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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 

 

 

ران مجله نت  
 

 ینتندون یها یباز  ینبهتر 
در  تونیدیکه م ییچسو

 یدکن یباز  2021سال 

های مختلفی برای بازی وجود دارن که در دنیا کنسول
ی خیلی خوبی رو به گیمرها ارائه میدن. اما این تجربه

ی خونگی ، مخصوص استفادهPC ها یا حتیکنسول
خونه یا تونین در بیرون از هستن. در واقع شما نمی

های طوالنی باهاشون گیم بزنین. اما قضیه مسافرت
کنه. نینتندو سوییچ در مورد نینتندو سوییچ فرق می

ای داشته، العادهکه جدیدا کامبک زده و فروش فوق
های خوب گیمرهاست. در این مقاله یکی از گزینه

خوایم چند تا از بهترین بازی های نینتندو سوییچ می
 .با ما همراه باشین رو معرفی کنیم.

https://netran.net/mag/best-nintendo-switch-games/
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ی خیلی خوبی رو به گیمرها ارائه دارن که تجربه های مختلفی برای بازی وجوددر دنیا کنسول
تونین ی خونگی هستن. در واقع شما نمی، مخصوص استفادهPC ها یا حتیمیدن. اما این کنسول

های طوالنی باهاشون گیم بزنین. اما قضیه در مورد نینتندو سوییچ در بیرون از خونه یا مسافرت
های ای داشته، یکی از گزینهالعادهکامبک زده و فروش فوقکنه. نینتندو سوییچ که جدیدا فرق می

خوایم چند تا از بهترین بازی های نینتندو سوییچ رو معرفی خوب گیمرهاست. در این مقاله می
 .کنیم. با ما همراه باشین

 سال خوبی برای خریدن نینتندو سوییچه 2021

 

ییچ، قابل حمل بودنشه. این موضوع برای اول از همه، یکی از دالیل پرطرفدار بودن نینتندو سو
 و PS5 های جدید مثلگیمرهایی که به مسافرت عالقه دارن خوشاینده. عالوه بر این، تعداد کنسول

Xbox Series X  تونین تره. شما میدسترسکمه و قیمت نسبتا باالیی دارن؛ پس نینتندو سوییچ در
نینتندو سوییچ رو در دو مدل نینتندو سوییچ معمولی و نینتدو سوییچ الیت تهیه کنین. تازه قراره 

 .هم عرضه بشه OLED نینتندو سوییچ

https://netran.net/mag/ps5-vs-xbox-x/
https://netran.net/mag/ps5-vs-xbox-x/
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 .در نظر داشته باشین که بازی های نینتندو سوییچ الیت مثل بازی های نینتندو سوییچ معمولیه

 

های نینتندو سوییچ خیلی زیادن و تنوع وسیعی دارن. این موضوع گیمرها رو به گیممورد آخر اینکه 
خوایم چند تا از بهترین بازی های نینتندو سوییچ کنه. در ادامه میتر میخریدن نینتندو سوییچ مشتاق

 .رو معرفی کنیم

Super Mario Odyssey از بهترین بازی های نینتندو سوییچ 
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هایی بود که همراه با خود کنسول نینتندو سوییچ منتشر شد و ی از اولین بازیسوپر ماریو اودیس
باز پر از  بعدی جهان 3های موجود تبدیل شد. این بازی طولی نکشید که به یکی از بهترین بازی

های مختلفه که شما رو داخل دنیای بزرگی قرار میده تا پرنسس پیچ رو از نفاریوس و بوزر ماجراجویی
 .بدین نجات

های ها و پاورآپجای قدرتروزتر شده. مثال بهسیستم این بازی نسبت به ماریوی قدیمی یکم به
با ماریو همراه شده. این دوست همون کاله ماریو هستش که  Cappy قدیمی، دوست جدیدی به نام

ها رو شمنهای بازی از اون استفاده بشه و دعنوان سالح و هم راهی برای حل پازلمیتونه هم به
 .باهاش شکست بدین

 .اگه دنبال بازی جدیدی برای کنسولتون هستین حتما این به این بازی نگاهی بندازین

 Super Mario Bros. 3D World + Bowser’s Fury پکیج

 

دست آورده تا در نینتندو سوییچ شایستگی خودش رو ای بهبعدی سوپر ماریو فرصت دوباره 3جهان 
های بازی چند نفره رو ارائه میده. این بازی با بدرخشه. این بازی یکی از بهترین تجربهنشون بده و 

بعدی ماریوی قبلی ارزش خرید باالتری  3همراه شده تا نسبت به جهان  Bowser’s Fury ینسخه
 .ارهای دپلی جداگونهتره ولی جذابه چون گیمشده نسبت به بازی اصلی کوتاهداشته باشه. بازِی اضافه
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های بد مواجه شده؛ اما این هایی که دوباره منتشر کرده یکم با واکنشاخیرا نینتندو به خاطر بازی
 .ها کم کردههمراه شده، یکم از این تندی Bowser’s Fury بازی چون با

Bowser’s Fury است و بازی کردنش پیشنهاد  نشینی داره و یک ماجراجویی دیگهی دلمطمئنا تجربه
 .میشه

Animal Crossing: New Horizons سازبازی شبیه Farming 

 

Animal Crossing: New Horizons هایاولین نسخه از سری بازی Animal Crossing  هستش و
سال طول کشیده. االن میشه با نینتندو سوییچ اون رو بازی کرد. باید گفت که این  8ساختش حدود 

 .سال صبر کردن رو داشت 8بازی ارزش 

ی شما اینه که این جزیره رو به یک کنه و وظیفهای دورافتاده رها میاین بازی شما رو در جزیره
 .ی توریستی و مجلل تبدیل کنین تا افراد داخل جزیره به موندن در این اقامتگاه جذب بشنجاذبه

دوست است و برای افرادی که  کنندهجذاب و سرگرم Animal Crossing: New Horizons بازی
بخش و ای داره و میتونه هم آرامشدارن یک بهشت بسازن مناسبه. بازی طراحی جدید و فانتزی

 .های فصلی برای بازی ارائه میشههم هیجانی باشه. همچنین آپدیت

Bayenetta 2 جزو بهترین بازی های نینتندو سوییچ در سبک هک اند اسلش 
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نتونستن اون رو  Wii U منتشر شد به خاطر کنسول 2014در سال  Bayonetta 2 ها موقعی کهخیلی

راحتی های نینتندو سوییچ تبدیل شده و بهتجربه کنن. اما خوشبختانه این بازی به یکی از بهترین بازی

 .میشه اون رو بازی کرد

های سریع و خفن، طراحی هستش. مبارزه Hack and Slash العاده در سبکیک بازی فوق 2بایونتا 

های این بازی هستن. همچنین، اگه های مد روز از ویژگیکننده و لباسهای خیرهو انیمیشن زیبا

 .ی فیزیکی این بازی رو بخرین یک کد دانلود رایگان بازی هم داخل باکس اون وجود دارهنسخه

قراره کنه که آماده می Bayonetta 3 های خوبی که داره، ما رو برایی ویژگیاین بازی عالوه بر همه

 .در آینده برای نینتندو سوییچ عرضه بشه
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Monster Hunter Rise و هیوال کشی 

 

 Monster هایهای مهم نینتندو سوییچه. این بازی از سری بازیمانستر هانتر رایز یکی از بازی
Hunterی جالب و جدیدیههای جالب و جدیدی داره که تا حاال ندیدین. تجربه، مکانیک. 

باید دنبال هیوالهای بزرگ و معروف  Monster Hunter Rise های این سری، در بازیبازیی مثل همه
عنوان غنیمت به شما داده های باحالی بهها رو شکار کنین. بعد از شکست هر باس آیتمبگردین و اون
ارتقاء بدین  تر بسازین و کاراکترتون روهای قویها و زرهها سالحتونین با استفاده از اونمیشه که می

 .تر رو بکشینو هیوالهای بزرگ

هم عرضه  PC ی این بازی فقط با نینتندو سوییچ ممکنه. ولی در آینده قراره برایدر حال حاضر تجربه
های نینتندو سوییچ طراحی های این بازی برای کنسولها و چالشبشه. دلیل این تاخیر اینه که سختی

 .کنهز و خوشاینده و حتی شما رو معتاد خودش میانگیی اون خاطرهشده که هر لحظه

  eResident Evil Villagنقد و بررسی بازی: ی پیشنهادیمقاله

Ori and the Will of the Wisps یک پلتفرمر متفاوت 

https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-resident-evil-village/
https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-resident-evil-village/
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ی بعدِی جامعه 2های پرطرفدار یکی از بازی Ori and the Blind Forest های اخیر بازیدر سال
های مثبت و برانگیز و پر از شخصیتنینتندو سوییچ بود و خوش درخشید. این بازی زیبا، چالش

 Ori and و مایکروسافت بازی جدیدی رو به اسم Moon استودیو های بعدانگیزه. سالمنفی و فتنه
the Will of the Wisps که Ori ی موقت اون در ی داستان قبلیه ولی خانوادهمنتشر کردن که ادامه

 .یک محیط کامال جدید از هم جدا شدن

رو  Ori هایقدرتتونیم سبک استفاده از بینیم که میی جدیدی رو میهای مبارزهدر این بازی المان
تونن در خاطرات شما ثبت می Ori and the Will of the Wisps هایدر اون تغییر بدیم. باس فایت

 .های بازی خیلی خوشایندهبشن و در این صورت، حل کردن پازل

 Ori پردازِی دیگه طوالنی نباشه،های نقشجدید هستین که مثل بازی RPG اگه دنبال یک بازی
 .عالیهیک انتخاب 

Pokémon Sword and Shield از بهترین بازی های نینتندو سوییچ در سبک 
RPG 
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Pokémon Sword and Shield های اصلی سرییکی از بازی Pokémon تونین با هستش که می
 Sword and .استکننده و راز و چیزهای سرگرم اش کنین. این بازی پر از رمزنینتندو سوییچ تجربه

Shield های تازه مثلدر کنار دنیای جدید و قابلیت Wild Areaای نسبت به شدهپلی بهینه، گیم
 .های خودش ارائه میدهسبکهم

 

https://netran.net/mag/remote-content/
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 Sword and Shield .ای شبیه به انگلستان دارهپیش میره که طراحی Galar بازی در سرزمینی به نام
 .های جدید چیزی کم ندارهکه از نسخه اضافه کرده Galar های جدید برای گرفتن بهیک عالمه پاکمان

DLC ها رو تهیه کنین اما صورت جداگونه اونهای جدیدی برای این بازی منتشر شده که باید به
های نینتندو تا حد زیادی وسیع میشه و بازی رو به یکی از بهترین Galar هابا اضافه کردن اون

 .کننسوییچ تبدیل می

Sonic Mania Plus نینتندو نوستالژی 

 

اش کنین مخصوصا اگه از سونیک مانیا پالس یکی از بازی های نینتندو سوییچه که حتما باید تجربه
مرحله  12منتشر شد و  2017در سال  Sonic Mania .رنگ خوشتون میادتیغی کاریزماتیک آبیجوجه
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های یادآور بازیاش بعدی 2داشت. این بازی با طراحی جدید و  Dr Eggman برای شکست دادن
 .بود Sonic قدیمی سری

Sonic Mania Plus های جدید ها و مودتر سونیک مانیا هستش. این بازی با شخصیتورژن گسترده
 .ی قبلی منتشر شدهی دیگه نسبت به نسخهو امکانات بهبودیافته

جدید رو دالر بازی  5تونن با رو خریده بودن می Sonic Mania یگیمرهایی که قبال نسخه
 .خریداری و نصب کنن

Sonic Mania Plus  بهترین بازی سری سونیکه که اخیرا منتشر شده و میتونه در لیست بهترین بازی
 .های نینتندو سوییچ قرار بگیره

Splatoon 2 یکی از بهترین بازی های چند نفره نینتندو سوییچ 

 

Splatoon داد. یعنی نینتندو بود که سبک جدیدی رو ارائه میهای شوتینگ آنالین یکی از اولین بازی
ی زمین بازی رو تفنگ، گلوله و مردنی در بازی وجود نداشت. کاراکترها با یک تفنگ رنگی باید همه

 .آوردنبه رنگ تیم خودشون درمی

هاتون رو بکشین یا در اصل رنگشون کنین اما این کار زمان زیادی تونستین حریفالبته شما می
 .بره و مدت کوتاهی از شر دشمناتون و رنگ کردناشون خالص میشینمی
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ی قبلیه. این موضوع بد ی همون بازیه و تا حد زیادی شبیه به نسخهادامه Splatoon 2 در اصل
 تونیننیست، چون بازی تا حد زیادی باالنس و بدون مشکل بود. موضوع اصلی اینه که می

Splatoon 2 ل نینتندو سوییچ بازی کنینرو روی کنسول قابل حم. 

Stardw Valley ساز کشاورزیدر سبک شبیه 

 

Stardew Valley های نینتندو حس میشد. اینکه هایی بود که همیشه نبودش در کنسولیکی از بازی
 .استکننده های جدید نینتندو سوییچ منتشر شده خیلی خوشحالاین بازی برای کنسول

آشنا  Stardew Valley رو بازی کرده باشین مطمئنا با Harvest Moon سازهای شبیهاگه شما بازی
تونین با است که شما حتی می ساز کشاورزی معتاد کنندهیک بازی شبیه Stardew Valley .هستین

 .J کشاورزهای دیگه یعنی دوستاتون ارتباط داشته باشین یا حتی با همدیگه ازدواج کنین

Stardew Valley تونین ماهی بگیرین، ت؛ بلکه پکیجی از چیزهای مختلفه. شما میفقط این نیس
تونین های جدید رو کشف کنین. حتی میچیزهای مختلف بسازین، غذا بپزین یا محصوالت و میوه

 .وارد غارهای بازی بشین و با هیوالهای غار بجنگین

و انرژی زیادی مصرف نکنین دارین البته حواستون باشه که کاراکترتون رو با غذاهای مغذی سیر نگه 
چون ممکنه خسته بشه و نتونه کار کنه. و زمانی که کاراکترتون نتونه کار کنه، پول در آوردن در بازی 

 .کنهها سرگرم میسخت میشه. این بازی شما رو ساعت
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 ی خودت رو بسازمرحله Super Mario Maker 2 با

 

های ماریو رو خودشون به گیمرها اجازه به مرحله یک هدف داره و اون اینه که 2سوپر ماریو میکر 
کننده باشه و خالقیت شما رو به چالش طراحی کنن و بسازن. ولی این هدف باعث شده بازی سرگرم

 .بکشه

Super Mario Maker اولین بار در کنسول Wii U ی دهندهی دوم این بازی ادامهمنتشر شد که نسخه
 .رو هم داره و میشه با نینتندو سوییچ اون رو بازی کرد 3Dل نسخه اونه ولی دنیاهای جدید دیگه مث

تونین مرحله رو پر از سکه و هر چیزی که داخل بازی وجود داره برای شما در دسترسه. شما می
 .چیز به شما بستگی دارهقارچ بکنین یا ماریو رو با یک عالمه انمی و گومباس محاصره کنین. همه

راهنمایی داره که در اون لوییجی به کمکتون میاد و ابزارهای مورد نظر برای ساختن این بازی یک مود 
 .ی خوب رو در اختیارتون میذارهیک مرحله

Super Smash Bros. Ultimate های نینتندونبرد شخصیت 
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Super Smash Bros ها رو که قبال دوست هم بودن برای مبارزه در های بازیبرگشته و شخصیت

های های بیشتر، مرحلهبا تعداد شخصیت Super Smash Bros. Ultimate .هم قرار داده مقابل

های این سری ی بازیتر تقریبا همهای گستردههای مبارزهتر و المانپلی، مودهای جالبجدیدتر گیم

 Banjo-Kazooei های جدید مثل گیاه پیرانا وهای جدید اون شخصیت DLC رو شکست داده. تازه

 .ها رو شکست بدینی دشمنکنه البته بعد از اینکه همهبه بازی اضافه می رو

اگه دنبال بازی نینتندو سوییچی هستین که دوستان و خانوادتون رو هم سرگرم کنه، این بازی بدون 

یکی از بهترین بازی های نینتندو سوییچ  Super Smash Bros. Ultimate .ی مورد نظرتونهشک گزینه

 .هستش

Hollow Knight از بهترین بازی های پلتفرمرهای نینتندو سوییچ 
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 Hollow Knight هستیم، بازی Metroid Prime های جدیددر این زمان که همگی منتظر انتشار بازی

 .بعدی طراحی شده 2باشه که به شکل  Metroidvania میتونه جایگزینی برای

Hollow Knight کم با ادامه کنه و نقشه کمرو وسط ناکجاآباد رها میهای پلتفرمر دیگه، شما مثل بازی

دست میارین تا های مختلف رو بهدادن مسیر براتون آشکار میشه. همچنین شما طی مراحل، قابلیت

 .تر بجنگینها راحتتر رد کنین و با دشمنهای سخت رو آسونبتونین تله

های جالبی هم داره. همچنین یزهدر هر نقطه از این بازی یک معمای مخفی وجود داره که جا

 .تر رو شکست بدینهای سختهای قبل برگردین و دشمنتونین به مرحلهمی

Hollow King یهای دیگهعنوان خودش رو از بازی Metroidvania  جدا کرد و با طراحی یک شهر

تشبیهش  Dark Souls حشرات زیرزمینی، قوی ظاهر شد. البته این بازی خیلی سخته و میشه به سری

 .گیرهکرد. این بازی هم در لیست بهترین بازی های نینتندو سوییچ قرار می

Inside ی راهادامه Limbo 
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Inside ی راهدهندهادامه Limbo برای شرکت Playdeadهای مدرن پلتفرمره. ، یکی از بهترین بازی
تخیلی متمرکزه. این بازی -های علمیتئوریروی  Insideولی برخالف لیمبو که روی ترس تمرکز داشت، 

 .کنهخواد از انجمن ظالم و استبدادگری فرار کنه که داخلش زندگی میایه که میداستان پسر بچه

های سخت، فضاهای هیجانی با اینکه این بازی خیلی کوتاهه و زود تموم میشه اما با معماها و پازل
های پلتفرم ارائه میده و خوش ی گیمی خفنی در زمینهی خیلزا و محیطی ترسناک، تجربهو استرس

ها باعث شده که ما اون رو در لیست بهترین بازی های نینتندو سوییچ قرار درخشیده. این خوبی
 .بدیم

Undertale العادهبا داستان فوق 
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Undertale اینکه حس هاییه که فراموش نمیشه. این بازی یک هنر دیجیتالیه، حتی با یکی از بازی
 .کننده بودنش کم نمیشهوقت از سرگرمقدیمی بودن بازی رو به گیمرها میده و هیچ

هاییه که حس یک بازی اما ویژگی این بازی چیه که انقدر اون رو خفن کرده؟ این بازی پر از المان
ه پایان خاصی گیرین در روند بازی تاثیرگذاره و شما رو بکنه. تصمیماتی که میپردازی رو بهتر مینقش

کنین که در دنیایی پر از وحشت رها شده و باید ای رو ایفا میسوق میده. در این بازی شما نقش بچه
 .ترین هیوالهای ممکن مواجه بشه تا به خونه برسهبا ترسناک

ی ماجراجویی شما تاثیر گیرین، روی ادامهاینکه چطوری در مواجهه با این هیوالها تصمیم می
 .میذاره

تونین بعد از شکست پردازی فقط به مواجهه با هیوالها ختم نمیشه، مثال شما میاما این نقش
رحمی پیدا کنین که در طول بازی کمکتون کنن. ها بگذرین یا متحدهای بیهاتون از جون اوندشمن

ب ی خیلی خویک تجربه Undertale .هاتون پیروز بشینتونین با جوک گفتن به حریفشما حتی می
 .جا میذارهبراتون به RPG هایاز بازی

Celeste از سری بازی های پلتفرمر کالسیک نینتدو سوییچ 
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ساخته شده. داستان بازی راجع به دختری جوان به نام مدلینه  Towerfall این بازی توسط دولوپرهای
رو بشه. خودش روبهگیره کوهستان سلست رو فتح کنه و با این کار با مشکالت روانی که تصمیم می

گیره، خودش رو هم بهتر بر اینکه چیزهایی در مورد کوهستان سلست یاد می در این روند اون عالوه
 .شناسهمی

صفحه  700این بازی با طراحی هنرهای دیجیتالی قدیمی ساخته شده و به سبک پلتفرمه. حدود 
ی مخفی در طول آسون باشه، یک مرحلههای مختلف ارائه میده. اگه بازی براتون متفاوت برای مرحله

 .کنینراه هم پیدا می

Dark souls: Remastered بازی سولز معروف 

 

ایه که بازی فانتزی Dark Souls: Remastered .های دارک سولز حرفی برای گفتن نذاشتنسری بازی
های مختلف دشمن کنه. این سرزمین پر ازداستان رو در سرزمین خطرناکی به اسم لودران روایت می

 .های نفرینهو ورد

فرساست. جوری که یک اشتباه شدت سخت و طاقتراجع به مبارزات این بازی باید بگیم که به
بخشه ها در این بازی خیلی لذتکوچیک هم ممکنه باعث مردن کاراکترتون بشه. شکست دادن انمی

بازی به کمک محیط بازی نیز بازگو  و با هر شکست پاداش و افتخار نسیبتون میشه. همچنین داستان
 .میشه و حس خیلی جالبی داره
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نیست. با این  Xbox One و PS4 یخوبی نسخهنینتندو سوییچ به Dark souls: Remastered البته
تونین این بازی رو با کیفیت خوب تجربه کنین. همچنین گیمرهای زیادی در دنیای بازی قرار حال می

 .تونین باهاشون مبارزه کنینمود آنالین می دارن که با روشن کردن

  DEATHLOOPنقد و بررسی بازی: ی پیشنهادیمقاله

Astral Chain  ایانیمهسبک 

 

Astral Chain های سبک اکشن نینتندو سوییچه. البته این گیم ترین بازیترین و باحالیکی از خاص
های دیگه هم بازی کنین. این بازی با طراحی علمی تخیلی و ماجراجویِی تونین روی پلتفرمرو می
 .ای نظر خیلی از گیمرها رو به خودش جلب کردهانیمه

های نمای داخل بازی، انواع حرکتترل کردن کاراکتر اصلی و یک همراه انسانتونین با کنشما می
 .کنهجنگی رو روی دشمناتون پیاده کنین. این ویژگی حس خیلی خوبی رو به گیمرها منتقل می

های محیطی جالبی هم داره. های کارآگاهی و پازلهای مختلف، ماموریتبر مبارزه این بازی عالوه
، فضای Techno-meets-metal های خاص سبکتخیلِی این بازی با موزیکمحیط علمی 

 .کنهای ایجاد میالعادهفوق

Diablo 3: Eternal Collection همکاری بلیزارد و نینتندو 

https://netran.net/mag/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-deathloop/
https://netran.net/mag/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-deathloop/
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Diablo 3  با سرورهای  2012راهی طوالنی رو طی کرده تا به اینجا برسه. بعد از شروع بدی که در سال

برای  2013ی موفق خودش رو در سال ارتقای خیلی خوبی پیدا کرد و نسخهآنالین خراب داشت، 

 .منتشر کرد PS4 و Xbox One هایتر خودش رو برای کنسولی موفقدار و نسخههای پرچمکنسول

 Dungeon العاده به دلیل اصالحاتی که داشتن، مدعی بهترین بازی سبکی فوقاین دو تا نسخه

Crawler ها رو بیرون از خونه هم بازی کردن میشه اونهستن و حتی اال. 

های جدید، گرافیک خوب و بار دیگه این ارتقا رو با کمک بلیزارد انجام داد. بازی با مرحلهسوییچ یک

 Diablo 3 .العاده منتشر شده که میتونه یکی از بهترین بازی های نینتندو سوییچ باشهپلی فوقگیم

های سبک خودش تبدیل شد. حاال با رده به یکی از بهترینبازی پایین با تغییراتی که پیدا کرد از

 .های قابل حمل طرفدارهای زیادی پیدا کردهقابلیت بازی روی کنسول
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Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition آفرینی نینتندو بازی های نقش

 سوییچ

 

ها رو ممکن کنسولی معروف شد که غیر ممکن، نینتندو سوییچ به Skyrim تا DOOM هایاز بازی
مشهورتر شده چون این  Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition کرده. حاال با منتشر شدن
 .آفرینیههای نقشبازی یکی از بهترین بازی

 Baldur’s Gate قدیمی و کالسیک و مثل RPG هایمثل بازی Original Sin 2 هایزیرساخت
 های جادویی به حاشیهاین بازی در دنیایی روایت میشه که در اون افرادی با قدرتهستش. 

 .رونده شدن

پذیری است اما این بازی انعطافآفرینی ساده یک بازی نقش Divinity: Original Sin 2 در نگاه اول
های این بازی در هخیلی باالیی داره و شما رو در سیستمی قرار میده که آزادین هر کاری بکنین. مبارز

های زیادی دارین بینیم. شما در هر نوبت، انتخابهم می XCOM سبک نوبتی هستن که اون رو در
های مختلف تونین از محیط جنگ و آیتمی مبارزه رو عوض کنه. همچنین میکه ممکنه هرکدوم نتیجه

 .برای پیروزِی خالقانه استفاده کنین
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های خیلی زیادی ارائه میده. مثال شما ها و ایدهسبک خودش انتخابهای هم این بازی نسبت به گیم
 .ها صحبت کنینها حرف بزنه یا حتی با حیوونای باشین که میتونه با اسکلتتونین زامبیمی

Divinity: Original Sin 2 نفره بازی کنین و از  4صورت یک گروه تونین با دوستاتون بهرو می
 .ده کنینهای متفاوت استفاشخصیت

Cuphead ترین بازی های نینتدو سوییچجزو سخت 

 

https://netran.net/mag/remote-content/
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های پلتفرمر حاال با نینتدو سوییچ قابل بازی کردنه و مثل همیشه، عالی، یکی از بهترین بازی
های دو بعدی اکشنه که باید به کمک برانگیزترین بازیکننده و سخته. این بازی یکی از چالشسرگرم
 .بدین و زندگی خودتون رو پس بگیرین ها رو شکستها دشمنگلوله

های اون موقع هم اون رو میالدیه که در کارتون 30ی های دههطراحی بازی به سبک نقاشی
 .کنهزا ایجاد میبینیم. همچنین موزیک جاز این بازی فضایی خاص و استرسمی

 .کنینپیدا می العاده سخته و شما با پیشرفت در این بازی مطمئنا احساس پیروزیبازی فوق
Cuphead تر باشه چون تونین با دوستتون بازی کنین اما فکر نکنین که قراره دو نفره راحترو می

 .ترهی اون از ورژن تک نفره خیلی سختبازی جوری طراحی شده که ورژن دو نفره

Dead Cells ترکیب Rogue-Like و Metroidvania 

 

های هستش که اون رو به یکی از بازی Metroidvania و Rogue-Like این بازی ترکیب دو ژانر
های ها و نوشتهصورت مستقیم بازگو نمیشه و باید نشونهاعتیادآور تبدیل کرده. داستان بازی به

 .مختلف رو در طول بازی پیدا کنین تا با فضا و جهان اون آشنا بشین

ژگی خاص هم داره. اگه در این بازی بمیرین است و یک ویالعاده پلی بازی با توجه به ژانر اون فوقگیم
هاتون رو از دست میدین. این یعنی پیشرفت در این بازی ی سلولگردین و همهی اول برمیبه مرحله

تونین در ازای در جاهای مختلف بازی وجود داره که می Shop سریتر از معموله. البته یکیکم سخت
 .های جدید بخرینقابلیتدست آوردین، سالح یا هایی که بهسلول
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Mario Kart 8 Deluxe ریسینگ نوستالژی نینتندو 

 

ی نینتندو سوییچ ها در سبک خودش بود و حاال نسخهیکی از بهترین Wii U در کنسول 8ماریو کارت 
 .گیرهی قبلی نداره و در لیست بهترین بازی های نینتندو سوییچ قرار میهم کم از نسخه

سری ی جدید این بازی شاهد یکاست، اما در نسخههر دو بازی شبیه به همدیگه ی با اینکه هسته
کنم های این سبکی رو دوست دارین پیشنهاد میهای اضافه مثل مبارزه هستیم. اگه گیمقابلیت

 .رو بخونین Skull and Bones بازی ی نقد و بررسیمقاله

های قبلی سری  DLC .بینیمهای جدید رو هم میای به بازی برگشته و همراه اون شخصیتمود مبارزه
قابلیت جدید نگه داشتن دو قدرت ها، ی اینماریو کارت در این بازی قرار داده شده. عالوه بر همه

 .کنهتون کمک میزمان، به عملی کردن نقشهصورت همبه

تونین با دوستاتون، خانواده یا حتی است که میهای چند نفره ماریو کارت یکی از بهترین بازی
 .صورت آنالین اون رو بازی کنینبه

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition  2014ی سال بهترین باز 

https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-skull-and-bones/
https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-skull-and-bones/
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 .ها باالخره برای نینتندو سوییچ منتشر شدی دورهآفرینی همههای نقشیکی از پرطرفدارترین بازی
The Witcher 3: Wild Hunt ی های کنسول و کامپیوتر به عالوهی محتوای بازی اصلی نسخههمه

 The Witcher 3: Wild .هایی که تا االن منتشر شده رو در نینتندو سوییچ ارائه میده DLC یهمه
Hunt باز پر از ماجراجوییه که عنوان بهترین بازی سال رو هم دریافت کردهیک بازی جهان. 

تر پایین اومده اما هنوز همون با اینکه گرافیک این بازی در نینتندو سوییچ برای اجرای راحت
 .بی دارهی خیلی خوبر داستان زیبا و خفن، سبک مبارزهبازی پرطرفداره و عالوه

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition در دنیای فانتزی 
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بعدی سبک خودشه که طرفدارهای  2های تر گفتیم، یکی از بهترین بازیطور که قبلاین بازی همون
کننده هستن. های بصری اون خیرهها یک اثر هنریه و جلوهزیادی هم داره. این بازی طبق نظر خیلی

ها رو پشت کنن و سختیهست که به هم کمک می Sein و Ori بازی داستان دو دوست یعنیاین 
 .سر میذارن

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition های جنجالیه و خیلی پر از معماهای مختلف و مبارزه
جا خوبی رو بهی خیلی اش، تجربهالعادهاست. طراحی زیبای اون به کمک موزیک فوقکننده سرگرم

های جدیدی رو به کمک تونین قابلیتمیذاره. این بازی سیستم ارتقای کاراکتر اوری رو هم داره و می
 .دست بیاریناین سیستم به

Hades  جزو بازی های نینتندو سوییچ 2021بهترین بازی سال 

 

 هم مثل Transistor .هستش Transistor العاده خیلی شبیه به بازیآفرینی فوقاین بازی نقش
Hades توسط استودیوی Supergiant Games ساخته شده. 

 Rogue-Like دست آورده، یک بازی در سبککه االن عنوان بهترین بازی سال رو به Hades بازی
ی قبل برگردین، هاش شبیه به هم نیست. حتی اگه دوباره به مرحلهکدوم از مرحلههستش و هیچ

 .کنهکلی فرق می ساختار اون مرحله به
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رو به یکی  RPG ،Hades ، داستان جالب و سیستمHack-n-Slash پلیموزیک قوی اون به همراه گیم
 .تون سر نمیرهوقت حوصلههای تاریخ تبدیل کرده. در این بازی هیچاز بهترین بازی

برای  Supergiant های یونان عالقه دارین، این بازی میتونه براتون جذاب باشه چوناگه به افسانه
 .جا میذارهی دلنشینی بههای زیادی کرده و محتوای اون تجربهتحقیق Hades ساخت

های زیر کمکتون تاپ گیمینگ بخرین مقالهیا لپ PC خوایناگه کال نظرتون عوض شد و می
 :کننمی

 ۲۰۲۱معرفی بهترین لپ تاپ های گیمینگ 
 راهنمای خرید بهترین رم گیمینگ

 خرید کارت گرافیک کامپیوتر و لپ تاپ راهنمای

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD نوستالژی نینتندو بازها 

 

در نینتندو سوییچ در  HD منتشر شد اما االن با گرافیک بهتر یعنی Wii این بازی در اصل برای کنسول
بیشتری به اون اضافه کرده  ی قبلی چیزهایدسترس قرار گرفته. البته نینتندو سوییچ نسبت به نسخه

 .تر شدهتر و قابل کنترلها راحتها و جنگیدنمثال حرکت

https://netran.net/mag/best-gaming-laptop-2021/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%af%db%8c%d9%85%db%8c%d9%86%da%af/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%84%d9%be/
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از دست  Wii ی قبلی رو در کنسولها نسخهداستان بازی تغییری نکرده اما به خاطر اینکه خیلی
 Skyward خوان دوبارهسری از گیمرها هم میدادن، طرفدارهای خاص خودش رو داره. یک

Sword کنن و خوشحالن که گرافیک بازی بهتر شده رو بازی. 

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD های مختلف پر از رمز و راز، کاراکترهای جدید و دخمه
 .تونین کل آسمون رو بگردین و چیزهای مختلف پیدا کنینبرای کشف داره. می

 .این بازی بدون شک جزو بهترین بازی های نینتدو سوییچ هستش

The Legend of Zelda: Link’s Awakening در سبک کالسیک 

 

The Legend of Zelda: Link’s Awakening یک ریمیک قوی از بازی Game Boy classic 1993 
های سخت برای حل کردن داره. در عین حال، طراحی چاله و پازلهستش. این بازی یک عالمه سیاه
 !خوبی این هست؟ای بهبازی Link محیط خیلی جالبه. اصال در سری

تونین های قبلیه اما یک قابلیت جدید به اون اضافه شده. شما میبا اینکه ساختار بازی شبیه نسخه
ی خودتون رو طراحی کنین و خالقیتتون رو به چالش بکشین. اگه منتظر زلداهای در مود جدید دخمه

 Link’sاشتیاق دارین،  Breath of the Wild 2 بعدی هستین، یا برای بازی کردن 2قدیمی با طراحی 
Awakening ای بین این دو تا رو ارائه میده و به همین دلیل در لیست بهترین بازی های تجربه

 .نینتندو سوییچ قرار گرفته
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The Legend of Zelda: Breath of The Wild  در لیست بهترین بازی های
 نینتندو سوییچ

 

 The Legend of Zelda: Breath ofی بد نداره، که تقریبا نسخه LoZ هایی مثلحتی در سری بازی
The Wild ی دومش هم ساخته بشهیک شاهکاره که قراره نسخه. 

 Breathاز ساختار مشابهی استفاده شده،  The Legend of Zelda بعدی 3های با اینکه در اکثر بازی
of The Wild ای مسیر بازی رو طی کنین، شدهطبق مسیر تعریف جای اینکهکامال متفاوته. مثال شما به

 Breath of The Wildباید برای هر ماموریت داستان بازی رو خودتون جلو ببرین. به همین دلیل، 
های مختلف ها باال برین، معجونها از درختتونین ساعتهستش. شما می RPG هایشبیه بازی

تصرف کنین. یا اگه حس اعتماد به نفستون باالست ها رو ها بجنگین و دخمهبسازین یا با دشمن
 .تونین یکسره به جنگ باس آخر بازی برینمی

تر هستن. این کنندهانگیزتر و سرگرمها هیجان، پازلBreath of The Wild به خاطر ساختار متفاوت
رد  حلهایی داشتن که فقط با یک راههای قبلی پازلتفاوت از اونجایی مشخص میشه که نسخه

ها استفاده کنین. های متفاوت برای حل پازلتونین از راهشما می Breath of The Wild میشد. اما در
های خیلی خوبی که داره، نه تنها یکی از بهترین بازی های نینتدو سوییچه، این بازی به خاطر ویژگی

 .بلکه یکی از بهترین بازی های تاریخ هم محسوب میشه
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 حرف آخر

صورت کلی بررسی له سعی کردیم تعداد زیادی از بهترین بازی های نینتندو سوییچ رو بهدر این مقا
های نینتندو هستش که ترین کنسولکنیم که یک موقع اسپویل نشه. نینتندو سوییچ یکی از موفق

های انحصاری گیمرها به اون لقب کامبک نینتندو رو دادن. اگه این کنسول رو ندارین ممکنه بازی
تونین ندو سوییچ حسرتی رو به دلتون بذاره. راستی، لیست کامل بازی های نینتدو سوییچ رو مینینت

 .ببینین سایت اصلی نینتدو از

ییچ مد نظرتونه ای از نینتندو سومرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. اگه سوالی دارین یا بازِی دیگه
 .در قسمت نظرات برامون کامنت کنین

 

https://www.nintendo.com/games/
https://www.nintendo.com/games/

