משחקי המאה מילים למתקדמים
משחקי המאה מילים  -סדרת משחקי קלפים
חברתיים ומקוריים בעברית ובאנגלית ,בבית ולדרך.

תכולת הקופסה
 98קלפים מאוירים של מילים בעברית ובאנגלית.
 2קלפים "חופשיים" ( )

המשחקים בדרגות קושי שונות ומתאימים לכל גיל,
כך שכל אחד ימצא בהם עניין.

 1דף הוראות מפורטות  -כללי המשחק הבסיסיים דומים בכל
המשחקים בעברית ובאנגלית ,ולכן מתוארים במרוכז בהתחלה.

אז ...למה אתם מחכים? שחקו בכיף!

רשימת מילים בעברית ובאנגלית – בצידו האחורי של דף זה.

משחק ל 6-2-משתתפים ,מגיל  5ומעלה (באנגלית  -מגיל .)7
כדי לשחק רצוי להכיר האותיות בעברית/באנגלית.
כדי לנצח יש להיפטר מכל הקלפים שביד.
קלפי המשחק :כל קלפי המילים; ניתן להוציא הקלפים החופשיים ( ).
חלוקת הקלפים :יש לטרוף היטב את הקלפים ולחלק לכל משתתף  7קלפים .שאר הקלפים ישמשו כקופה כשפניהם כלפי מטה .יש
להפוך את הקלף העליון מהקופה ולהניחו לצידה כקלף פותח של ערימת קלפים חשופים .הקלף העליון בערימה זו ייקרא תמיד "הקלף
החשוף" .במידה ובמהלך המשחק נגמרה הקופה ,יש להשאיר את הקלף החשוף ,ולטרוף מחדש את שאר הקלפים ליצירת קופה חדשה.
כלל הנחת הקלפים :משתנה ממשחק למשחק ומתואר בהמשך.
כללים נוספים :שחקן שאינו נפטר מקלף ,מפסיד את תורו ונאלץ לקחת קלף נוסף מהקופה .קלף חופשי ( ) יכול לשמש במקום כל
מילה .המילה תיקבע ותוכרז בעת הנחת הקלף ,ובתנאי שת תאים לקלף החשוף לפי כללי המשחק .שימוש יעיל בקלף זה מגדיל את
הסיכוי לניצחון.
סיום המשחק :המשחק מסתיים כאשר שחקן נפטר מכל קלפיו והוא מוכרז כמנצח.
ניתן לערוך סדרת משחקים ולצבור נקודות באופן הבא:
א .למנצח בכל משחק  0נקודות;
ב .לשאר המשתתפים תרשמנה נקודות כמספר הקלפים שנותרו בידם.
לחילופין ,ניתן להמשיך במשחק ואז השחקן שסיים שני יקבל  2נקודות ,השלישי  3נקודות ,וכן הלאה.
המנצח בסדרה הוא זה שצבר את מספר הנקודות הנמוך ביותר.
הערות :א .ככלל המילים מופיעות בצורת יחיד.
ב .צבע האותיות בכל מילה נקבע לפי מספר אותיותיה :מילים בנות  2אותיות בצבע תכלת 3 ,אותיות – בצבע כחול 4 ,אותיות  -בסגול,
 5אותיות  -באדום 6 ,אותיות – בירוק 7 ,אותיות – בחום 8 ,אותיות – בשחור 9 ,אותיות – בורוד 10 ,אותיות – באפור.
_________________________________________________________________________________________________________
משחק  :1משחק האותיות (עברית)

משחק  :4משחק אותיות תנועה (אנגלית)

כל שחקן בתורו רשאי להניח קלף משלו על הקלף החשוף ,כך
שלפחות אות אחת תהיה משותפת לשני הקלפים.
לדוגמה ,על הקלף "אננס" ניתן להניח כל מילה הכוללת את
האות "א" ו/או את האות "נ" ו/או את האות "ס" ,כגון" :רופא",
"מוסיקה"" ,ציפורן" וכד' .אם השחקן הניח "רופא" השחקן הבא
רשאי להניח עליו מילה הכוללת את האות "ר" ו/או את האות "ו"
ו/או את האות "פ" ו/או את האות "א" ,וכן הלאה.

כל שחקן בתורו רשאי להניח קלף משלו על הקלף החשוף ,כך
שלפחות אות תנועה אחת ( )a,e,i,o,uתהיה משותפת לשני
הקלפים.
לדוגמה ,על הקלף החשוף " "bearניתן להניח כל מילה הכוללת
את האות " "eו/או את האות " ,"aכגון,"flag" ,"donkey" :
" "elephantוכד' .אם השחקן הניח " "donkeyהשחקן הבא רשאי
להניח עליו מילה הכוללת את האות " "oו/או את האות " ,"eוכן
הלאה.

כל שחקן בתורו רשאי להניח על הקלף החשוף קלף משלו ,ובו
מילה הכוללת את האות הפותחת ו/או האות הסוגרת של הקלף
החשוף.
לדוגמה ,על הקלף "אננס" ניתן להניח כל מילה הכוללת את
האות "א" ו/או את האות "ס" ,כגון" :רופא"" ,מוסיקה"" ,מלאך"
וכד' .אם השחקן הניח "מוסיקה" השחקן הבא רשאי להניח עליו
מילה הכוללת את האות "מ" ו/או את האות "ה" ,וכן הלאה.

משחק  :5משחק אות פותחת אות סוגרת (אנגלית)

משחק  :2משחק אות פותחת אות סוגרת (עברית)

משחק  :3משחק המילים (עברית)
כל שחקן בתורו רשאי להניח עד  3קלפים משלו על הקלף
החשוף ,כך שכל קלף יתאים לקלף שהונח לפניו באות הפותחת
ו/או באות הסוגרת ו/או במספר אותיותיו.
לנוחיותכם צבע המילה משתנה לפי מספר האותיות בה.
לדוגמה ,על הקלף החשוף "אננס" ניתן להניח כל מילה
המתחילה באות "א" ו/או מסתיימת באות "ס" ו/או מילה בת 4
אותיות (בצבע סגול) ,כגון" :אבטיח"" ,אוטובוס"" ,חציל" וכד'.
לפיכך ,על הקלף "אננס" שחקן רשאי להניח "אבטיח" (אות
פותחת "א") ,להמשיך בתורו ועל ה"אבטיח" להניח "לוח" (אות
סוגרת "ח")  ,ועל ה"לוח" להניח "ברך" (מילה בת  3אותיות,
בצבע כחול) ,כלומר להניח את הרצף "אבטיח"»"לוח"»"ברך".

כל שחקן בתורו רשאי להניח על הקלף החשוף קלף משלו ,ובו
מילה הכוללת את האות הפותחת ו/או האות הסוגרת של הקלף
החשוף.
לדוגמה ,על הקלף החשוף " "bearניתן להניח כל מילה הכוללת
את האות " "bו/או את האות " ,"rכגון"doctor" ,"fork" ,"bus" :
וכד' .אם השחקן הניח " "forkהשחקן הבא רשאי להניח עליו
מילה הכוללת את האות " "fו/או את האות " ,"kוכן הלאה.
משחק  :6משחק המילים (אנגלית)
כל שחקן בתורו רשאי להניח עד  3קלפים משלו על הקלף
החשוף ,כך שכל קלף יתאים לקלף שהונח לפניו באות הפותחת
ו/או באות הסוגרת ו/או במספר אותיותיו.
לנוחיותכם צבע המילה משתנה לפי מספר האותיות בה.
לדוגמה ,על הקלף החשוף " "bearניתן להניח כל מילה
המתחילה באות " "bו/או מסתיימת באות " "rו/או מילה בת 4
אותיות (בצבע סגול) ,כגון "wolf" ,"doctor" ,"bottle" :וכד'.
לפיכך ,על הקלף " "bearשחקן רשאי להניח "( "bottleאות
פותחת " ,)"bלהמשיך בתורו ועל ה" "bottleלהניח "( "lineאות
סוגרת " , )"eועל ה" "lineלהניח "( "forkמילה בת  4אותיות,
בצבע סגול) ,כלומר להניח את הרצף "."fork"»"line"»"bottle

משחקי המאה מילים למתקדמים – רשימת מילים בעברית ואנגלית
ENGLISH
English

a - angel, ant, arm, avocado
b - bear, board, bottle, bread, broom,
bus, bush, butterfly
c - chameleon, chocolate, crab,
cucumber, curtain
d - doctor, dolphin, donkey
e - eagle, eggplant, elbow, elephant
f - flag, fork, fox, fruit
g - garden, giraffe, goat, grapefruit
h - half, hamburger, hundred
i - iron, island
j - jail, jeep, jewel, jug
k - kangaroo, ketchup, knee, knife
l - leaf, lilac, line
m - menu, mountain, mouse, mouth,
mud, music
n - nail, neck, nut
o - oil, onion, orange
p - palm, peacock, pineapple, princess
q - quarter
r - rainbow, rhinoceros, rice, rose
s - scissors, sea, ski, snake, sofa, soup,
spaghetti, spider, spoon, straw
t - tea, telephone, television, thumb,
tomato, toy, turtle
u - umbrella, uniform
v - vegetable, volleyball
w - watermelon, wax, wolf
x - xylophone
y - yacht, yogurt
z - zigzag, zipper

עברית
עברית
, אֱ גֹוז,גּודל
ָ ֲ א, ַ אֲ בַ ִּטיח,בֹוקדֹו
ָ ָ א- א
ּכֹולית
ִּ  א ְׁש, אֲ ָנ ָנס, ִּאי, אֹורז,אֹוטֹוּבּוס
 ּברְך, ּבַ ְׁקּבּוק, ּבָ צָ ל, ּבֹוץ- ב
 גַן, גִּ 'י ָרפָ ה, גִּ 'יּפ- ג
 דקל,ֹול ִּפין
ְׁ  ד, דגל, דֹּב- ד
 הַ ר,ּבּורגֵּר
ְׁ  הַ ְׁמ- ה
 ורד, ִּוילֹון- ו
ַ זְׁ רֹוע, זִּ י ִּקית, זִּ יגְׁ זָג, זְׁ אֵּ ב- ז
 חֲ צִּ יל, חֵּ צִּ י, חֲ מֹור- ח
 טֵּ לֵּ פֹון, טֵּ לֵּ וִּיזְׁ יָה, טַ ּוָס- ט
 ירק, יָם, יַכְׁ טָ ה,יֹוגּורט
ְׁ
- י
 ּכָתֹום, ּכַף, ּכלא,ַדּורעָ ף
ְׁ  ּכ, ּכַד- כ
 ִּלילָ ְך, לחם, ַ לּוח- ל
, ַמזְׁ לֵּ ג,יקה
ָ מּוס
ִּ
, ַמ ִּדים, ַמגְׁ הֵּ ץ, ֵּמאָ ה- מ
, ְׁמלָ ְׁפפֹון, ַמ ְׁלאָ ְך, ִּמ ְׁט ִּריָה,ַמ ְׁטאֲ טֵּ א
 ָמ ָרק, ַמ ְׁרּפֵּ ק,ֹושית
ִּ  ַמק,ִּמ ְׁסּפָ ַריִּם
 נשר, נְׁ ִּסיכָה, נְׁ ָמלָ ה, נָחָ ש- נ
 סַ ְׁרטָ ן, ְׁס ִּקי, סַ ּפָ ה, ְׁסּפָ ג ִֵּּטי, סַ ּכִּ ין- ס
 עָ לה, עַ כְׁ ּבָ ר, עַ ּכ ִָּביש, עֵּ ז, עַ גְׁ בָ נִּ יָה- ע
 ּפַ ְׁרּפַ ר, ְּׁפ ִּרי, ִּּפיל, ּפה- פ
ַ צַ עֲצּוע, צִּ יּפֹורן, צַ ּוָאר, צָ ב- צ
 קשת, ַקש, ַק ְׁר ַנף, קנְׁ גּורּו, ק ְׁטשֹוּפ, ַקו- ק
 רֹופֵּ א, רֹוכְׁ סָ ן, רבַ ע- ר
 ַש ֲעוָה, שמן, ַ ִּשיח, שֹוקֹולָ ד, שּועָ ל- ש
 ַת ְׁפ ִּריט, ַתכְׁ ִּשיט, תה- ת

