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األسماء الحركية: النسخة المصورة

إعداد اللعبة
 أعضاء

 الفريقين

المخطط الرئيسي 

 رئيسا
 الفريقين

7 عمالء سريين حمر

عميل مزدوج 
واحد

4 مدنيين 
أبرياء

قاتل مأجور 
واحد

7 عمالء سريين زرق

ما هذه الرموز الغريبة على الخريطة؟ انها رموز مواقع اللقاء بين الجواسيس الميدانيين والعمالء السريين!
يعرف كل من رئيسي الفريقين كاًل من هذه المواقع. ويرسلون الرسائل السرية لجواسيسهم الميدانيين إلخبارهم 

بمكان اللقاءات السرية. يجب على الجواسيس التحلي بالذكاء. أي خطأ في فك رموز الرسائل قد يؤدي إلى لقاء غير 
مرغوب مع عمالء العدو – أو أسوأ من ذلك، القاتل المأجور!

يتسابق الفريقان للتواصل مع جميع عمالئهم السريين، ليفوز أحد الفريقين.

ينقسم الالعبون إلى فريقين متقاربين بالعدد 
والمهارات وبواقع أربعة العبين على األقل )العبان 

لكل فريق( لتلعب اللعبة بالطريقة التقليدية.
يختار كل فريق العبًا واحدًا ليكون رئيس الفريق. 
يجلس رئيسا الفريقين على جهة واحدة ويجلس 

 باقي أعضاء الفريقين على الجهة المقابة 
من الطاولة.

يوزع رئيسا الفريقين 20 بطاقة من بطاقات 
الصور على الطاولة على شكل مستطيل 
)5×4(. تمثل هذه البطاقات مواقع لقاء 

الميدانيين بالعمالء السريين.
الزاوية العليا على اليمين لكل بطاقة تظهر 

لكم االتجاه المطلوب لوضعها.

في كل لعبة، هناك مخطٌط واحٌد يظهر 
لقائد الفريق هوية الشخص الموجود في 

كل موقع. يختار رئيسا الفريقين بطاقة 
مخطط رئيسي عشوائية ويثبتانها في 

حامل البطاقات أمامهما بوضعية تمثل 
مستطيل البطاقات )5×4( دون كشفها ألعضاء الفريقين. يمكنهما 

االختيار عشوائيًا بين وضعيتين ممكنتين لبطاقة المخطط دون تفكير.
تمثل بطاقة المخطط الرئيسي مستطيل البطاقات الموزعة على 

الطاولة حيث تمثل المربعات الزرقاء المواقع التي يجب على الفريق األزرق معرفتها )العمالء السريين الزرق( وتمثل 
المربعات الحمراء المواقع التي يجب على الفريق األحمر معرفتها )العمالء السريين الحمر( بينما تمثل المربعات 

 الفاتحة مواقع المدنيين األبرياء. أما المربع األسود فهو موقع القاتل المأجور الذي يجب على الجميع تفادي 
التواصل معه.

يشير الضوءان على محيط بطاقة المخطط الرئيسي إلى لون الفريق الذي يبدأ باللعب حيث يجب على 
الفريق األول التعرف على 8 صور فيما يتعرف فريق الخصم على 7 صور فقط ويبدأ رئيس الفريق األول 

بإعطاء أول دليل في اللعبة.

توضع البطاقات الحمراء أمام رئيس الفريق األحمر والزرقاء أمام 
رئيس الفريق األزرق لتذكير الالعبين بهوية رئيسي الفريقين.

يجب على الفريق الذي يبدأ باللعب تخمين صورة 
إضافية، لذا يحتاج الفريق إلى بطاقة عميل إضافية. اقلب 
هذه البطاقة لتتوافق مع لون الفريق الذي يبدأ باللعب 

وضعها مع بطاقات الفريق. ليس لهذه البطاقة أي 
مميزات إضافية. ستكون طوال اللعبة مثل أي بطاقة 

عادية للفريق الذي بدأ باللعب.

توضع بطاقات المدنيين األبرياء والقاتل المأجور 
بين رئيسي الفريقين ليتمكن كل منهما من 

الوصول إلى هذه البطاقات عند الحاجة.

 هل تعلم كيف تلعب لعبة األسماء الحركية األصلية؟
تجاوز التعليمات التالية وابدأ من صفحة 11.

الفريق األول

بطاقات العمالء السريين 
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ملخص اللعبة

المحافظة على تعابير الوجه

يتناوب رئيسا الفريقين على اعطاء األدلة المكونة من 
كلمة واحدة ويمكن للدليل الواحد أن يرتبط بأكثر من 

صورة على الطاولة ويجب على أعضاء الفريقين تخمين 
الصور التي يحاول رئيس الفريق االشارة إليها. يجب على 

رئيس الفريق كشف البطاقة بمجرد أن يلمسها أي من 
أعضاء فريقه. إذا كان التخمين صحيحا يمكنهم حينها 

مواصلة اللعب حتى يقرروا التوقف أو اختيارهم لبطاقة 
خاطئة. ينتقل حينها الدور إلى فريق الخصم مع دليل 

للتخمين. أول فريق يتواصل مع جميع عمالئه السريين 
كافة يفوز باللعبة.

خطوات اللعب
تبادل الفريقان األدوار. يشير الضوءان على محيط بطاقة 
المخطط الرئيسي إلى لون الفريق الذي يبدأ باللعب. في 

دور كل فريق، يعطي رئيس الفريق دلياًل واحدًا ويمكن 
ألعضاء الفريق إجراء عدة تخمينات على هذه الدليل.

إعطاء الدليل
يجب عليك إذا كنت رئيس الفريق أن تفكر بكلمة واحدة 

ترتبط بمجموعة من الصور التي يحاول فريقك الوصول 
اليها. استجمع أفكارك وقل كلمة واحدة فقط كدليل 
وقل بعدها رقمًا يشير إلى عدد الصور التي ترتبط بهذا 

الدليل.
مثال: دليل جيد لهاتين الصورتين هو .. تطور: 2

يمكنك أن تعطي دلياًل لصورة واحدة فقط )كنغر:1( 

ولكنه من الممتع أن تحاول إعطاء دليل لصورتين أو حتى 
 أكثر. إذا تمكنت من إعطاء دليل ألربعة صور فهذا 

أمر رائع!

التواصل
يفصح رئيس الفريق عن الدليل ويحاول أعضاء الفريق 

معرفة معنى هذا الدليل. يمكنهم التناقش فيما بينهم 
ولكن يجب أن ال يبدي رئيس الفريق أي تعابير على 

وجهه. يعلن أعضاء الفريق عن اختيارهم النهائي عندما 
يلمس أحدهم إحدى الصور الموزعة على الطاولة.

يكشف رئيس الفريق هوية المتواجد في هذا الموقع 
بوضعه بطاقة فوق الصورة:

•  إذا لمس الالعب بطاقة تنتمي لفريقه، يغطي 
رئيس الفريق هذه الصورة ببطاقة عميل من نفس 
لون الفريق. يحصل  الفريق حينها على محاولة 

تخمين إضافية )دون أية أدلة جديدة(.
•  إذا لمس الالعب مدني بريء، يغطيها رئيس الفريق 

ببطاقة مدني بريء. ينتهي عندها دور الفريق.
•  إذا لمس الالعب بطاقة تنتمي لفريق الخصم، 

يغطي رئيس الفريق هذه الصورة ببطاقة من 
بطاقات عمالء فريق الخصم. ينتهي عندها دور 

الفريق. )ويشكر فريق الخصم أعضاء الفريق 
لمساعدتهم!(

•  إذا لمس الالعب القاتل المأجور، يغطي رئيس الفريق 
هذه ببطاقة القاتل المأجور. تنتهي عندها اللعبة 

ويخسر الفريق الذي تواصل مع القاتل المأجور.

نهاية الدور 
في كل دور، يعطي رئيس الفريق دلياًل واحدًا فقط، 
ويخمن أعضاء الفريق تخمينًا واحدًا على األقل. أي 

تخمين خاطئ ينهي دور الفريق ولكن يحق للفريق 
مواصلة اللعب إذا كان التخمين صحيحًا.

ينتهي الدور عندما:
•  يخمن أعضاء الفريق صورًة خاطئة

•  يقرر أعضاء الفريق التوقف عن التخمين
•  يخمن أعضاء الفريق صورًا بنفس العدد الذي ذكره 

رئيس الفريق مع الدليل ثم تتاح لهم الفرصة لتخمين 
إضافي

مثال: إذا كان الدليل من قائد فريقكم هو )تطور: 2(، 
يمكنكم تخمين 3 تخمينات صحيحة. قد ال يكون هذا 

منطقيًا في الدور األول ولكن الحقًا في اللعبة قد يكون 
هذا األمر مفيدًا جدًا. مثاًل قد تمتلكون عدة أدلة سابقة 

لم تتسن لكم تخمين بطاقاتها. يمكنكم تخمين هذه 
البطاقات بداًل من أو إضافة إلى بطاقات الدليل الحالي. 
قانون "التخمين اإلضافي" يمنحكم فرصة اللحاق بالفريق 

اآلخر. تجدون مثااًل لهذه الحالة في الصفحة التالية.

نهاية اللعبة
تنتهي اللعبة عندما يتمكن أحد الفريقين من تغطية 

جميع صوره ليفوز هذا الفريق.
يمكن أن تفوز أثناء دور فريق الخصم إذا اختار ذلك الفريق 

بالخطأ صورتك األخيرة.
يمكن أن تنتهي اللعبة مبكرًا عند اختيار أحد الفريقين 

لموقع القاتل المأجور ليخسر هذا الفريق.

إعداد اللعبة الثانية
هل يرغب العبون آخرون بلعب دور رئيس الفريق؟ من 

السهل إعداد اللعبة الثانية. ارفع بطاقات العمالء التي 
تغطي الصور السرية ثم اقلب بطاقات الصور الموزعة 

على الطاولة لتكون جاهزًا للعب!

يجب أن يكون دليل رئيس الفريق كلمة واحدة فقط. 
ال يمكنه إعطاء تلميحات إضافية. مثاًل، ال يمكنك قول 

"قد يكون هذا الدليل غامضًا" أو "لن تعرفوا هذه إال 
إذا كنتم قد قرأتم الكتاب الفالني" ولكن .. انت تلعب 

لعبة األسماء الحركية! يجب أن يكون الدليل غامضًا. 
ويجب على رئيس الفريق أن ال ينظر إلى جانب معين من 

البطاقات الموزعة أو أن يلمس أي منها بمجرد كشفه 
للمخطط الرئيسي.

يجب عليك إذا كنت رئيسًا لفريقك أن تحافظ على تعابير 
وجهك وأن ال تحرك يدك لحين تأكيد أعضاء فريقك 

اختيارهم بمالمستهم الصورة على الطاولة. تأكد من 
بطاقة المخطط الرئيسي وضع البطاقة المناسبة 

فوق الصورة الملموسة. يجب عليك إذا كانت الصورة 
الملموسة من نفس لون فريقك يجب عليك أن تتصرف 

كما لو كانت هي البطاقة التي كنت تعنيها عند اعطائك 
للدليل، حتى لو لم تكن كذلك.

يجب عليك إذا كنت أحد أعضاء الفريق أن تركز على 
الطاولة أثناء تخمينك. يجب عليك تفادي النظر إلى رئيس 

الفريق أثناء تخمينك لتتفادى اإلشارات غير الكالمية.
إذا كانت معلوماتك محددة بالصورة الواحدة للدليل 

والرقم المرافق للدليل فأنت تلعب اللعبة بطريقتها 
الصحيحة وستفوز باللعبة بشرف!
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الدليل الصحيحمثال
الدليل االول للفريق األحمر هو "تطور:2". وأرادت العبة 

 من الفريق األحمر اختيار هاتين الصورتين:

واختارت الصورة على اليسار أواًل والتي كانت تابعة 
لمدني بريء لذا ليخسر الفريق حقه في التخمين الثاني 

وينتقل اللعب إلى الفريق األزرق.

لعب الفريق األزرق دوره ونجح في تخمين صورتين وعاد 
الدور مرة أخرى إلى الفريق األحمر.

يقول رئيس الفريق األحمر "نجم:2". يرى أعضاء الفريق 
األحمر عدة احتماالت:

قد يكون الصاروخ اختيارًا صحيحُا على األغلب، لذا يلمس 
أعضاء الفريق هذه الصورة أواًل. تغطيها رئيسة الفريق 
ببطاقة حمراء، لذا يحق ألعضاء الفريق مواصلة اللعب. 

يواجه أعضاء الفريق صعوبة في االختيار بين هاتين 
الصورتين ولكنهم متأكدون من ارتباط صورة خطوط 

العبور بدليل التطور، لذا يلمسون هذه الصورة أواًل. تغطي 
رئيسة الفريق هذه الصورة ببطاقة حمراء أيضًا.

أجرى أعضاء الفريق األحمر تخمينين صحيحين، وهو الرقم 
الذي حددته رئيسة الفريق عندما قالت )نجم: 2(، لذا 

يمكن ألعضاء الفريق إجراء تخمين واحد إضافي فقط. 
يمكن ألعضاء الفريق األحمر البحث عن الصورة الثانية 
المرتبطة بدليل النجم أو الصورة الثانية المرتبطة بدليل 

التطور، أو يمكنهم التوقف عن اللعب وتسليم الدور 
للفريق األزرق.

يجب أن يكون دليلك كلمة واحدة فقط، بال فراغات 
وال كلمات مركبة. إذا لم تكن متأكدًا من كون الدليل 

كلمة واحدة فقط، اسال رئيس الفريق المقابل. إذا سمح 
رئيس الفريق المقابل بالكلمة، يمكنك استخدامها 

كدليل.
يمكنك استخدام المتشابهات اللفظية كدليل. مثاًل 
اعطاء كلمة "هوى" )ُحب( كدليل لإلشارة إلى الصور 

قد ترتبط بكلمة "هواء" )تنفس(. ولكن هذا ال يعني أن 
الالعبين سيعرفون هذا الدليل.

يمكنك أن تتهجى الدليل. يمكنك أن تتهجى الدليل. 
مثاًل، إذا اردت أن يكون دليلك "شعر" بالفتحة لبطاقة 
تمثل "شارب" وبالكسرة لبطاقة تمثل "شكسبير" في 

نفس الوقت، يمكنك أن تقول "شين – عين – راء" دون أن 
تلتزم بلفظ معين.

يجب عليك تهجي الدليل إذا طلب منك ذلك. يمكنك 
طلب المساعدة من رئيس فريق الخصم إذا لم تكن متأكدًا 

من كيفية تهجي الدليل. 
يجب أن يكون الدليل مرتبطًا بالصور. يجب أن ال يكون 

الدليل مرتبطًا بأحرف اسم الصورة أو أحد مكوناتها أو 
بموقع الصورة على الطاولة.

ال يمكنك أن تقول "حنة" كدليل لصورة "شاحنة". ال 
يمكنك أن تربط "حرب" و "حلو" و "حاد" بدليل واحد مثل 

"حاء: 3" أو "ثالثة: 3".
ال ُيسمح عمومًا بالغناء أو استخدام اللكنات 

المضحكة أو الكلمات األجنبية، إال إذا قرر الالعبون غير 
ذلك. لكن تذكر أن استخدام اللهجة الفرنسية إلعطاء دليل 
عن صورة برج إيفل هي حركة ذكية عند استخدامها للمرة 

 األولى فقط. 

يمكن للفريقين أن يتفقا على استخدام الكلمات 
المركبة. مثاًل، تعتبر كلمة "أحمد" دلياًل صحيحًا ولكن قد 
تحتاج إلى تحديد المقصود بين "أحمد زكي" و"أحمد بن 

ماجد". يمكن لالعبين االتفاق على اعتبار أسماء العلم 
كأدلة صحيحة وإن كانت أكثر من كلمة. قد يؤدي هذا 
االتفاق إلى اعتبار "الفرسان الثالثة" و"ألف ليلة وليلة" 
أدلة صحيحة كذلك. حتى ولو اتفق الالعبين على عدم 
استخدام أدلة ذات الكلمات المتعددة، يفضل استثناء 

أسماء األماكن من هذه القاعدة مثل "رأس الخيمة" 
و"الدار البيضاء" و"رام اهلل".

وكذلك الحال بالنسبة للمختصرات. قد ال تكون "وام" 
)وكالة أنباء اإلمارات( كلمة صحيحة ولكنها قد تكون 

دلياًل مفيدًا. يمكن لالعبين االتفاق حول صحة استخدام 
المختصرات في اللعبة. سواًء كانت التي تلفظ بأحرفها 

مثل "ذ.م.م." أو تلفظ ككلمة مثل "وام".
كما يمكن االتفاق على رفع مستوى التحدي بإضافة 
بعض القوانين. مثاًل، يمكن االتفاق بعدم ذكر اشكال 

الصور "دائرة: 3" أو "مستطيل: 2".
نصيحة: يمكنك أن تعطي دلياًل لصورة واحدة فقط، 

وهو أمر بسيط ولكنه من الممتع أن تحاول إعطاء دليل 
لصورتين أو حتى أكثر. إذا تمكنت من إعطاء دليل ألربع 

صور فهذا أمر رائع! ولكن ال تفعل ذلك على الدوام فقد 
ال يتمكن أعضاء فريقك من التخمين الصحيح. الهدف هو 

الفوز والمرح، ال التركيز المجهد والخسارة.
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اللعبة الثنائيةاألسماء الحركية: المستوى المتقدم

اللعبة الثالثية

نهاية القاتل

دليل الخبير: 
بال حدود

 دليل الخبير:
 صفر

يمكن لالعبين الخبراء االستفادة من نوعين آخرين من األدلة كما هو مذكور أدناه. يمكن استخدام طريقة "نهاية القاتل" 
بعد فترة من لعب األسماء الحركية )النسخة المصورة( وإتقان قوانينها.

يمكنك أن تسمح لعمالئك بتخمين أي عدد يرغبون من 
الصور عن طريق قول "بال حدود" بدال من الرقم الذي يتبع 

الدليل لتمنح فريقك فرصة تخمين الصور المتبقية. مثاًل 
"ريش: بالحدود". تكون هذه الطريق مفيدة إذا كانت 

لديك عدة صور على الطاولة من أدلة الجوالت السابقة.
من مساوئ هذه الطريقة عدم معرفة أعضاء فريقك 
لعدد الصور المرتبطة بالدليل الجديد. من محاسن هذه 

الطريقة تمكن أعضاء فريقك من تخمين أي عدد يريدونه 
من الصور.

يمكنك استخدام الرقم 0 بعد كلمة الدليل، لإلشارة أن 
ال عالقة بين أي من الصور المطلوبة بهذا الدليل. مثاًل 
"ريش: 0" بمعنى أن صور الفريق ال ترتبط بالريش على 

اإلطالق.
إذا كان الرقم الذي يتبع الدليل هو 0 ال تنطبق قوانين 

عدد التخمينات حيث يمكن ألعضاء الفريق أن يخمنوا أي 
عدد من الصور )شرط أن تكون التخمينات صحيحة( ولكن 

يجب عليهم تخمين صورة واحدة على األقل. 

تتشابه هذه اللعبة في مبدأها لعبة البليارد بقوانين الكرة 
رقم ثمانية. بمعنى أنك كي تفوز باللعبة، يجب عليك 

التواصل مع كل العمالء السريين، ومن ثم القاتل.

القوانين
ال يمكن ان تنتهي اللعبة قبل إيجاد القاتل المأجور. حتى 

لو تمكن أحد الفريقين من التواصل مع جميع عمالئهم، 
يستمر اللعب.

يفوز أي فريق عندما يجد بطاقة موقع القاتل المأجور بعد 
إيجاد جميع العمالء السريين التابعين للفريق.

إذا تواصل أحد أعضاء الفريق مع القاتل المأجور قبل 
التواصل مع جميع عمالئهم السريين )أي لم يخمنوا جميع 

الصور التابعة لهم على الطاولة( يدخل الفريق في دور 
الموت المفاجئ. ال يحصل الفريق على أي أدلة إضافية. 
يواصل الفريق التخمين في محاولة للوصول إلى جميع 

بطاقاتهم المتبقية على الطاولة. ال يوجد حدود لعدد 

التخمينات وال يعتمد الرقم الذي ذكره رئيس الفريق في 
آخر دليل.

إذا تمكن الفريق من تخمين جميع بطاقاتهم المتبقية، 
يفوز الفريق. يخسر الفريق ويفوز الفريق الخصم عند أي 

خطأ في التخمين )أحد المدنيين األبرياء أو أحد عمالء 
الفريق الخصم(.

الملخص
تنتهي اللعبة دائمًا عندما يلمس أحد العمالء 

بطاقة موقع القاتل المأجور. ولكن ال 
ينتهي الدور بمجرد لمس هذه البطاقة، 

بل يدخل الفريق في دور من التخمين 
المفتوح. يفوز الفريق إذا تمكن من 

إيجاد جميع بطاقاتهم قبل انتهاء 
الدور. وإال فالخسارة من نصيبهم. 

يمكن لالعبين أن يلعبا هذه اللعبة بأن يكونا ضمن نفس 
الفريق. كما يمكن استخدام هذه الطريقة مع المجاميع 

الكبيرة التي ال تريد أن تتنافس فيما بينها حيث يلعب كل 
فريق على حدة ضد فريق افتراضي ثم تقارن نقاط كل 

فريق.
توزع البطاقات على الطاولة كالمعتاد ويكون أحد 

الالعبين هو رئيس الفريق وبقية الالعبين أعضاء الفريق. 
لن يكون لفريق الخصم رئيس أو العبين ولكنك ستحتاج 

لمجموعة البطاقات التابعة لذلك الفريق. 
سيكون فريقك هو األول، احرص على أن تختار بطاقة 

مخطط رئيسي تناسب لون فريقك.
العب دور فريقك كالمعتاد بأن تحاول أن تتفادى التواصل 

مع القاتل المأجور وعمالء فريق الخصم.
يلعب رئيس الفريق دور فريق الخصم بتغطيته إلحدى 

صورهم بعد كل دور. يمكن لرئيس الفريق اختيار الصورة 
التي يغطيها لذا قد تلعب االستراتيجية دورها هنا.

يخسر فريقك إذا اختار أحد أعضاء فريقك بطاقة القاتل 
المأجور أو إذا تواصل فريق الخصم مع جميع عمالئه. لن 

 تحصل على أية نقاط.

إذا فاز فريقك تسجل نقاط فريقك باالعتماد على عدد 
بطاقات العمالء المتبقية لفريق الخصم.

مالحظة: تعتمد نقاط فريقك على عدد األدوار التي 
لعبتها وعدد البطاقات التابعة لفريق الخصم التي خمنتها 

بالخطأ.

يمكن لثالثة العبين أن يلعبوا اللعبة بنفس الطريقة 
الثنائية أو يمكن أن يتنافس العبان بأن يكونًا رئيسين 

لفريقين ليكون الالعب الثالث هو العضو المشترك في 
الفريقين.

توزع البطاقات على الطاولة وتلعب اللعبة كالمعتاد 
مع فارق أن العب واحد هو عضو مشترك في الفريقين 

)كما في حياة الجواسيس الحقيقية!( ويفوز رئيس الفريق 
بالطريقة المعتادة ويجب على العضو المشترك أن يبذل 

جهده لمساعدة الفريقين.

يبقى الفوز فوزًا!  1

أصبحت الصورة واضحة.  2

عمل جماعي رائع.  3

جاسوس أصلي!  4

قدمت على وظيفة بالمخابرات؟  5

المهمة المستحيلة.  6

غير .. معقول!  7
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هل لعبت "األسماء الحركية" من قبل؟هل سمعتم بلعبة 

هل تمتلك لعبة األسماء الحركية األصلية؟

؟
لعبة "األسماء الحركية )النسخة المصورة(" مستوحاة من لعبة "األسماء 

الحركية" األصلية. بداًل من صور مواقع اللقاء السرية في هذه اللعبة، 
تستخدم اللعبة األصلية الكلمات التي تدل على األسماء الحركية للعمالء 

السريين.
هناك بعض االختالفات الطفيفة، لكن أساسيات اللعبة متشابهة:

رئيسا فريقان يتبادالن األدوار إلعطاء األدلة على شكل كلمة واحدة 
متبوعة برقم ليحاول أعضا الفريقين تخمين البطاقات الصحيحة.

قد تختلف طريقة التفكير بين تخمين الصور و الكلمات. إذا أردت أن 
تجرب اللعبة األصلية، فكر بأدلة للمثال التالي. يمكنك استخدام أي من 

بطاقات المخطط الرئيسي.

إذا  كنتم تعرفون طريقة لعب "األسماء الحركية"، يمكنكم البدء بلعب النسخة المصورة منها اآلن. كل ما تحتاجون معرفته 
هو التالي: 

المخطط الرئيسي يشير إلى مستطيل )5×4( بداًل من مربع )5×5(.  .1
نعم، يمكن قول كلمة "أخطبوط" كدليل إذا كانت الصورة صورة أخطبوط.  .2

يمكن الرجوع إلى قوانين األدلة الصحيحة في صفحة 7 ولكنها نفس قوانين اللعبة األصلية.
بعد إتقانكم للعبة "األسماء الحركية:النسخة المصورة"، ال تفتكم تجربة طريقة "نهاية القاتل" للعب والمذكورة في صفحة 8. 

ويمكن تطبيق هذه الطريقة على اللعبة األصلية كذلك!

يمكنكم دمج اللعبتين معًا. يمكنكم استخدام المخطط الرئيسي للنسخة المصورة )5×4( مع نسخة الكلمات.
أو استخدام المخطط الرئيسي للنسخة األصلية )5×5( مع النسخة المصورة )باستخدام البطاقات الصغيرة الملونة من اللعبة 

االصلية(.
كما يمكنكم دمج الكلمات 

والصور في لعبة واحدة باستخدام 
أي من المخططات الرئيسية مع 

مراعاة أن يكون الدليل صحيحًا في 
كلتا  اللعبتين.

)بصورة عامة، أي دليل صحيح في 
نسخة الكلمات هو دليل صحيح 

في النسخة المصورة(.
وبغض النظر عن المخطط الرئيسي 

المستخدم، يمكنكم دائمًا اللعب 
بطريقة "نهاية القاتل" الموضحة 

في صفحة 8. وقتًا ممتعًا!
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with Arabic

Will replace in v2
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يمكنكم تحميل تطبيق اللعبة على أجهزة اآلندرويد واآليفون والويندوز للحصول على 
مخططات رئيسية غير محدودة أو استخدام الساعة الصوتية.

تصميم اللعبة: فالدا شفاتيل
الرسوم الرئيسية: توماس كوشروفسكي

الرسوم: جانا كيليانوفا، ميكال سوشانيك، ديفيد كوشارد، فيليب ندوك
تصميم الغرافيكس: فيليب مورماك، فرانتسك هورالك

تصميم الغرافيكس )النسخة العربية(: حسين عبداهلل
ترجمة: أبوبكر العاني

للمزيد من المعلومات عن اللعبة وطرق لعبها المختلفة، يمكنكم زيارة موقعنا االلكتروني 
.www.codenamesgame.com


