
بة
عو

ص
ال

قم بتحميل تطبيق koopl من متجر التطبيقات أو بالي ستور. يف التطبيق: اخرت )لغتي( ”لغتك األم، أو اللغة التي تفهمها بشكل أفضل يف القامئة” ضمن اإلعدادات.

KOOPL -  كيف تلعب 
1. اقسم البطاقات إىل مجموعتني: بطاقات الصور يف مجموعة واحدة، وبطاقات الكلامت يف مجموعة أخرى.

2. اخلط كل مجموعة من البطاقات.
3. قم بتوزيع البطاقات عىل الطاولة أو عىل األرض يف مجموعتني: بطاقات الصور يف مجموعة واحدة وبطاقات الكلامت يف مجموعة 

أخرى، بحيث تكون الصورة أو الكلمة ألعىل.
4. اخرت بطاقة صورة؛ ثم انطق الكلمة التي تظهر يف الصورة، اخرت بطاقة كلمة؛ وانطق الكلمة.

5. إذا كانت الكلمة صحيحة – وكانت الكلمة مطابقة ملا يف بطاقة الصورة – يفوز الالعب بهذه البطاقات ويحتفظ بها، ويحصل الالعب 
عىل فرصة اللعب مرة أخرى.

6. إن مل تكن الكلامت متطابقة، أو إذا مل يستطع الالعب التعرف عليها؛ تظل البطاقات يف مكانها.
7. إذا مل يستطع الالعب معرفة الكلمة، رمبا يستطع أحد الالعبني اآلخرين املساعدة؟ إن مل يكن كذلك؛ قم مبسح البطاقة ضوئياً من خالل 

التطبيق ملعرفة الكلمة.
8. إن كان الالعبون يف موضع شك حول ما إذا كانت الكلمة التي قالها الالعب صحيحة أم ال؛ ميكنك فحص البطاقة باستخدام التطبيق 

ملعرفة ذلك، إذا قام العب بفحص بطاقة فال ميكن ألي العب آخر أن يختار تلك البطاقة يف نفس الجولة.
9. يأخذ الالعب إىل جهة اليسار دوره يف اللعب.

10. تذكر الكلامت املوجودة عىل البطاقات.
11. انتبه، احفظ، وتعلم الكلامت التي يعرفها الالعبون األخرون أثناء دورهم يف اللعب.

12. تنتهي اللعبة عندما يتم الفوز بجميع البطاقات.
13. يفوز الالعب الحائز عىل أكرب عدد من البطاقات.

1. اقسم البطاقات إىل مجموعتني: بطاقات الصور يف مجموعة واحدة، وبطاقات الكلامت يف مجموعة أخرى.
2. اخلط كل مجموعة من البطاقات.

3. قم بتوزيع البطاقات عىل الطاولة أو عىل األرض يف مجموعتني: بطاقات الصور يف مجموعة واحدة وبطاقات الكلامت يف مجموعة 
أخرى، بحيث تكون مجموعة من بطاقات الصور أو بطاقات الكلامت مواجهة ألعىل واملجموعة األخرى ألسفل.

4. اخرت بطاقة صورة؛ ثم انطق الكلمة التي تظهر يف الصورة، اخرت بطاقة كلمة؛ وانطق الكلمة.
5. إذا كانت الكلمة صحيحة – وكانت الكلمة مطابقة ملا يف بطاقة الصورة – يفوز الالعب بهذه البطاقات ويحتفظ بها، ويحصل الالعب 

عىل فرصة اللعب مرة أخرى.
6. إن مل تكن الكلامت متطابقة، أو إذا مل يستطع الالعب التعرف عليها؛ تظل البطاقات يف مكانها.

7. إذا مل يستطع الالعب معرفة الكلمة، رمبا يستطع أحد الالعبني اآلخرين املساعدة؟ إن مل يكن كذلك؛ قم مبسح البطاقة ضوئياً من خالل 
التطبيق ملعرفة الكلمة.

8. إن كان الالعبون يف موضع شك حول ما إذا كانت الكلمة التي قالها الالعب صحيحة أم ال؛ ميكنك فحص البطاقة باستخدام التطبيق 
ملعرفة ذلك، إذا قام العب بفحص بطاقة فال ميكن ألي العب آخر أن يختار تلك البطاقة يف نفس الجولة.

9. يأخذ الالعب إىل جهة اليسار دوره يف اللعب.
10. تذكر الكلامت املوجودة عىل البطاقات.

11. انتبه، احفظ، وتعلم الكلامت التي يعرفها الالعبون األخرون أثناء دورهم يف اللعب.
12. تنتهي اللعبة عندما يتم الفوز بجميع البطاقات.

13. يفوز الالعب الحائز عىل أكرب عدد من البطاقات.
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1. اقسم البطاقات إىل مجموعتني: بطاقات الصور يف مجموعة واحدة، وبطاقات الكلامت يف مجموعة أخرى.
2. اخلط كل مجموعة من البطاقات.

3. قم بتوزيع البطاقات عىل الطاولة أو عىل األرض يف مجموعتني: بطاقات الصور يف مجموعة واحدة وبطاقات الكلامت يف مجموعة 
أخرى، بحيث تكون جميع البطاقات مواجهة ألسفل.

4. اخرت بطاقة صورة؛ ثم انطق الكلمة التي تظهر يف الصورة، اخرت بطاقة كلمة؛ وانطق الكلمة.
5. إذا كانت الكلمة صحيحة – وكانت الكلمة مطابقة ملا يف بطاقة الصورة – يفوز الالعب بهذه البطاقات ويحتفظ بها، ويحصل الالعب 

عىل فرصة اللعب مرة أخرى.
6. إن مل تكن الكلامت متطابقة، أو إذا مل يستطع الالعب التعرف عليها؛ تظل البطاقات يف مكانها.

7. إذا مل يستطع الالعب معرفة الكلمة، رمبا يستطع أحد الالعبني اآلخرين املساعدة؟ إن مل يكن كذلك؛ قم مبسح البطاقة ضوئياً من خالل 
التطبيق ملعرفة الكلمة.

8. إن كان الالعبون يف موضع شك حول ما إذا كانت الكلمة التي قالها الالعب صحيحة أم ال؛ ميكنك فحص البطاقة باستخدام التطبيق 
ملعرفة ذلك، إذا قام العب بفحص بطاقة فال ميكن ألي العب آخر أن يختار تلك البطاقة يف نفس الجولة.

9. يأخذ الالعب إىل جهة اليسار دوره يف اللعب.
10. تذكر الكلامت املوجودة عىل البطاقات.

11. انتبه، احفظ، وتعلم الكلامت التي يعرفها الالعبون األخرون أثناء دورهم يف اللعب.
12. تنتهي اللعبة عندما يتم الفوز بجميع البطاقات.

13. يفوز الالعب الحائز عىل أكرب عدد من البطاقات.

نصيحة: يف املرة األوىل التي تلعب فيها موضوًعا أو حزمة ، إنها فكرة جيدة لـ ”اختبار تشغيل” كل الكلامت أوالً.
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