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ﺑـــﺎزی

ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛و روز ﺑﻪ
روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی و ﺑﺎزی ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺬاب اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ را از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ رﺳﻮخ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺨﺖ و ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ و
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﮑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی را
اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻠﺶ او ﮐﻠﻨﺰ و ﮐﻠﺶ روﯾﺎل و….ﻫﻤﻮاره ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮑﻪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ!!
وﻟﯽ آﯾﺎ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی ﺑﺮای ﻫﮏ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن
ﺳﮑﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻫﮏ ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻬﺘﺮﯾـــﻦ روش
ﻫﺎی ﻫﮏ ﺑﺎزی
ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺶ
او ﮐﻠﻨﺰ و ﮐﻠﺶ روﯾﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ؛و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﻫﮏ ﺑﺎزی ﻫﺎی
آﻧﺪروﯾﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻌﻮد
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﻫﮏ ﺑﺎزﯾﻬﺎی اﻧﺪروﯾﺪ از ﯾﮏ روش ﻫﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
و ﻫﮏ ﻫﺮ ﺑﺎزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!
ﺑﺎزی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﮏ ﻧﺸﻮد و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪه
دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻫـﮏ ﺑـﺎزی ﻫـﺎی اﻧﺪروﯾـﺪ
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ﻧﮑﻨﯿﺪ!ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﻗﺒﻼ ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
آن زﯾﺮ و رو ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎزﯾﻬﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ.ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﮏ ﺳﮑﻪ
ﺑﺎزﯾﻬﺎ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻫﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و از آن ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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