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 غذا 1
آدم ها بدون غذا خوردن نمی توانند انرژی الزم برای حرکت کردن و کار کردن را بدست بیاورند. در بازی ماینکرفت نیز به همین شکل است، 

یعنی اگر شما به موقع و به اندازه غذا نخورید، کم کم ضعیف می شوید و در نهایت از گرسنگی خواهید مرد. پس چگونگی بدست آوردن غذا و 

 غذا و تشخیص زمان گرسنگی از اهمیت باالیی برخوردار است.خوردن 

نوار که به آن  عالمت قلبی که در باال سمت چپ جیب شما قرار گرفته، نشان دهنده ی سالمت شماست 11می بینید،  1در شکل  که همانطور

قلب از دست برود؛ که به معنای  11مانی که هر ، و هرمقدار از تعداد قلب ها کم شود، یعنی سالمتی شما نیز کم شده تا زمی گوییمسالمت 

 مردن است. یکی از عواملی که تأثیر مستقیمی بر سالمت شما دارد، خوردن غذاست. هر زمان گرسنه باشید و مدتی غذا نخورید، آرام آرام قلب

 ران عالمت 11 رسنگی تان باشد. همچنین،های سالمتی شما کم شده تا در انتها تمام شوند. پس بایستی همیشه حواستان به سالمت و میزان گ

 11تعداد هرچه از  می گوییم. نوار گرسنگیکه به آن  است شما گرسنگی میزان ی دهنده نشان دارد قرار صفحه در شما جیب باالی که مرغ

 معدن در کارن و دویدن، و زمین، راه رفت کندن برایخوب است دقت کنید که . تر شده ایدران مرغ کم شود، به این معناست که شما گرسنه 

 .شود می تأمین خوردن غذا طریق از انرژی این و ،دارید انرژی به نیاز

حتما در طول بازی به تعداد ران های مرغ در نوار گرسنگی، و به تعداد قلب های چون غذا خوردن تأثیر مستقیمی بر سالمت شما دارد،  نکته:

 نوار سالمت توجه کنید.
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نوار سالمتی )باالی جیب سمت چپ با عالمت های قلب( و نوار گرسنگی )باالی جیب سمت راست با  قرارگیری محل: 1 شکل

 عالمت های ران مرغ(

 انواع غذاها و خوراکی ها 1.1
ه ب در بازی انواع مختلفی از غذاها و خوراکی ها برای رفع گرسنگی شما وجود دارند. نکته ی مهم اینجاست که هر کدام از این خوراکی ها بسته

ی غذاها یکسان نیست. مثال یک مرغ پخته شما را میزان انرژی ای که دارند، مقداری از گرسنگی شما را برطرف می کنند و این مقدار در همه

 می گوییم. ارزش غذایییشتر از یک سیب سیر می کند. به تفاوت میزان سیر کردن و انرژی موجود در غذاهای مختلف، ب

 حال در ادامه به توضیح انواع غذاها می پردازیم.

 ی عمده تقسیم بندی می شوند:غذاها در بازی به دو دسته

 .دندارننیاز به پختن و آماده سازی  خوردن از قبلغذاهایی که  غذاهای غیرپختنی: .1

 دارند.غذاهایی که قبل از خوردن نیاز به پختن و آماده سازی  غذاهای پختنی: .2

 غذاهای غیر پختنی 1.1.1

لیست این غذاها و  1غذاهای غیر پختی را می توانید در گشت و گذار در بازی پیدا کرده و بدون نیاز به آماده سازی مصرف کنید. در جدول 

 کردن )ارزش غذایی( هر یک از آنها را مشاهده می کنید. میزان سیر
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 : انواع غذاهای غیر پختنی1جدول 

 ارزش غذایی عالمت در بازی نام

 سیب
 

۴ 

 هویج
 

3 

 سیب زمینی
 

1 

 سیب زمینی سمی
 

1 

 چغندر
 

1 

 هندوانه
 

1 

 گوشت فاسد
 

۴ 

 گوشت گاو خام
 

3 

 گوشت گوسفند خام
 

1 

 مرغ خام
 

1 

 خرگوش خام
 

3 

 ماهی خام
 

1 

 ماهی سالمون خام
 

1 

 

 غذاهای پختنی 1.1.1

 یا به روش خاصی غذاهای پختی معموالً از شکار یا کشاورزی بدست آمده و باید به طریقی که در ادامه به شما یاد می دهیم، آنها را ابتدا پخته

 لیست این غذاها و میزان سیر کردن )ارزش غذایی( هر یک از آنها را مشاهده می کنید. 1و سپس مصرف نمایید. در جدول  آماده کرده
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 : انواع غذاهای پختنی2جدول 

 ارزش غذایی عالمت در بازی نام

 نان
 

۵ 

 ()هر برش کیک
 

1 

 بیسکوییت
 

1 

 سیب طالیی
 

۴ 

 هویج طالیی
 

۴ 

 سیب زمینی پخته
 

۵ 

 پای کدو تنبل
 

۸ 

 قارچ سوپ
 

۶ 

 خرگوش سوپ
 

11 

 سوپ چغندر
 

۶ 

 گوشت گاو پخته
 

۸ 

 گوشت گوسفند پخته
 

۶ 

 مرغ پخته
 

۶ 

 خرگوش پخته
 

۵ 

 پختهماهی 
 

۵ 

 ماهی سالمون پخته
 

۶ 

 

 ی خوردن غذانحوه 1.1
از کوله پشتی به جیب منتقل کرده و سپس در دست بگیرید(، سپس کلید ابتدا غذا یا میوه ی مورد نظر را از جیب در دست بگیرید )یا آن را 

 راست موس را نگه دارید تا شروع به خوردن غذا یا میوه مورد نظر کنید. آنقدر کلید راست موس را نگه دارید تا خوراکی شما تمام شود.

 نمی شود.ران مرغ در نوار گرسنگی پر باشد(، غذا خورده  11اگر گرسنه نباشید )هر  نکته:
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 صندوق 1
کردن پر خواهد شد، و شما دیگر نمی توانید آیتم های جدیدی جمع بازی چند ساعت  از بعدجیب و کوله پشتی شما به دلیل ظرفیت محدود، 

هر  برای ما مهیا می کند. صندوقآوری کنید. پس برای نگه داری ابزار و مواد، نیاز به فضای بیشتری داریم که باید آن را بسازیم. این فضا را 

 ی گذارد.برای نگهداری ابزار و مواد در اختیار شما م فضای خالی 12صندوق تعداد 

 ساخت صندوق 1.1
( را در کنار یکدیگر قرار دهید تا صندوق برای شما ساخته شود. سپس آن را Wood plankخود هشت الوار چوب ) میز کار، در 1مطابق شکل 

 در جای مناسب با فشردن کلید راست موس قرار دهید.

 

 ی ساختن صندوق در میز کار: نحوه2شکل 

 ( خواهید داشت.1×12فضای خالی ) ۵۴ترتیب بسازید و در کنار هم قرار دهید، یک صندوق بزرگ با ظرفیت  اگر دو صندوق را به این نکته:

 برای اینکه صندوق شما بتواند باز شود، باید یک بلوک باالی آن خالی باشد. در غیر این صورت صندوق شما باز نخواهد شد. نکته:

 دهید تا کسی داخل آن سرک نکشد!ترجیحاً صندوق را جایی دور از دید قرار  :نکته

 از بین نمی روند.اگر صندوق پری را خراب کنید، آیتم های داخل آن روی زمین ریخته می شوند، ولی  :نکته

 استفاده از صندوق 1.1
موس را فشار  پس از اینکه صندوق را ساخته و در جای مناسبی )مثالً در سرپناه خود( قرار دادید، با موس روی آن قرار گرفته و کلید راست

و می توانید محتویات داخل آن را مشاهده کرده، و ابزار و لوازم خود را به دلخواه و بسته به نیازتان  (3)شکل   دهید. با این کار، صندوق باز شده

 جابجا کنید. جیبو  کوله پشتی، صندوقبین فضای 
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 ر پایین(: محتویات صندوق )در باال(، کوله پشتی )در وسط( و جیب )د3شکل 

 اجاق 3
 اجاق وسیله ای است که به کمک گرما، مواد درون خود را پخته یا ذوب می کند. در ماینکرفت، اجاق سه کاربرد اساسی دارد:

 غذاهای پختنی را باید در اجاق بپزید. :پخت و پز .1

برای ذوب کردن سنگ فلز و به دست آوردن شمش، یا برای پردازش و آماده سازی بعضی بلوک های خام و تبدیل  پرداخت و ذوب: .2

 آنها به بلوک های قابل استفاده،  باید از اجاق استفاده کنید.

 می توانید تنه ی درخت را در اجاق بسوزانید تا به سوخت اجاق )ذغال چوب( تبدیل شود. تولید سوخت اجاق: .3

اجاق از سوخت آن تأمین می شود. در بازی مواد زیادی را می توان به عنوان سوخت در اجاق قرار داد تا گرمای مورد نیاز ایجاد شود. در  یگرما

 به مهم ترین سوخت ها و میزان گرمادهی آنها اشاره می شود. 3جدول 

 : انواع سوخت ها3جدول 

 زمان گرمادهی )ثانیه( عالمت در بازی نام

 مذابسطل 
 

1111 

 ذغال
 

۸1 

 ذغال چوب
 

۸1 

 ی درختتنه
 

1۵ 

 الوار چوب
 

1۵ 

 1۵الی  ۵ و ...()قایق، در، ابزارهای چوبی، چوب دستی، کاسه چوبی،  سایر لوازم و ابزارهای چوبی

 پشم
 

۵ 
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 ساخت اجاق 3.1
 بچینید تا اجاق ساخته شود. سپس آن را در جای مناسب قرار دهید. در میز کار ۴را مطابق شکل  Cobblestoneبلوک  ۸برای ساختن اجاق، 

 

 ی ساخت اجاق در میز کارنحوه: 4شکل 

 استفاده از اجاق 3.1
 آن را می بینید. ۵با کلیک راست بر روی اجاق گاز، منوی مربوط به آن باز می شود که در شکل 

 

 جیب: منوی اجاق گاز )در باال(، در کنار کوله پشتی و 5شکل 

 سه فضای اصلی در اجاق وجود دارد که در زیر برای شما توضیح می دهیم:

 ماده ای که با حرارت پخته، پرداخته یا ذوب می شود را در این نقطه قرار دهید.: 1فضای 

 مرغ( قرار دهید تا به صورت خودکار و پشت سر هم پخته شوند. 1۵در این فضا می توانید چند عدد آیتم )مثال  :نکته
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را با راست کلیک از اجاق بردارید، اما ماده ای که شروع به پختن یا ذوب  1فضای هر زمان که بخواهید می توانید آیتم های باقی مانده در  نکته:

 آماده شود.بردارید و باید منتظر شوید تا  نمی توانیدشدن کرده است را 

 ی سوختی را در این نقطه قرار دهید.ماده :2فضای 

 ی اجاق برای زمان بیشتری روشن بماند.عدد ذغال( قرار دهید تا شعله 11در این فضا می توانید چند عدد بلوک سوختی )مثال  نکته:

هر زمان که بخواهید می توانید سوخت های باقی مانده را با راست کلیک از فضای خود بردارید، اما سوختی که شروع به سوختن کرده را  نکته:

 ی اجاق روشن خواهد ماند.اده کنید؛ و تا تمام شدن سوخت، شعلهاستف نمی توانید

روشن می شود، و  1و  1این شعله به محض قرار گرفتن هر دو آیتم مورد نیاز در فضاهای مشخص شده است:  ← که با  (��شعله ) عالمت

سوخت های ضعیف تر مثل چوب دستی سریع بسته به میزان گرمادهی سوختی که در کوره قرار داده اید، شروع به خالی شدن می کند. 

ی آنها به سرعت خاموش می شود؛ در نتیجه به عنوان مثال شما تعداد کمتری مرغ می توانید بپزید. اما هنگامی که از بنابراین شعلهسوزند و می

ری می ماند، پس می توانید تعداد بیشتذغال استفاده می کنید، به دلیل قوی تر بودن این سوخت زمان بیشتری می سوزد و شعله ی اجاق روشن 

 همیشه باید به دنبال سوخت های قوی تر و با دوام تر باشید.مرغ بپزید. در نتیجه 

چند عدد آیتم قرار داده باشید، این آیتم ها یک  1این فضا، محصول نهایی پخته یا ذوب شده را به شما تحویل می دهد. اگر در فضای  :3فضای 

می توانید آیتم های  منتقل می شوند. در همین حین آیتم بعدی شروع به پختن می کند. 3به یک پخته شده و پس از تمام شدن به فضای 

 کوله پشتی یا جیب خود منتقل کنید.به  3فضای آماده شده را از 

 پخته یا ذوب نخواهند شد.عدد مرغ پخته(، آیتم هایی که در صف اجاق هستند  ۶۴از یک آیتم خاص کامالً پر شود )مثالً  3اگر فضای  ه:نکت

 

 ت خواهیم کرد.ی چهارم صحبی جلسهنکته ی مهم: در مورد ذوب کردن فلزات و پرداخت بعضی مواد اولیه، در جزوه

 عجله نکنید!

 

 

 

 موفق باشید! 

 


