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 تقديم اللعبة

:يقرأ قائد اللعبة المقدمة التالية
 

„ ي ألمانيا واسمها: ماو-ماو. منذ قرون، يعت�ب
ي قاعتنا لأللعاب، سوف نلعب معا لعبة ورق جد معروفة �ف

 مرحبا بكم �ف
 اللعب جماعيا شكال من أشكال التواصل وطريقة جيدة للتعرف عىل ثقافات أجنبية. ستسافرون بعد لحظات من

ها( عىل كل طاولة، ي كل مرة مع أشخاص جدد. توجد أعواد ثقاب )أو أزرار أو غ�ي
 طاولة إل أخرى وسوف تلعبون �ف

 .)وعند فوز أحدكم بجولة ما، سيحصل عىل أحد األشياء )عود ثقاب مثال
ي توزيــــع قواعد اللعبة، اقرؤوها بتمعن ! ستعىط لكم بعدها ع�ش دقائق لكي تتمرنوا ثم

ع �ف  بمجرد جلوسكم، سأ�ش
 سأجمع قواعد اللعبة. ومن تلك اللحظة فصاعدا، لن يحق لكم التحدث مع بعضكم البعض، ولن تستطيعوا

: هاغار ي المجموع تقريبا. سأبلغكم حينما .Hägar استعمال إال كلمة واحدة وهي
 سوف تلعبون لمدة نصف ساعة �ف

ي
ف �ف  سيمكن ألحدكم االنتقال إل طاولة أخرى. تفرقوا عىل الطاوالت بشكل متساوي حيث يكون نفس عدد الالعب�ي

ي جلسة عامة
، سنجتمع كلنا �ف ي األخ�ي

 .كل طاولة تقريبا. و�ف

د وأتلر( )ترجم من النسخة األلمانية لدورش-ب�ي

يتل�ق كل العب خمس ورقات.
ف توضع البقية مخفية عىل جنب. ي ح�ي

توضع ورقة مكشوفة عىل الطاولة �ف
ي لعبة الماو-ماو فإنه من الممكن لعب الورق: لون عىل لون )مثال برسيم عىل برسيم( وصورة عىل صورة )مثال سبعة عىل سبعة،

 كما هو الحال �ف
)ملكة عىل ملكة

يبدأ أصغر العب سنا الجولة.
إذا لعبت ورقة ملك، يمرر الالعب التالي دوره.

ف لالعب من اختياره إذا لعبت ورقة  ‚10‘ يمكن لالعب إعطاء ورقت�ي
 إذا لم تتمكن من لعب أية ورقة، يمكنك أخذ واحدة من أعىل كومة األوراق المخفية.  إذا لم تكن تلك الورقة صالحة للعب كذلك، يجب عليك

تمرير دورك
عند استنفاذ الورقات المخفية، تخلط جميع الورقات الملعوبة باستثناء آخر ورقة، ثم توضع عىل وجهها مرة أخرى.

يفوز أول العب لم تتبق لديه إال ورقة واحدة.

 قواعد اللعبة حسب الطاوالت
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يتل�ق كل العب خمس ورقات.
ف توضع البقية مخفية عىل جنب. ي ح�ي

توضع ورقة مكشوفة عىل الطاولة �ف
ي لعبة الماو-ماو فإنه من الممكن لعب الورق: لون عىل لون )مثال برسيم عىل برسيم( وصورة عىل صورة )مثال سبعة عىل سبعة،

 كما هو الحال �ف
)ملكة عىل ملكة

 يبدأ الالعب الجالس عىل يسار قائد اللعبة الجولة.
ي اتجاه

ي االتجاه المعاكس أي عكس عقارب الساعة بالنسبة لورقة جاك األول ثم �ف
ف تلعب ورقة خادم الملك „جاك“، فإن تستمر اللعبة �ف  ح�ي

عقارب الساعة بالنسبة لورقة „جاك“ التالية
إذا لعبت ورقة ‚10‘، يمرر الالعب التالي دوره.

إذا لم تتمكن من لعب أية ورقة، يمكنك أخذ واحدة من أعىل كومة األوراق المخفية.  إذا لم تكن تلك الورقة صالحة للعب كذلك، يجب عليك .
تمرير دور

عند استنفاذ الورقات المخفية، تخلط جميع الورقات الملعوبة باستثناء آخر ورقة، ثم توضع عىل وجهها مرة أخرى.
يفوز أول العب لم تتبق لديه إال ورقة واحدة.
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يتل�ق كل العب خمس ورقات.
ف توضع البقية مخفية عىل جنب. ي ح�ي

توضع ورقة مكشوفة عىل الطاولة �ف
ي لعبة الماو-ماو فإنه من الممكن لعب الورق: لون عىل لون )مثال برسيم عىل برسيم( وصورة عىل صورة )مثال سبعة

 كما هو الحال �ف
)عىل سبعة، ملكة عىل ملكة

ف سنا. يبدأ الجولة أك�ب الالعب�ي
، إال إذا تمكن من لعب ملكة أخرى. بعدها يأخذ الالعب التالي أربــع ورقات. ف ف تلعب ورقة ملكة، يجب عىل الالعب أخذ ورقت�ي ح�ي

ة. ة تعت�ب ورقة رابحة: يمكن لصاحبها لعب ورقة أخرى من اختياره مبا�ش إذا لعبت ورقة „جاك“ خادم الملك، فإن هذه األخ�ي
 إذا لم تتمكن من لعب أية ورقة، يمكنك أخذ واحدة من أعىل كومة األوراق المخفية.  إذا لم تكن تلك الورقة صالحة للعب كذلك،

يجب عليك تمرير دورك
عند استنفاذ الورقات المخفية، تخلط جميع الورقات الملعوبة باستثناء آخر ورقة، ثم توضع عىل وجهها مرة أخرى.

ف من جميع أوراقه. يفوز الالعب الذي بحوزته أك�ث األوراق! تستمر اللعبة ح�ق يتخلص أحد الالعب�ي
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يتل�ق كل العب خمس ورقات.
ف توضع البقية مخفية عىل جنب. ي ح�ي

توضع ورقة مكشوفة عىل الطاولة �ف
ي لعبة الماو-ماو فإنه من الممكن لعب الورق: لون عىل لون )مثال برسيم عىل برسيم( وصورة عىل صورة )مثال سبعة

 كما هو الحال �ف
)عىل سبعة، ملكة عىل ملكة

. ف يبدأ الجولة الالعب ذو أفتح لون أع�ي
ف تلعب ورقة ملكة، يمكن لالعب التالي لعب أية ورقة من اختياره. ح�ي

ي اتجاه عقارب
ي االتجاه المعاكس أي عكس عقارب الساعة بالنسبة لورقة الملك األول ثم �ف

ف تلعب ورقة ملك،  فإن اللعبة تستمر �ف  ح�ي
الساعة بالنسبة لورقة الملك التالية

 إذا لم تتمكن من لعب أية ورقة، يمكنك أخذ واحدة من أعىل كومة األوراق المخفية.  إذا لم تكن تلك الورقة صالحة للعب كذلك،
يجب عليك تمرير دورك

عند استنفاذ الورقات المخفية، تخلط جميع الورقات الملعوبة باستثناء آخر ورقة، ثم توضع عىل وجهها مرة أخرى.
يفوز أول العب لم تتبق لديه إال ورقة واحدة.
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