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 موسسه فرهنگی روزبه 1 رایانه ششم

 

 های دفاع و تهاجم روشآشنایی با 

 فهرست مطالب:

 ضرورت دفاع .1

 دفاع از خود .2

 یها در بازشناخت دشمن  .2.1

 ی شبوالهایه .2.1.1

 یزامب 

 اسکلت 

 پریکر 

 عنکبوت 

 میاسال 

 غرق شده 

 های شرورانسان .2.1.2

 جادوگر 

 ( غارتگرpillager) 

 اوباش (vindicator) 

 یجهنم یایدن یوالهایه .2.1.3

 یخوک یزامب 

 نیغمگ یوالیه (ghast) 

 ( مکعب ماگماmagma cube) 

 ( آتشِ گردانblaze) 

 یاسکلت جهنم (wither skeleton) 

 یخنث یوالهایه .2.1.4

 اندرمن 

 یآهن یوالیه 

 ی رئیسوالهایه .2.1.5

 اژدها 

 یوالیه ( سه سرwither)  
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 کنانیباز ریسا .2.1.6

 انواع سالح  .2.2

 مستقیمهای سالح .2.2.1

 ریشمش 

 و کمان ریت 

 تبر 

 خاص یمعجون ها 

 یراهبردهای سالح .2.2.2

 تار عنکبوت 

 مذاب( ایآب  یسطل )حاو 

 یان ت یت 

  ماسه ایشن 

 کاکتوس 

 ( پرتاب گر خودکارdispenser) 

 یگلوله برف 

 استفاده از دو دست در مبارزه 

 های غیر تخصصیسالح .2.2.3

 کلنگ( ل،یابزارها )ب 

 فندک 

 های مبارزهتاکتیک .2.2.4

  نیزم و زیر در رومبارزه 

 دفاعهای تاکتیک .2.2.5

 استفاده از زره 

 ییرپایبرج ز 

 ردفاع با سپ 

 ییطال بیس 

 خاص یاستفاده از معجون ها 

 دفاع از خانه  .3

 وارید 

 خندق و چاله 

 آتش 
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  کاکتوس 

 نکیباز ای والیه یتله ها  
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 ضرورت دفاع 1

آورید. مختلف تجربه به دست می با انجام کارهایطور که در جلسات قبلی گفتیم، شما در بازی ماینکرفت همان

این تجربه کم کم ذخیره شده و در آینده به دردتان خواهد خورد. اگر شما توسط دشمنان یا هر اتفاق دیگری 

احتمال دارد بخش کمی  تان را از دست خواهید داد. اگر به محل مردن خود برگردیدتمام تجربه از بین بروید

دست آورید. اگر از خانه خود بسیار دور شده باشید و محل دقیق مردن به را وسایلتان کل به همراه از تجربیات

اگر در دریاچه ماگما غرق شوید تمام وسایلتان هم خود را پیدا نکنید وسایلتان را هم از دست خواهید داد. 

 دود خواهد شد! 

 نتیجه اینکه حفظ جانتان در بازی اهمیت زیادی در پیشرفت شما دارد.

  ددفاع از خو 2

 ها در بازی شناخت دشمن 2.1

شان داشته باشید. در ی حملهبرای دفاع کردن از خودتان باید ابتدا اطالعاتی در مورد دشمنان، رفتار و نحوه

لفی را یاد بگیرید که در های مختود دفاع کنید. همچنین باید ترفندتوانید به درستی از خغیر این صورت نمی

 .کمک خواهند کردحفظ جانتان 

 های شبهیوال 2.1.1

آیند. پس با غروب آفتاب و تاریک شدن هوا تمامی محیط وجود میهای تاریک بهها معموال در مکاناین هیوال

 ها خواهد شد. پس بهتر است از گشت و گذار در شب پرهیز کنید. اطرافتان پر از آن

  زامبی(Zombie) 

 ها باشید آرام آرام به سمت شمادر نزدیک آن کنند. اگرها موجوداتی هستند که به آرامی حرکت میزامبی

شما  دهید.ها برخورد داشته باشید جانتان را از دست می. اگر چند ثانیه با آنزدخواهند به شما ضربه  آمده و

فتاب آها در زیر نور زامبیها را بکشید. ها ضربه زده و آنی دیگری به آنتوانید با تیر یا شمشیر و هر وسیلهمی

 توانگذارند. این گوشت را میشده به جا می ها بعد از مردن از خود گوشت فاسدآنمیرند. گیرند و میمیآتش 

 .داد هابه سگ

ها ها بمیرید ممکن است یکی از وسایل به جا مانده از شما را بردارند که بعد از کشتن آناگر در کنار زامبی

 توانید دوباره آن را پس بگیرید.می
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 زامبی :1شکل 

 اسکلت  (Skeleton) 

ها به همراه خود تیر سوزند. اسکلتآیند و زیر نور آفتاب میها در شب به سراغتان میها همانند زامبیاسکلت

ها کنند. به همین خاطر بهترین راه مقابله با آنبه شما تیر پرتاب می دارند و مدام )به ندرت شمشیر( و کمان

 ها جانتان را از دست خواهید داد. تیراندازی از راه دور است. اگر زره به تن نداشته باشید با چند تیر اسکلت

کاربرد استخوان را در جلسات قبل ذکر  گذارند.می یا استخوان به جااز خود تیر  ،ها پس از مردناسکلت

 کردیم.

 

 اسکلت :2شکل 

 کریپر (Creeper) 
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ها تاثیری ندارد. به محض نزدیک شدن به های تاریک قرار دارند. نور آفتاب روی آنها بیشتر در مکانکریپر

کنند و مقداری زیادی از نوار سالمتیان را نابود خواهند کرد. اگر یک کریپر بسیار به شما خود را منفجر می

ها تیر اندازی از راه دور هید. بهترین راه مقابله با آندشما جانتان را از دست می ،شما نزدیک شود و بترکد

 است. 

اگر کریپر منفجر  و آتش کاربرد دارد. TNTگذارند که در ساخت کریپرها پس از مرگ از خود باروت به جا می

 گذارد!از خود هیچ چیز به جا نمی ی بزرگ، به جز یک چالهشود

 

 کریپر عادی، سمت چپ: کریپر در حال انفجار: سمت راست: 3شکل 

 عنکبوت (Spider) 

ین ها چندتر بوده و سمی هستند. اثر سم آنهای غاری کوچکو نوع غاری و ساده دارند. عنکبوتها دعنکبوت

باید سریع مسموم شدید  )یا هر نوع سم یا جادوی دیگری( هاثانیه در بدن شما خواهد ماند. اگر توسط آن

 مصرف کنید تا اثر آن از بین برود.شیر 

آورند. گاهی ممکن است در روز هم کنند و به سمت شما هجوم میهای ساده اغلب در شب تردد میعنکبوت

 ها آسیبی نرسانید با شما کاری ندارند. ولی معموال اگر در روز به آن ،ها را در محوطه ببینیدآن

توانید برای جلوگیری از تان حیاط دارد میارتفاعی باال بروند. اگر خانه توانند از دیوار با هرها به راحتی میآن

ها را تواند جلوی عنکبوتاستفاده کنید. این کار به راحتی می تختهای ها از چوب یا سنگنفوذ عنکبوت

 بگیرد.



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه ۷ رایانه ششم

 

 : یک دیوار با محافظ عنکبوت در باالی خود4شکل 

گذارد. تار عنکبوت در درست کردن کمان مردن معموال یک تار و یک چشم از خود باقی میعنکبوت بعد از 

 رود. کار میبهی نوعی معجون گیری یا درست کردن پشم کاربرد دارد. چشم عنکبوت در تهیهو قالب ماهی

ندارند. برخالف بلوک را  1یا  شکاف های عمودی با عرض  1در  1های معمولی توانایی عبور از بلوک عنکبوت

 را نیز دارند. 1در  1ور از بلوک ها، عنکبوت های غاری توانایی عبآن

 

 : عنکبوت5شکل 

 اسالیم (Slime) 

شود. اسالیم یافت می هاو باتالق اسالیم یک موجود به نسبت کوچک و مکعبی شکل است که  اغلب در غارها

تر تقسیم ی کوچککند. اسالیم بعد از مردن، به دو تکهبه شما ضربه وارد می با دیدن شما به طرفتان آمده و
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توانند به های کوچکتر نمی، اسالیمآنه کشتن لمرح 2یا  1ها بجنگید. پس از شود و شما باید با هر دو آنمی

استفاده  پیستوندهند که در های کوچک را بکشید به شما نوعی چسب میشما آسیب برسانند. اگر اسالیم

 شود.می

 

 اسالیم: 6شکل 

 های شرورانسان 2.1.2

هایشان در کشتن این موجودات شرور انسان هستند اما به شدت مشتاق کشتنتان اند. شناخت رفتارها و آسیب

 و مقابله در برابرشان کمک زیادی خواهد کرد. 

 جادوگر (Witch) 

شما باقی مانده و نوار سالمتیتان  بدن کنند که اثر آن درکشنده پرتاب میهای به سمت شما معجون ادوگرهاج

کند. می درمانهای شفا بخش خود را با معجون به سرعت دهد. اگر به جادوگر ضربه وارد کنیدمی را کاهش

 . میرندها میپس باید سرعت عملتان برای کشتن آن باال باشد. پس از چند ضربه یا تیر پشت هم جادوگر

شود ها استفاده میگذارند. این مواد در ساخت معجوناگر جادوگرها را بکشید مواد مختلفی از خود به جا می

ها گاهی اوقات خود معجون شفابخش را ای، شکر، باروت، رد استون، گِلو استون و ... . آنمانند، بطری شیشه

 گذارند.نیز از خود به جا می



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 9 رایانه ششم

 

 جادوگر: ۷شکل 
 

 اوباش (vindicator) 

ها تبر است. کافی است ی آنکنند. سالح کشندهاوباش نیز به صورت تکی یا گروهی به بازیکنان حمله می

ضربه ی مهلک از نزدیک بزند تا شما جانتان را از دست بدهید. به همین خاطر  2یا  1یک اوباش به شما 

میرند ممکن است از خود زمرد به جا گذارند. از دور است. اوباش وقتی میها تیراندازی بهترین راه مقابله با آن

 آورید.دست میرئیس اوباش باالی سر خود یک تابلو نیز دارد. اگر رئیس را بکشید تابلوی آن را نیز به

 
 

 )این یکی رئیس است چون باالی سرش پرچم دارد!( اوباش: 8شکل 
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 (Netherدنیای جهنمی )های هیوال 2.1.3

 Netherدر بازی ماینکرفت دو دنیای موازی با دنیای واقعی وجود دارد. یکی از این دنیاها جهنم یا همان 

ی ورود به آن مفصل در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد. یکی است. در مورد این دنیا و خصوصیات و نحوه

 دهیم. ود است که در ادامه توضیح میهای این دنیا وجود هیوالهای مخصوص به خاز ویژگی

 یزامبی خوک (Zombie Pigman) 

های دنیای واقعی در بازی تا بر خالف زامبیها آندر حال تردد هستند.  ها معموال با یک شمشیراین زامبی

همگی با  ها ضربه بزنید منتظر باشید تاها ضربه وارد نکنید کاری به کار شما ندارند. اما اگر به آنوقتی به آن

 و گذارندها نیز بعد از مردن از خود گوشت به جا میاین زامبی !کنند حملهبه شما  ایو به صورت قبیله هم

 مکن است شمشیر هم به جا بگذارند.حتی م

 

 ی: زامبی خوک9شکل 

 ( هیوالی غمگینGast) 

های آتشین آورد و از دور به شما گلولهاز خود صدایی شبیه ناله در می همواره در حال پرواز بوده و این هیوال

برد. بهترین راه زند، محل برخورد را نیز از بین میکند. این تیرها عالوه بر اینکه به شما آسیب میپرتاب می

توانید با شمشیر میی آتشین این هیوال را همچنین اگر سریع باشید، گلولهها پرتاب تیر است. مبارزه با آن

 بزنید تا به سمت خودش برگردد!

های دنیای واقعی ندارد. پس اگر قصد درست کردن پل تاثیری بر روی سنگ هیوالی غمگینهای آتشین گلوله

این هیوال، استفاده کنید تا در طی حمله احتمالی  های دنیای واقعیدر دنیای جهنم را دارید بهتر است از سنگ

 نرود.پلتان از بین 
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 غمگین: هیوالی 10شکل 

  ماگما مکعب(Magma Cube) 

ی ها بعد از مردن از خود گلولهاست. این معکبهای دنیای واقعی شبیه معکب درستها نیز رفتار این معکب

 گذارند.ماگمای چسبی به جا می

 

 : مکعب ماگما11شکل 

 آتش( گردانBlaze) 

صدای  چرخند ومیبعد از دیدن شما به دور خود  هاشود. آنهای جهنمی یافت میعموما در قلعه این هیوال

آورید دست میبه آتشینچوب از کشتن این هیوال یک  دبعد کرد. نو به سمتتان حمله خواه عجیبی تولید کرده

 رود.کار میبه و پودر آتشین سازکه در ساختن دستگاه معجون
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 گردان: آتش12شکل 

 نمی اسکلت جه(Wither Skeleton) 

دست دارد و به شما همچون اسکلت دنیای واقعی است با این تفاوت که تیره است. در اکثر اوقات شمشیر به

از این ی سه نفر برای ساختن یکی از هیوالهای رئیس )که جلوتر خواهیم گفت( شما باید کلهکند. حمله می

 آوری کنید!بزرگواران را پس قتل ایشان جمع

 های خنثیهیوال 2.1.4

ببینید از ای توانید بدون اینکه صدمهبه کار شما ندارند و به راحتی می یاین دسته از هیوالها معموال کار

راحتی  ها ضربه بزنید دنبالتان خواهند کرد. فرار از دست این هیوالها کاراما اگر به آنرد شوید. کنارشان 

 نیست. 

 اِندرمن (Enderman) 

توانند می هاآن بلوک ارتفاع دارند. 3ی اندرمن را هر از چندگاهی در بازی خواهید دید. این موجودات به اندازه

به راحتی غیب شده و در جای دیگری ظاهر شوند. بعضی مواقع یک بلوک در دستشان هست که در حال 

ها ضربه بزنید شوند. اول آنکه به آنور میها فقط در دو صورت به شما حملهجا کردن آن هستند. اندرمنبهجا

 . بیزارند و آب هایشان مستقیم نگاه کنید. این موجودات به شدت از بارانو دومی اینکه به چشم

اگر مشتاق چشم در چشم شدن با یک اندرمن هستید باید یک کدو حلوایی را در سرتان بگذارید تا آسیب 

 .نبینید
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بهترین راه مبارزه با آن این است که یک ضربه به آن بزنید و تر از هیوالهای عادی است. کشتن اندرمن سخت

بعد از  اندرمنی مبارزه را در همان جا ادامه دهید. بروید و بقیه بلوک است 2سپس به مکانی که ارتفاع آن 

 . آموختگذارد که در آینده کاربرد آن را خواهیم مردن از خود یک چشم به جا می

 

 : اندرمن13شکل 

 هیوالی آهنی ( یا محافظIron Golem) 

شوند. هیوالهای آهنی در خدمت مردم روستایی هستند و این موجودات معموال در نزدیکی روستاها یافت می

ها ضربه نزدید به شما کاری کنند. این هیوالها تا وقتی به آنها حمله میبه آن دیگربه محض دیدن هیوالهای 

های آهنی کار آسانی معموال جنگیدن با هیوال ضربه بزنید به شما حمله خواهند کرد.ها ندارند اما اگر به آن

 نیست! 

 گذارند. چند تکه آهن به جا می یک یا هیوالهای آهنی پس از مردن از خود



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 14 رایانه ششم

 

 : هیوالی آهنی14شکل 

 9ی خود یک یا چند هیوالی آهنی بسازید. برای اینکار ابتدا باید توانید برای محافظت از محیط خانهشما می

 آهن را در میز ساخت قرار داده و بلوک آهن درست کنید. عالوه بر آن به سر کدو حلوایی هم احتیاج دارید. 

  گیرد(روش ساخت هیوالی آهنی )سر کدو حلوایی در قسمت باال وسط قرار می: 15شکل 

 

 های رئیسهیوال 2.1.5

 شوند. دنیای خاص خود ظاهر می یااین هیوالها به طور عادی در بازی نیستند و فقط در شرایط 



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 15 رایانه ششم

 اژدها  (Dragon) 

و در هر نقشه  کند( زندگی میend) آخر شوید. این موجود در دنیایی آخر بازی مواجه میبا اژدها در مرحله

 و ترفندهای خاص خود را دارد. . کشتن اژدها به راحتی کشتن دیگر هیوالها نیستتنها یکی از آنها وجود دارد

 

 : اژدها16شکل 

 سرهیوالی سه (Wither) 

ی پرتاب اسکلت به وسیلهای که برسد آن را سر بسیار خطرناک است. این هیوال به هر موجود زندههیوالی سه

برای اینکه به راحتی از نابود کند.  ها را در نقشهترین سنگسختتواند ی آن حتی میضربه نابود خواهد کرد.

 بجنگید.در فضاهای بسته با آن  دستتان فرار نکند، بهتر است

 

 : هیوالی سه سر1۷شکل 

ی خاک جهنم و سر اسکلت جهنمی بسازید. این هیوال وسیلهدر هر قسمتی از نقشه آن را بهتوانید شما می

 کند.به محض درست شدن محیط اطراف خود را نابود می



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 16 رایانه ششم

 

 گیرد(: روش ساخت هیوالی سه سر )قسمت باال سمت چپ سومین سر اسکلتی قرار می18شکل 

 سایر بازیکنان 2.1.6

های مختلف به توانند با سالحباشد، می باز گذاشتهی سرور این امکان را دیگر در صورتی که سازندهبازیکنان 

 پس از چند ضربه شما را از پا در بیاورند.  اگر از خود دفاع نکنید شما آسیب وارد کنند و

 انواع سالح 2.2

تر های مستقیم کاربرد راحتسالحهای مستقیم و راهبردی. طور کلی دو نوع سالح در بازی وجود دارد. سالحبه

ها قابل استفاده هستند اما های راهبردی دارند. سالح های مستقیم در بیشتر مکانو بیشتری نسبت به سالح

 طور نیستند. های راهبردی اینسالح

 های مستقیمسالح 2.2.1

ی حمله و دفاع در لهترین وسیها باید همواره در دسترس شما، یعنی در جیبتان قرار بگیرند. مهماین سالح

 های مستقیم هستند. بازی سالح

 شمشیر 

ی ساخت شمشیر را آموختیم. بهترین جنس شمشیر، الماس و پس از آن آهن است. در جلسات قبل نحوه

 . گیردجیب قرار  1در جایگاه  باید شمشیر معموال

. اگر ضربه ای وارد شودظاهر می سفید ، عالمت یک شمشیرگیریدشمیر را به طرف موجودی می هنگامی که

گردد. اگر قبل از پر شدن این با رنگ سفید پر می چند ثانیه کنید این عالمت کم رنگ شده و سپس با گذشت



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 1۷ رایانه ششم

ید صبر کنید تا عالمت دوباره به رنگ سفید در ی شما کاری نخواهد بود. باعالمت دوباره ضربه وارد کنید ضربه

 رد کنید.ی بعدی را وا. سپس ضربهبیاید

 

 : ظاهر شدن عالمت شمشیر هنگام نشانه گرفتن19شکل 

 تیر و کمان 

، تیر و کمان است. برتری تیر و کمان به شمشیر دور بُرد بودن آن است. برای استفاده در بازیدیگر سالح مهم 

ر مرغ ساختن تیر نیاز به سنگ چخماق و پَبرای جیبتان تیر داشته باشید.  یااز تیر و کمان حتما باید در کیف 

 دارید.

  

 : روش ساختن تیر و تیر و کمان20شکل 

 تبر 

توان از آن برای حمله نیز استفاده کرد. کشتن شود میبا وجود اینکه تبر بیشتر به عنوان یک ابزار شناخته می

 تر از شمشیر است. بعضی موجودات مانند حیوانات با تبر آسان

 های خاصمعجون 



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 18 رایانه ششم

ها خوردنی و بعضی اما اثر موقت دارند. بعضی از آن توانند به عنوان سالح کاربرد داشته باشندها نیز میمعجون

ها برای انفجار، برخی برای انواع و اقسام مختلفی دارند. برخی از معجون هادیگر از نوع پرتابی هستند. معجون

ها در آینده به طور در مورد ساخت معجونشوند. و .... استفاده می گیج کردن دشمنضربه زدن، برخی برای 

 مفصل توضیح خواهیم داد.

شوند تا جان شما کاهش یابد را به طرف هیوالهای مرده مانند زامبی و هایی که باعث میاگر معجون: نکته

گیرند. برای شود و قدرت میکنند. یعنی جانشان به نوعی بیشتر مید برعکس عمل میاسکلت پرتاب کنی

  های سالمتی استفاده کرد. باید از معجون های به اصطالح مردهضربه به این هیوال

 های راهبردیسالح 2.2.2

به راحتی  هاهایی مانند شمشیر و تبر و ... متفاوت هستند. استفاده از آنها کمی با سالحاین نوع سالح

ها را بدانید. در ادامه برخی از های مستقیم نیست و باید ترفندهای خاص هر یک و محل استفاده از آنسالح

 کنیم. ها را بیان میها را معرفی کرده و محل استفاده آناین سالح

 تار عنکبوت 

توان با شمشیر از را فقط میشود. این تارها تارهای عنکبوت معموال در معادن قدیمی و برخی غارها دیده می

دیوار یا سقف جدا کرد. وقتی به این تارها برخورد کنید به آن چسبیده و قدرت تکان خوردن را تا چند لحظه 

 در این زمان ممکن است دشمن سر رسیده و کارتان را یک سره کند. دهید. از دست می

 سطل حاوی آب یا مذاب 

تواند شما را کمک کند و سرعت پیشروی دشمنان را به بارزات میها در برخی مبه همراه داشتن این سطل

کنند. آب، هیوالها را از بین شدت بکاهد. هیوالها به محض ورود به مذاب شروع به سوختن و از بین رفتن می

 دهد. را به طور محسوسی کاهش می حرکتشان د اما سرعتبرنمی

عنوان تله درست کرده و هیوالها را به آن جا کشانده و خفه توانید با ترفندهای خاص یک دریاچه به شما می

 ها به راحتی استفاده کنید.دست آمده از آنها یا مواد بهکنید وسپس از تجربه

 ( تی ان تیTNT) 

 یان تی ها بعد از منفجر شدن محوطهتوانید به کمک شن و باروت، تی ان تی درست کنید. تی شما می

ی فندک و دیگری به یکی آتش زدن به وسیله ،روشن کردن تی ان تی روشکنند. دو را نابود می اطراف خود

برای ساختن مشعل رد  دست آورید.توانید از کشتن کریپر بهباروت را می ی مشعل رد استون است.وسیله

استفاده از  یک عدد سنگ رد استون قرار دهید. استون کافی است به جای ذغال در ساخت مشعل معمولی

 ها کاربرد دارد.شود و بیشتر در دام یا تلهاین ابزار برای جنگیدن خیلی توصیه نمی



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 19 رایانه ششم

 

 TNT: روش ساخت  23شکل 

 شن یا ماسه 

شن یا ماسه به خودی خود خطری برای جان شما ندارند. اما اگر در جایی باشید که مقداری زیادی باالی 

 !شن روی سرتان خراب شود هاییک بلوک، کل بلوکه باشد، ممکن از با کندن سرتان شن و ماسه قرار گرفت

از  اگر به موقع خود را در این صورت های تحت تاثیر جاذبه در بازی این دو بلوک هستند.چرا که تنها بلوک

نیست کردن و بهتوانید در سرهمین خاصیت این مواد را می شوید.می دچار خفگی ،نجات ندهید زیر آوار

 ودات مختلف به کار ببرید. خالق باشید!مدفون کردن انواع موج

 کاکتوس 

ها را ها را بپزید به شما رنگ سبز خواهند داد. آنی تزئینی دارند. همچنین اگر آنها بیشتر استفادهکاکتوس

توانید دام یا د رساند. میچسبید به شما آسیب خواهتوانید در گلدان هم بکارید. اگر به یک کاکتوس بمی

 پر از کاکتوس کنید تا دشمنانتان با افتادن در آن به مرور بمیرند. های خود راتله

 خودکار گر پرتاب(dispenser) 

توانید ی خود استفاده کنید. میتوانید علیه هیوالها یا بازیکنان دیگر برای محافظت از خانهاز این وسیله می

 ها تیر پرتاب کند.به آن ای خاصبه محوطه این وسیله را طوری تنظیم کنید که با نزدیک شدن دشمنانتان

 کنند، در ترم دوم خواهید آموخت.در مورد این وسیله و سایر وسایل مشابه آن که با رد استون کار می

  گلوله برفی 

اما دور بُرد بودن آن است.  ،توانید به دشمنان خود از دور گلوله برف پرتاب کنید. مزیت این سالحشما می

 آسیب بسیار کم آن به دشمن است.  ،این سالح ترین عیبمهم

 استفاده از دو دست در مبارزه 



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 20 رایانه ششم

گیرد و از یک سپر نیز استفاده کنید. سپر در دست چپ شما قرار میتوانید بر پوشیدن زره در بازی میعالوه

با گیرد. میبا راست کلیک سپر جلوی صورتتان قرار تواند در دفاع از تیر دشمن از جانتان محافظت کند. می

 شود.ابزاری که در دست راستتان دارید به دست چپ منتقل می Fزدن کلید 

 

 : روش ساخت سپر21شکل 

 های غیر تخصصیسالح 2.2.3

 )ابزارها )بیل و کلنگ 

استفاده کرد. توان برای حمله نیز ها میگردند اما از آنابزارها محسوب می ءبیل و کلنگ نیز مانند تبر جز

 ،شودی حمله کامال غیر تخصصی بوده و توصیه نمیی بیل و کلنگ از تبر کمتر است. این شیوهقدرت ضربه

 حساب بیایند. توانند سالح خوبی بهها میاما در صورت ضرورت و عدم دسترسی به شمشیر یا دیگر سالح

 فندک 

درست کرد. اگر فندک در دست داشته توان یک فندک به کمک یک شمش آهن و یک سنگ چخماق می

 توانید اطراف دشمنتان را آتش بزنید تا با عبور از آن آتش گرفته و نابود شود. باشید به راحتی می

 

 فندک: روش ساخت 22شکل 

 های مبارزهتاکتیک 2.2.4

 مبارزه در رو و زیر زمین 



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 21 رایانه ششم

به مقدار  گیبا هم متفاوت باشد. نوع جنگ و حمله بست تواندروش جنگیدن در روی زمین یا زیر زمین می

 ! گاهی اوقات فرار بهترین راه است های در دستتان دارد.جان شما، گرسنگیتان و سالح

در بعضی مواقع نباید از نزدیک با دشمن بجنگید. مانند جنگیدن با اسکلت، جادوگر و هیوالی غمگین. برای 

 ز تیر و کمان استفاده کنید. جنگیدن با این دشمنان بهتر است ا

 بعضی مواقع برای جنگیدن باید سرعت عمل باالیی داشته باشید. مثل جنگیدن با کریپر و اندرمن. 

 های دفاعتاکتیک 2.2.5

 استفاده از زره 

توانید با کشتن گاو، ترین زره، زره چرمی است. چرم را میجانتان استفاده از زره است. سادهبهترین راه دفاع از 

تری نسبت به چرم هستند که هم دیرتر از های محکمزره های آهنی و الماسدست بیاورید. زرهیا الما بهاسب 

 . نیستفلز مناسبی  ،طال برای ساخت سالح و زرهکنند. روند هم محافظت بیشتری از شما میبین می

توانید هر زره را در شما می، پشتیکولههای خود را بپوشید. در قسمت باال سمت چپ توانید زرهاز دو راه می

به  کنید، هر زرهکلیک روی هر زره و را نگه دارید  shiftاگر کلید همچنین قسمت مخصوص خود قرار دهید. 

 شود.مناسب خود فرستاده می محلبه  طور خودکار

صدمات مختلف اتفاقات یا ( تا در اثر Enchantmentتوانید زره )یا سالح( خود را جادویی کنید )همچنین می

 خودتان یا وسایلتان آسیب نبینند. این موضوع در کالس ماینکرفت پیشرفته برای شما مطرح خواهد شد.

 

 

 



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 22 رایانه ششم

 : روش ساخت انواع زره23شکل  

 برج زیرپایی 

تواند درست کردن یک حل میبهترین راه ،ع یا فضای کافی برای فرار نداریدفرصت دفا که مواقعاز در بعضی 

دم دست داشته باشید تا به زیادی بلوک نرم )مثل شن یا ماسه( تعداد باید برج زیر پایتان باشد. برای اینکار 

توانید یک برج به یک پرش کنید و زیر پایتان یک بلوک قرار دهید. با تکرار این کار می خطر محض احساس

ها ست دشمنانتان به شما نرسد. البته در این حالت عنکبوتی یک بلوک زیر پایتان درست کنید تا دقاعده

بعد از اینکه خطر رفع شد، با کندن زیر پایتان مجددا به سطح توانند به شما دسترسی پیدا کنند. همچنان می

های در برج زمان و رسید. دقت کنید که اگر زیر پایتان سنگ قرار دهید، کندن تعداد زیاد سنگزمین می

 ی مصرف می کند!کلنگ زیاد

های نرم استفاده نکنید! چرا که سازید، اصال از بلوکاگر برای فرار از دست بازیکنی برج زیرپایی می: نکته

حریف شما با کندن هر بلوک از برج شما باعث می شود در اثر جاذبه، ارتفاع برج شما کمتر و کمتر شود تا به 

ترتیب شما را بدهد!! در این موارد حتما برج زیر پایی را از جنس طور به دست او بیفتید و برقیصورت پله

 سختی مانند سنگ بسازید تا جاذبه به آن اثر نکند.

 استفاده از سپر 

 روش ساخت و استفاده از سپر در باال گفته شد. 

 ییطال بیس 



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 23 رایانه ششم

های شده و قلبآید. با خوردن سیب طالیی به سرعت سیر به حساب میسیب طالیی به نوعی ماده شفا بخش 

سیب را در وسط قرار داده و دور تا یک  گردد. برای ساخت سیب طالیی بایدتان به شما باز میاز دست رفته

 پر کنید. شمش طالرا با  دور آن

 خاص یاستفاده از معجون ها  (Potions) 

دقیقه ثانیه تا خفگی بدنتان را چند  ا می توانید نسبت به آتش، ضربه، سقوط از ارتفاع یاهبه کمک معجون

 مقاوم کنید. 

 دفاع از خانه 3

برای این کار تان را ایمن کنید. تان احساس امنیت کنید و کشته نشوید باید خانهبرای آنکه در شب در خانه

 توانید استفاده کنید.از موارد زیر می

 وارید  

کند، چرا که عنکبوت عنکبوت و اندرمن جلوگیری نمیحداقل باید ارتفاع آن به دو بلوک برسد. دیوار از ورود 

از دیوار باال می رود )مگر اینکه سر دیوار را چوب تخت قرار داده باشید( و اندرمن نیز اساسا بسیاری از 

 دهد و دیوار برای او معنایی ندارد!پورت انجام میهایش را با تلهجابجایی

 خندق و چاله 

توانایی  دیگر بلوک بکنید هیوالها در آن گرفتار خواهند شد و 2عمق حداقل  ی خود چاله بهاگر اطراف خانه

 توانید با ماگما یا آب هم پر کنید. ندارند. چاله را می به سمت شما را پیشروی

 آتش 

یا روی خاک جهنمی با فندک آتش  با الوا اشتباه نگیرید!(( )Magma blockتوانید روی بلوک ماگما )می

 تان را آتشی کنید!ماند. با این روش دور تا دور خانهروشن کنید و این آتش تا همیشه روشن می

 

  کاکتوس 

های کاکتوس را توانید بلوکیکی از خواصی که کاکتوس دارد، شباهت رنگ آن به رنگ سبز چمن است. می

و اطراف آنها روی چمن علف بکارید )با دادن پودر استخوان به ی خود قرار دهید در مسیر ورودی به خانه

فیل و عینک سه بعدی به تماشای هیوالها یا بازیکنان فضول چمن( تا به سختی دیده شوند! سپس با پف

 بنشینید که روی کاکتوس ها در حال جهش و از دست دادن جانشان هستند!



  آشنایی با روش های دفاع و تهاجم  ۷جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 24 رایانه ششم

 کنیباز ای والیه یتله ها 

توانید از طعمه در نظر بگیرید تا هیوال یا دیگر بازیکنان را به طرف آن بکشاند. مثال می برای این کار باید یک

 فعال شود یا به طرف آن تیر پرتاب شود.  TNTیک صندوق استفاده کنید تا اگر بازیکنی درب آن را باز کرد 
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