ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ ۱۹؛ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۷
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﺮی ﻓﯿﻔﺎ ،ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ ﺗﯿﻢ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﻫﻨﮕﻔﺖ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد؛ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻔﺎ  19ﺗﻐﺮ زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻀﻮر در
آن ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ ،ﺻﻌﻮد
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻣﺘﯿﺎز دارﯾﺪ.

ﯾﻮوﻧﺘﻮس ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻀﻮر در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ  ۱۰ﺑﺎزی ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺻﻌﻮد و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯿﺘﺎن در ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد ،ﺳﻄﺢ ذﮐﺮ ﺷﺪه زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺷﻤﺎ ،اﻏﻠﺐ از ﻫﻤﺎن
ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:

ﺟﺴﺘﺠﻮ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺪرت ﺗﯿﻢ و ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺣﺮﯾﻒ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﯿﻢ و ﻟﺒﺎس :ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪ
و اﻧﺪازه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻒﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﺪرت

ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎپ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﮐﺎپ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ :ﻣﻘﺎمﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺟﺪول :در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﺟﺪول ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦﻫﺎی  Seasonsآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﺑﺨﺶ  Seasonsﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﺑﻘﺎ و ﺻﻌﻮد دارد ﮐﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ دادهاﯾﻢ:
ﺳﻄﺢ

اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻘﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺻﻌﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

DIVISION 1

14

–

23

DIVISION 2

12

18

21

DIVISION 3

12

18

21

DIVISION 4

10

16

19

ﺳﻄﺢ

اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻘﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺻﻌﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ

DIVISION 5

10

16

19

DIVISION 6

10

16

18

DIVISION 7

8

14

17

DIVISION 8

8

12

15

DIVISION 9

6

10

13

DIVISION 10

–

9

12

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎپﻫﺎ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Divisionﻫﺎ دارد .ﮐﺎپﻫﺎی ﺑﺨﺶ  Seasonsﺑﻪ
ﻃﻮر  ۳۲ﺗﯿﻤﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮدن  ۴ﺑﺎزی دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ  ۴ﮐﺎپ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ  EA Shieldﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز
ﺣﻀﻮر در آنﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮرﻧﻮﻣﻨﺖ

ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

EA SHIELD

DIV 10

EA CUP

ﺻﻌﻮد ﺑﻪ DIV 7

 CONTINENTAL CUPﺻﻌﻮد ﺑﻪ DIV 4
PREMIER CUP

ﺻﻌﻮد ﺑﻪ DIV 2

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ 19
ﺟﺪا از آﻣﻮزشﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﯿﻔﺎ  19ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻢ از ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوت را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﻢ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را
ﻣﯽﺗﻮان راﺣﺖﺗﺮ از ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺷﮑﺴﺖ داد.
از اﺟﺎزه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮک ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﻃﯽ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺮوج از ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﺪون  ۰-۳اﻋﻼم ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺧﺮاب ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رﻧﮓ ﭘﯿﺮاﻫﻦ دو ﺗﯿﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در
ﺳﻄﻮح درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺖ از ﺣﺮﯾﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزیﻫﺎ اﻋﺼﺎب ﺧﺮد ﮐﻦ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﺪون از
دﺳﺖ دادن اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان آنﻫﺎ
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ آﻟﺘﯿﻤﯿﺖ ﺗﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻦﻫﺎ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺑﺎزی ،ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﯿﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺷﻤﺎ در
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .از رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻤﻠﻪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدن ﮔﻞ زده و ﺧﻮرده :در ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19ﺗﻌﺪاد ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﺣﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻗﺪر اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ از او ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای زدن ﮔﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروازه ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﺿﻤﻦ و اﮔﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻧﺴﯽ
ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﯾﻔﺘﺎن
زودﺗﺮ ﺑﻪ  ۳اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻢ ﺷﻤﺎ زودﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در ﺑﺎزی ﺑﻌﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺣﺮﯾﻔﺎن و ﺳﻄﺢ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﻗﺪرت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﻗﺪرت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در
ﻓﯿﻔﺎ  19دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ Seasons
ﻫﻢ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﻫﺮ آﭘﺪﯾﺖ ،ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ
ﭘﺴﺮﻓﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺨﺶ  Seasonsﻓﯿﻔﺎ  19آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﮕﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻔﺎ  19دارﯾﺪ؟ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

