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 آشنایی با بدست آوردن منابع 1
 برای بدست آوردن بلوک هایی که می همه چیز بلوکی است! و برای انجام کارهای مختلف باید بتوانید با این بلوک ها کار کنید. در ماینکرفت

بینید، می توانید به سمت آن بلوک رفته و با نگه داشتن دکمه ی چپ موس به مدت مشخص، آن بلوک از حالت جایگذاری شده خارج شده و 

در  داشته شده وروی زمین می افتد و معلق می شود. سپس به سمت این این بلوک افتاده حرکت کنید تا به صورت اتوماتیک توسط شما بر

 در مورد جیب و کوله پشتی در جزوه ی بعدی به طور کامل توضیح خواهیم داد. جیب یا کوله پشتی شما قرار می گیرد.

کندن و به دست آوردن بعضی بلوک ها با دست خالی زمان زیادی می برد. حتی بعضی بلوک ها قابلیت کندن با دست خالی را نیز  :1 نکته

 آوری راحت تر و سریع تر بلوک ها، بایستی از ابزار استفاده کنید.ندارند. برای جمع 

 کندن تعداد انگشت شماری از بلوک ها با هر ابزاری ممکن نیست!: 2 نکته

 اگر جیب شما پر باشد، بلوکی که برمی دارید به کوله پشتی شما منتقل می شود. :3 نکته

 نمی توانید بلوک را بردارید. اگر جیب و کوله پشتی شما هر دو پر باشند، :4 نکته

 با مفهوم جیب و کوله پشتی در جلسه بعد آشنا خواهید شد. :5نکته 

 آشنایی با خاک و شن 2

 آشنایی با انواع خاک 2.1
 ی است کهاولین و فراوان ترین بلوکی است که با آن روبرو می شوید. عموماً بلوک خاک به صورت یک بلوک قهوه ا (Dirt) در ماینکرفت، خاک

، و گاهی هم داشته ( نامPodzolکه خاک برگ ) . در بعضی مناطق هم این بلوک با برگ پوشیده شده است(Grass) روی آن چمن روییده است

 (.Coarse dirtکه به این خاک هم خاک متراکم می گوییم ) هیچ چیزی روی بلوک نمی روید و فقط خاک دیده می شود
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 .ندارند را علف و چمن رویش قابلیت برگ خاک و متراکم خاک :5 نکته

 در شکل زیر، تمامی خاک هایی که در بازی وجود دارد، دیده می شود:

 

 (Grass ،Dirt ،Coarse dirt ،Podzol: انواع خاک )به ترتیب از راست به چپ: 1شکل 

 آشنایی با انواع شن 2.2
 دو نوع زرد و قرمز از این بلوک در بازی وجود دارد. ( در صحراها، ساحل رودها و دریاها به فراوانی یافت می شود.Sandشن )

 ( نیز بلوکی است که در کف رودخانه ها یافت می شود.Clayگل )

 و کنار برکه ها یافت می شود.بلوکی است که در کف رودخانه ها، معادن زیر زمینی  (Gravel)ماسه 

 

 (Clay ،Gravel ،Red Sand ،Sand: انواع شن و ماسه در بازی )به ترتیب از راست به چپ: 2شکل 
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وع غیر از این سه ن در صورتی که زیر هر دو نوع بلوک شنی و نیز ماسه خالی باشد، این بلوک ها تحت تأثیر جاذبه سقوط می کنند.نکته: 

 .نمی افتدبلوک، هیچ بلوک دیگری در بازی تحت تأثیر جاذبه 

 آشنایی با سنگ 3
 آمده اند. در ادامه به توضیح هر یک از این سنگ ها می پردازیم. 3هستند که در شکل سنگ ها در بازی ماینکرفت شش نوع 

 

 (Bedrock ،Andesite ،Diorite ،Granite ،Cobblestone ،Stone: انواع سنگ ها )به ترتیب از راست به چپ: 3شکل 

  (Bedrockسنگ کف ) 3.1

 یا هیچ یک از ابزارهای عادی کنده نمی شود. این سنگ در زیری ترین الیه ی زمین بازی قرار دارد و با دست

 Graniteو  Andesite ،Dioriteسنگ های  3.2

همچنین برای زیباترشدن، می توان  نمی شود.این سنگ ها صرفاً مصرف ساخت و ساز دارند و در ساخت بلوک های دیگر از آنها استفاده ای 

و بلوک های صیقل خورده  Granite و Andesite، Dioriteسنگ های  4در شکل این سنگ ها را صیقل داد تا در ساختمان زیباتر جلوه کنند. 

 ی آنها دیده می شود.
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در باال( و بلوک های صیقل خورده ی آنها )در به ترتیب از راست به چپ ) Granite و Andesite، Diorite: بلوک های 4شکل 

 پایین(

 Cobblestoneسنگ  3.3
 انواع سنگ در ماینکرفت بوده که در ساخت و ساز ساختمان، ابزار و لوازم کاربرد گسترده ای دارد. و فراوان ترین این سنگ از مهمترین

 (Stoneسنگ عادی ) 3.4
 دارد. بوده و کاربرد تزئینی Granite و Andesite، Dioriteاین سنگ مانند سنگ های 

 

 چوب با آشنایی 4

 آشنایی با انواع درخت ها 4.1
 نوع از آنها را می توانید ببینید. 5، زیرنوع درخت وجود دارد که در شکل  6در ماینکرفت 
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 : انواع درخت ها، به ترتیب از راست به چپ: درخت اقاقیا، درخت جنگلی، درخت توس، درخت صنوبر و درخت بلوط5شکل 

 با کندن و برداشتن تنه ی درخت ها، می توانید چوب جمع آوری کنید.

 6ها می توانید یک درخت داشته باشید. شکل نهال های این درخت ها نیز گاهی اوقات از کندن برگ ها بدست می آیند که با کاشتن آن نکته:

 انواع نهال های درخت را نشان می دهد.

 

ر و درخت : انواع نهال های درخت ها، به ترتیب از راست به چپ: درخت اقاقیا، درخت جنگلی، درخت توس، درخت صنوب6شکل 

 بلوط

 رگب های بلوک که دارد شاخه چند یا یک با تنه یک درخت هر. آید می بدست درخت کردن قطع از چوب نیز ماینکرفت در واقعی، دنیای مانند

 تتفاو. آورد بدست توان می متفاوتی های چوب درخت، نوع به بسته. آید می بدست چوب بلوک درخت ی تنه کندن با. است پوشانده را آنها

 چوب: هستند نوع شش ها چوب ماینکرفت در. ندارند تفاوتی هم با کاربرد لحاظ از خاص، موارد در جز و آنهاست طرح و رنگ در ها چوب این

 که (Acacia)  اقاقیا چوب و (Jungle) جنگلی چوب ،(Spruce) صنوبر چوب ،(Birch)توس  چوب ،(Dark Oak) تیره بلوط چوب ،(Oak) بلوط

 .شود می دیده ها چوب این 7 شکل در
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: چوب اقاقیا، ، به ترتیب از راست به چپ)ردیف پایین( مربوط به آنها (Plank) های: انواع چوب ها )ردیف باالیی( و الوار7شکل 

 چوب بلوط تیره، چوب جنگلی، چوب توس، چوب صنوبر و چوب بلوط

 اه چوب این چوبی، مختلف وسایل و ابزار ساختن برای. گیرند می قرار استفاده مورد ساز و ساخت در و تزئینی صورت به ها چوب این: نکته

 مورد در. است رنگ یک به تنها دستی چوب اما داشته را اصلی چوب رنگ ها الوار. شوند تبدیل (Stick) دستی چوب و (Plank) الوار به بایستی

 .کرد خواهیم صحبت مفصل طور به Crafting جزوه در دستی چوب و الوار

 

 وحشی گیاهان با آشنایی 5
 گیاهان ها، علف کلی ی دسته سه شامل گیاهان این. دارند وجود شما اطراف محیط در طبیعی صورت به که هستند گیاهانی ماینکرفت، در

 .شوند می تقسیم کشاورزی گیاهان و تزئینی

 ها علف 5.1
که برای  بیاندازند گندم ی دانه یک شدن، برداشته از پس دارد احتمال تزئینی، ی استفاده جز و رویند می زمین روی بر بازی در ها علف

 .دهد می نشان را ها علف انواع 8 شکل کاشتن گندم به کار می رود.

 

 

 : انواع علف ها در بازی 8شکل 

 تزئینی گیاهان 5.2
 رنگ برای رنگ ساخت در تزئینی ی استفاده از غیر ها گل این. دارند وجود مختلف نوع 14 در که هستند ها گل شامل گیاهان از دسته این

 .دهد می نشان را ها گل انواع 9 شکل. شوند می استفاده مختلف اجسام آمیزی
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 : انواع گل ها در بازی9شکل 

 کشاورزی گیاهان 5.3
 که در ادامه به توضیح در مورد هر یک می پردازیم: هستند مختلف کشاورزی محصوالت و ها میوه گندم، ی دانه شامل گیاهان از دسته این

 گندم 5.4
مراحل رشد گندم را نشان  11شکل  .آورد بدست گندم توان می آن کاشتن با و آید می دست به (Grass) علف بلوک برداشتن از گندم ی دانه

 می دهد.

 

 : مراحل رشد و نمو گندم11شکل 

 میوه ها 5.5
 لقاب اما برداشت، را آن توان می و افتد می ها درخت در برگ بلوک برداشتن با سیب. هستند هندوانه و سیب نوع دو شامل بازی در های میوه

 نشان داده شده اند. 11این دو میوه در شکل  .شود می یافت ها دهکده یا ها جنگل در غالبا نیز هندوانه. نیست کاشتن
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 : میوه ها در بازی11شکل 

 محصوالت کشاورزی 5.6
( Potatoزمینی ) سیب ،(Beetroot) چغندر ،(Carrot)هویج  ،(Sugar cane) شکر نی ،(Pumpkin) کدوتنبل شامل نیز کشاورزی محصوالت

انواع محصوالت  .شوند یافت بازی در خاصی مخفی های صندوق یا ها دهکده در توانند می محصوالت این. هستند (ای قهوه و قرمز نوع دو) قارچ و

 می توانید ببینید. 12کشاورزی را در شکل 

 

 : انواع محصوالت کشاورزی در بازی12شکل 

 .کرد خواهیم صحبت کامل طور به مربوطه ی جزوه در کشاورزی مورد نکته: عجله نکنید! در

 اولیه ی سرپناه ساز و ساخت 6
 لوکب است کافی کار، این برای. کرد استفاده خاک و ها چوب ها، سنگ مانند هایی بلوک از توان می سرپناه، نظیر اولیه های سازه ساختن برای

 ارقر شده نشان ی نقطه روی بر را بلوک آن موس راست ی دکمه فشردن با و کرده نشان را بلوک یک نموده، انتخاب خود جیب در را نظر مورد
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 اختمانس تا داده قرار هم روی را نظرتان مورد های بلوک از کافی تعداد توانید می بسازید، خواهید می که ساختمانی شکل گرفتن نظر در با. دهید

 .شود می انجام چگونه کار این دهد می نشان شما به 13 شکل. بسازید آجر به آجر را نظرتان مورد
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( ساختن سقف و 3و جای در و پنجره، )( ساخت دیوارها 2( ساخت پایه ی ساختمان، )1مراحل ساخت یک سرپناه، ): 13شکل 

 تکمیل سرپناه

 

 در این خانه را چگونه بسازیم؟

 مشعل هایی که بر روی خانه نصب هستند را چطور؟

 

 در جلسه ی آینده با هم یاد خواهیم گرفت

 

 موفق باشید!          
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