تلعب بطاقة 2+ سيتعني عىل الالعب التايل أن يسحب بطاقتني من عىل سطح الطاولة، ويظل هذا الالعب يلعب يف 

دوره.

بطاقة املسح الضويئ:

عندما تلعب بطاقة املسح الضويئ ميكنك فحص بطاقة يف يدك، أو ميكنك أن تختار أن تلعبها كبطاقة 1+ بدالً من ذلك، ليك 

يقوم الالعب التايل بسحب بطاقة واحدة من عىل سطح الطاولة.

بطاقة التحدي:

عندما تلعب بطاقة التحدي يجب أن تلعب بطاقة أخرى ”عادية“ وسيتعني عىل الالعب التايل أن يقول ما هي هذه البطاقة، 

أو سيتعني عليه/عليها فحص البطاقة وأخذها وسحب بطاقة إضافية من عىل سطح الطاولة، هو/هي ال يزال يلعب دوره.

تستمر بطاقة التحدي لجولة واحدة كاملة، حيث يتعني عىل الالعب التايل أن يقول ما هي البطاقة التي لعبها الالعب 
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