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طريقة سهلة لتعلم اللغة اإلنجليزية 
ال حاجة للدراسة. مجرد لعب اللعبة! 
سوف تتعلم أكثر 1000 كلمة مفيدة. 

لعب منفردا أو معركة ضد العبني آخرين! 
احصل على التطبيق اآلن! 

1. كيفية اللعب 
 

مهمة 
مشاهدة الصورة وتخمني الكلمة الصحيحة. 10 أسئلة لكل جولة. 

العب واحد 
تخمني الكلمة الصحيحة قبل نفاد الوقت. تتلقى 10 عمالت ذهبية في 

اإلجابة الصحيحة. يتم ضبط املوقت على 5 ثوان بشكل افتراضي. يمكنك 
تغيير هذا في اإلعدادات ، لكنك لن تكسب أي عملة معدنية. 

متعددة الالعبني 
هنا ، يجب أن تكون أسرع من خصمك. تم ضبط املؤقت على 5 ثواٍن وال 
يمكن تغييره. يمكنك اللعب ضد (1) أي العب متصل في العالم ، أو (2) 
صديق. عند اللعب مع صديق ، يجب على العب واحد إنشاء غرفة ورمز 

http://play2smart.com


سري. يمكن لالعب الثاني دخول الغرفة بهذا الرمز. تحتاج إلى 100 
قطعة نقدية ذهبية للعب لعبة متعددة الالعبني: الفائز يحصل على 100 

قطعة نقدية من الخاسر. 

اإلعدادات 
يمكنك اختيار اسم املستخدم الخاص بك وضبط إعدادات اللعبة هنا. 

احصائيات 
احصائيات يحتفظ بسجل من أدائك. "القوة" هي متوسط معدل نقاط 

الفوز. 

سجل املباراة 
سجل املباراة يظهر نتائج آخر 5 معارك. 

2. التعليمات 

1. هل التطبيق مجاني؟ - ال ، التطبيق يكلف 1 دوالر أمريكي. أنت 
تدفع مرة واحدة فقط وتحصل على اللعبة الكاملة: ال إعالنات وال عمليات 

شراء داخل التطبيق. 
2. كيف يمكنني تنزيل التطبيق؟ - قم بتنزيل التطبيق على متجر 

تطبيقات Apple أو متجر Google Play. بالنسبة إلى البر الرئيسي 
 .App Store China من Chinese iOS للصني ، قم بتنزيل إصدار

إصدار Android غير متوفر حاليًا في الصني القارية. يمكنك استخدام 
الروابط إلى املتاجر في أعلى هذه الصفحة. 

Yes, it's FREE !!!



3. التطبيق ال يعمل. - تحقق مما إذا كان لديك اتصال باإلنترنت (واي 
فاي أو بيانات). يجب أن يتصل التطبيق بالخادم ، حتى لو كنت تلعب 
بمفردك في وضع Solo. ال تقلق: يستخدم التطبيق بيانات قليلة جًدا. 

4. متعددة الالعبني: أريد أن أترك صفحة "في انتظار 
الخصم". - باستخدام إصدار Android ، يمكنك املغادرة باستخدام 
زر "رجوع" في هاتفك / جهازك اللوحي. ليس لدى أجهزة Apple هذا 

الزر: أغلق التطبيق وافتحه مرة أخرى. 
5. متعددة الالعبني: أريد أن أغادر أثناء معركة. - استخدم زر 

الخروج "X" في الجانب العلوي األيمن من الشاشة. في حالة املغادرة ، 
يفوز خصمك تلقائيًا من 10 إلى 0. ال ينصح بالترك باستخدام زر 

"الصفحة الرئيسية" أثناء املعركة: سيظل خصمك يفوز باللعبة ولكن بعد 
5 إلى 7 ثواٍن فقط. يرجى املحاولة إلنهاء اللعبة ، وإذا كان عليك املغادرة 

فعالً ، استخدم زر "X" إنهاء. 
6. ترك التطبيق باستخدام زر "الصفحة الرئيسية" ثم العودة - 
سيحتاج التطبيق من 3 إلى 5 ثواٍن إلعادة التحميل. في بعض األجهزة ، 

قد يستغرق هذا وقتًا أطول. إذا بدأت لعبة جديدة قبل إعادة التحميل ، 
فقد تتم مقاطعة لعبتك. إذا حدث ذلك ، فأغلق التطبيق وابدأ تشغيله مرة 

أخرى. 
7. مشكالت ثانوية أخرى - لم نتمكن من اختبار التطبيق على جميع 

األجهزة الحالية. إذا كان هناك فواق صغير ، يرجى إغالق التطبيق 
وتشغيله مرة أخرى. 

8. لدي سؤال. / أريد اإلبالغ عن مشكلة. - إرسال بريد إلكتروني 
إلى info@play2smart.com أو االتصال بنا عبر Facebook أو 

 !VocaWars 1000 شكرا للعب .Instagram أو Twitter

mailto:info@play2smart.com


3. معلومات عن اللعبة 

منهجية 
تم اختيار 1000 كلمة تستخدم في اللعبة على أساس (1) تردد ، (2) 

فائدة في املحادثات اليومية ، و (3) أهمية في بناء مفردات اللغة 
اإلنجليزية. إذا كان هناك شخص يتقن هذه الكلمات األساسية البالغ 
عددها 1000 كلمة ، فسيعمل على تسريع عملية التعلم بشكل كبير. 

الصور / املحتوى 
تم اختيار كل صورة وتحريرها بعناية ملطابقة اإلجابة الصحيحة قدر 

اإلمكان. أيًضا ، بذلنا قصارى جهدنا لتحديد املحتوى املناسب لجميع 
األعمار وليس متحيزًا ثقافيًا. ومع ذلك ، يرجى فهم أن العمل مع الصور 

الفوتوغرافية له حدوده. 

أكثر من مجرد لعبة تعلم 
سوف يلعب العديد من املستخدمني اللعبة لتعلم اللغة اإلنجليزية ولكن 

يمكنك أيًضا لعب VocaWars للمتعة فقط. 
VocaWars هي لعبة مسابقة مثيرة ، وخاصة في وضع املعركة!


