
 

 

 ۱توضیحات سرور نوروزی شماره 

 

 سالم سالم!

 م که تا اینجای تعطیالت رو به خوبی استفاده کرده باشید. یامیدوار !سال نوتون مبارک باشه

  !به چالش نوروزی ماینکرفت خوش اومدید

 این چالش کی برگزار میشه؟

  .کننی امتیازی دریافت میو نفرات برتر نمره ،قراره یه مسابقه برگزار کنیم توی سرور فروردین روز پنجم

 چطوری باید وارد این مسابقه بشیم؟

تونید خودتون اولین چیزی که برای این مسابقه نیاز داریم گروهه. اعضای گروه رو برای هماهنگی و راحتی بیشتر می

 نفره باشه.  4باید  ی گروهانتخاب کنید. تعداد اعضا

 داریم؟ تا کی برای گروه بندی وقت

فرصت دارید نام اعضای گروهتون رو به ایمیل  چهارم فروردینروز  18شما فقط تا ساعت 

na.kalkateh@rouzbeh.info  نفر شد  4بندی نشدید یا اعضای گروهتون کمتر از ایمیل کنید. اگر هم موفق به گروه

  همون رو ارسال کنید تا ما یه فکری براش بکنیم 

 شه؟چی می نکنیمایمیل  شب روز چهارم فروردین ۱2اگر تا ساعت 

. اجازه وارد شدن به سرور رو نخواهید داشتگیره و سرور قرار نمی white listمتاسفانه اسمتون داخل شه. هیچی نمی

خواهید رو ایمیل کنید که ما بدونیم می اسم خودتون ، الاقلبندی نشدیدپس لطفا تا زمان مقرر حتی اگر موفق به گروه

  بازی کنید.

  ها در سایت خودمون قرار خواهد گرفت. اسامی اعضای گروه قبل از باز شدن سرور ساعت 1در نهایت 
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 و اما مسابقمون چیه اصال؟

گذرونن. در ها این چهار مرحله رو میی گروهی اصلیه که همهمرحله 4شامل  ی گروهیمسابقهی ما یک مسابقه

 اسم هر کس نوشته شده.هم باالی هر صندوق هر مرحله هم برای هر یک از اعضای گروه، یک صندوق قرار داره و 

 اسم خودتون رو پیدا کنید و صندوق رو باز کنید. شما در هر مرحله باید

. برای این باالی هر صندوق اسامیتون رو یادداشت مثل همن و هیچ فرقی با همدیگه ندارند ها عیناًصندوقمحتوای 

 تر عمل کنید و اشتباهی و همزمان دو نفر سراغ یک صندوق نرن.کردیم که سریع

 چه شکلی باید بازی کنیم؟ باید تو مسابقه چیکارا بکنیم؟

به دلیل اینکه کنار هم نیستید  داخلش آیتم هایی که باید بدست بیارید رو نوشته.داره که کتاب راهنما هر مرحله یک 

کتاب راهنما ی اعضای گروه برای همه های صندوقداخل همه ،و شاید نتونید به راحتی با هم ارتباط داشته باشید

داخل  .کنید باز تونیدبا راست کلیک کردن می این کتاب رو. که همگی در هر مرحله عین هم هستن قرار داده شده

ها را تهیه و تا آخرین مرحله با خودتون به همراه داشته لیست موارد مورد نیاز رو یادداشت کردیم که باید اون کتاب

 دست بیاره!رو به شموارد داخلباید کتاب رو باز کنه و دقت کنید که هر کس باید به تنهایی باشید. 

 کنهرو برای شما مشخص میی بعدی مرحلهاین سه عدد آدرس سه عدد مشاهده خواهید کرد.  هم کتاب آخر خطدر 

برای شما نمایش داده خواهد شد که از  یک سری اطالعات F3یادتون هست که با زدن کلید حتما . )شکل زیر(

با استفاده  ده.اید رو نمایش میمحلی که ایستاده ،zو  yو   xسه عدد باها یک آدرس سه رقمی هست که ی اونجمله

  ی بعدی بروید.از اون اطالعات و اعداد داخل کتاب، به آدرس مرحله

 

 تصویری از محتوای کتاب

 ای هم پیدا کنید که حتما الزمتون میشه و به کارتون میاد.بر کتاب ممکنه وسایل دیگه ها عالوهدر این صندوق



قرار داره که حتما باید تا آخر با  در هر مرحله داخل هر صندوق هم به عنوان ژتون (bannerپرچم ) بر اون یک عالوه

تحویل ما بدید تا متوجه بشیم شما چه تعداد ی دیگه همراه با موارد خواسته شدهخودتون نگهش دارید و در آخر 

پس  .یل بدیدها قرار داره که باید در آخر تحودر صندوق شما در هر مرحله یک دونه از این پرچم .مرحله رو گذروندید

یک گروه چهار نفره بعد از تکمیل کردن هر مرحله، هر کدام یک پرچم برای آن مرحله در دست خواهند داشت. شکل 

ها نیز با هم تفاوت دارد. پس به این نکته هم دقت های گروههای هر مرحله با یکدیگر متفاوت است و رنگ پرچمپرچم

  داشته باشید! 

 همین؟

گنج مرحله نهایی  نکته ش هم اینجاست که !دارههم نهایی  یک مرحله ی مامرحله اصلی، مسابقه 4نخیر! عالوه بر 

رسیدن به مرحله  تکمیل مراحل اصلی، . لذا سرعت عمل شما برایگروهی که بهش برسه تعلق داره اولینفقط به 

 پس معطل نکنید! آوردن پرچمش اهمیت زیادی داره!دستنهایی و به

 هامون رو چکار کنیم؟آیتمدر آخر 

گردید. اگر کنید اینه که دنبال صندوق نهایی میشید، اولین کاری که میی آخر میوقتی که وارد آدرس مرحله

 رسید! پس کامال خالیش کنید!صندوق پر بود، به این معنیه که شما اولین گروهی هستید که بهش می

راهروی داخل اتاقی که صندوق آخر در آن است، به سمت محل تحویل  اما اگر به صندوق آخر رسیدید و خالی بود، از

ی اعضای گروه هایتان بروید، اتاقی که رنگ شما باالی آن قرار داده شده را پیدا کنید، درش را باز کنید و همهآیتم

شما رو گروهتان را از  بعد از اینکه کارتان تمام شد، منتظر باشید تا ا داخل صندوق گروهتان بیاندازید.هایتان رآیتم

 سرور خارج نماییم

 حواستون باشه!

! پس اصال به صورت گروهی حساب میشهامتیازهای شما  در نهایت ها وها، پرچمآیتم !یک گروه هستیدشما 

اگر نیاز به غذا داشتید به هم غذا قرض بدید و  ! مثالبه همدیگه کمک کنید توجه نباشید!روی نکنید! به گروه بیتک

ی اعضای کنه که با همهی آخر رو دریافت میبا همدیگه حرکت کنید. گروهی امتیاز کامل مرحله حتماً حتماً حتماً

 گروهش همزمان با هم وارد اون مرحله بشن. 



چون اگر این اتفاق بیوفته ممکنه کیلومترها اون  !سعی کنید از جونتون نهایت محافظت رو انجام بدید تا نمیرید

 تر زنده بشید و هم سخت باشه به محل قبلی برگردید و هم زمان رو از دست بدید. طرف

 س سعی کنید زمان رو از دست ندید!سرعت عمل توی این بازی خیلی مهمه پکنیم که مجددا یادآوری می

رو از ما و از طریق ایمیل بپرسید!  -هر ایراد و مشکلی –سوال یا مشکلی که براتون پیش اومد طبق معمول، هر 

 های ما هم هست:آدرس ایمیل

m.khalifelou@rouzbeh.info 

am.rajaee@rouzbeh.info 

na.kalkateh@rouzbeh.info 

 

 !امیدواریم که بهتون خوش بگذره و کلی از بازی لذت ببرید

های بهداشتی رو برای جلوگیری از مریض شدن خودتون و اطرافیانتون به مجددا مواظب سالمتیتون باشید و توصیه

 دقت گوش بدید و عمل کنید.

 خوش باشید! 

 معلمین شما در کالس رایانه ششم 
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