
 

 

 

 NFTها نامید. تو این سال بیشترین رشد در بین حوزه های مختلف دنیای ارز دیجیتال رو حوزه ی  NFTرو میشه سال  2021سال 

 ها داشتند. 

ها فقط به خرید و فروش این پروژه ها ختم نمیشه و از بعضی از این پروژه ها برای بازی کسب درآمد ارز دنیای ان اف تی 

 دیجیتال استفاده میشه .ما قبال به شما بازی کسب درآمد تتان آرنا رو معرفی کردیم . 

رو به شما آموزش بدیم.. با ین امروز میخوایم یک بازی دیگه رو به شما عزیزان معرفی کنیم تا راهی برای کسب درآمد آنال

 دالر در طول روز هستید .  100استفاده از این روش امکان برداشت تا حتی بیش از 

اردک ها رو روایت  ن. نوعی بازی کارتی که جنگ میا Waves Ducksبازی که امروز قصد معرفیش رو داریم بازی جذاب 

کنترل اردکتون و دستور دادن بهش توی مبارزه کمک میکنید که مبارزه رو میکنه و شما تو این بازی نقش فردی رو دارید که با 

 پیروز شه . 

 خوب کافیه با انتخاب لینک زیر مستقیما وارد سایت مربوطه بشیم

/https://wavesducks.com 

 یا شروع بازیه .  Start Playingمقابلتون قرار داره ، گزینه ی  بعد از وارد شدن به سایت اولین و تنها گزینه ای که در

با انتخابش مستقیم انتقال داده میشیم به صفحه مربوط به وارد شدن به حساب کاربری . خوب در صورتی که قبال حساب کاربری 

رتون تو کادر دوم و انتخاب گزینه با وارد کردن ایمیل در کادر اول و رمز عبو به راحتیخودتون برای این بازی رو ساختید که 

 ی ورود به حساب کاربری میتونید وارد شید . 

 

یا ثبت نام ، به صفحه مربوط به ثبت نام خودتون انتقال داده  Sign Upدر صورتی هم که حساب کاربری ندارید میتونید با انتخاب 

 بشید .
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نید . کادر اول مربوط به ایمیلیه میخواد که این کادر ها رو تکمیل ککادر رو میده و از شما  3تو صفحه ثبت نام هم سایت به شما 

 که با اون قصد ثبت نام تو سایت رو دارید . 

 8بعد از وارد کردن ایمیل به سراغ کادر دوم میریم. این کادر مربوط رمز عبورتونه . شما میبایستی رمز عبوری شامل حداقل 

کاراکتر حتما میبایستی شامل حرف کوچک و بزرگ التین به عالوه ی عدد و عالمت  8ن کاراکتر برای حسابتون انتخاب کنید ، ای

 باشند . در غیر این صورت سایت رمز شما رو رمزی ضعیف تلقی میکنه و به شما اجازه تکمیل مراحل ثبت نام رو نمیده .

ه تو این کادر مجددا رمز عبورتون رو وارد خوب بعد از انتخاب رمز مناسبی برای حسابتون میریم سراغ کادر سوم که فقط نیاز

کنید . این کار برای اطمینان از اینه که شما رمز عبورتون رو درست وارد کردید . خوب بعد از تکمیل کردن هر سه کادر تنها 

ساب کاربری یا ساخت ح  Create Accountکاری که باقی میمونه اعالم موافقت شما با شرایط و قوانین سایته و در نهایت گزینه 

 رو میزنیم . 

رقمی ای رو که  6عدده . به ایمیل خودتون مراجعه کنید و کد  6که این پیام شامل سایت به پیامی رو به ایمیل ما ارسال میکنه 

 دریافت کردید کپی کرده و در کادر های موجود پیست کنید .

رو انتخاب میکنیم تا به صفحه  Log Inنبار گزینه ی سایت به شما پیام موفقیت در ساخت حساب کاربری رو نمایش میده . ای

 مربوط به وارد شدن به حساب کاربری انتقال پیدا کنیم . 

در کادر اول ایمیل خودتون رو وارد کنید و در کادر دوم رمز عبوری رو که برای حساب کاربریمون انتخاب کردیم رو وارد 

 میکنیم و وارد حساب کاربری میشیم . 

 

 Farmموجود تو حسابتون ، تعداد ارزی که  EGGریتون رو مشاهده میکنید . اینجا به شما اطالعاتی مثل تعداد ارز خوب پلن کارب

رو نمایش میده که در حال حاضر همه ی این اعداد صفره. در باالی صفحه سربرگ هایی کردید و همینطور تعداد اردکی که دارید 

 موجوده. 



 

اب میکنیم . این سربرگ مخصوص افرادیه که قصد خرید اردک دارن . خوبیه این بازی رو انتخ Marketplaceابتدا سربرگ 

اینه که برای هر دو دسته افراد سود ده. چه افرادی که قصد سرمایه گذاری دارن و چه افرادی که قصد کسب درآمد بدون سرمایه 

 اولیه دارن . این صفحه مخصوص دسته اوله . 

هزار دالر ارزش داره و هر چه پایین تر بیایم قیمت  136به کمه . همینطور که میبینید اردک اول  ترتیب اردک ها از قیمت زیاد

دالر قیمت گذاری شده .. شما با رفتن به صفحات قبل میتونید  300هزار و  4اردک ها کمتر میشه و اردک آخر در این صفحه 

 اردک ها ارزون تری رو هم مشاهده کنید . 

یا بازی کن و پول  Play to Earnت جذاب این سایت . یعنی کسب درآمد آنالین بدون سرمایه اولیه . سربرگ خوب میرسیم به قسم

  در بیار رو انتخاب میکنیم .



 

وارد صفحه جدیدی میشیم . تعدادی انتخاب در مقابلتون قرار داره . خوب این انتخابا چی هستن ؟ اینجا مزرعه های موجود رو 

شما میتونید انتخاب کنید که تو کدوم مزرعه قصد انجام مبارزاتتون رو دارید . در زیر هر یک اطالعاتی قرار داره میتونید ببینید . 

مثل تعداد بازیکنانی که در حال بازی در اون مزرعه هستن و تعداد برد هایی که در این مزرعه کسب شده . خوب یکی از گزینه 

ره که مزرعه ای رو انتخاب کنید که تعداد بازیکنانش بیشتر باشن . در اون صورت ها رو به طور رندوم انتخاب میکنیم . بهت

 گزینه های بهتری برای انتخاب در مقابلتون قرار میگیره .

 خوب یکی از مزرعه ها رو انتخاب میکنیم . 

 

 تو صفحه جدیدی لیستی از اردک ها رو میتونید ببینید .

و با قرض دادن اردک هاشون در اختیار بازیکنان از این این ها اردک هایی هستند که سرمایه گذاران اون ها رو خریداری کردن 

طریق درآمد کسب میکنن .به این شکل که شما در صورت کسب پیروزی مقداری ارزدیجیتال کسب میکنید که درصدی از اون به 

 صاحب اردک میرسه .



دکه . در باالب هر یک از اردک ها کارتی وجود داره که رنگش خاکستری و یا طالییه . از اونجایی که این خوب وقت انتخاب ار

. به عالوه بعضی اردک ها دو کارت در باالشون یک بازی کارتیه میشه گفت که رنگ طالیی به شما کارت های بهتری رو میده

  دارن که اون ها هم گزینه های خوبی برای بازی هستند.

 خوب یکی از اردک ها رو انتخاب میکنیم تا وارد بازی بشیم .

 3مرحله با اردک مقابلتون میجنگید  و هر اردکی که زود تر جونش به صفر برسه بازنده ی بازی میشه . هر مرحله  20شما در 

نید . این کارت ها شامل اعدادی از این کارت ها رو انتخاب کنید و از اون استفاده ککارت به شما نمایش میده که میتونید یکی 

 هستند به که عدد قرمز رنگ مربوط به تعداد ضربه ایه که میخواید بزنید و عدد آبی مربوط به تعداد دفاعیه که قراره انجام بدید .

 شما باید پیشبینی کنید که حریفتون به کدوم نقاط قصد داره ضربه بزنه و اون نقاط رو دفاع کنید .

 

اتمام مبارزه شما در صورتی که حریفتون رو شکست بدین مقداری توکن خود بازی رو دریافت میکنید که بخشی از این بعد از 

ه شما میرسه. در نگاه اول ممکنه میزان توکن دریافتی کم به نظر بیاد ولی این میزان توکن ها به صاحب اردک میرسه و مابقی ب

 یج با هر برد افزایش پیدا میکنه و شما پاداش بیشتری رو دریافت میکنید .به تدر

  در صورتی هم که بازنده ی مبارزه باشید هیچ توکنی دریافت نمیکنید .

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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