
 سورپرایز مخصوص طرفداران بازی کلش آو کلنز

XMODنمایش تله های مخفی در بازی کلش بدون 

! یدده  با این ترفند نیروهای کمتری را در حمالت از دست می 

 نیازمند به روت

 همانطور که می دانید در بازی کلش تله هایی وجود دارد که از دید کاربر مخفی هستند و نیرو های شما با رسیدن

.برند تله های مانند فنر، بمب و…  به آن ها از بین می 

 با استفاده از این ترفند تمامی این تله ها از حالت مخفی خارج و در معرض نمایش قرار می گیرد تا شما در آنها گیر

. یدنده  نیافتید و نیرو های خود را از دست 

 این قابلیت قبال در برنامه XmodGamesقرار گرفته بود ولی خیلی از کابران با نصب xmod مشکل دارند و

یددان Xmod بر روی بلواستکس  بسیاری از کاربران نیز با Bluestacksکلش را بازی می کنند و همانطور که می 

 فعال نمی شود.

 این روش بر روی آخرین نسخه بازی کلش تست شده و بر روی گوشی های اندروی و بلواستکس قابل انجام است.

 شروع آموزش:

.دارید اگر از بلواستکس استفاده می کنید توجه کنید که بلواستیک شما  برای استفاده از این ترفند نیاز به روت 

 باید روت شده باشد. )دانلود از سایت های متفاوت با سرچ : بلواستکس روت شده(

. ییدنما  فایل فشرده موجود را دانلود کرده و از حالت فشرده خارج 

یها csv و logic وجود دارد.  در این فایل دو پوشه با نام 

 توسط نرم افزار Root explorerاین دو پوشه را به مسیر

بجای فولدر های قبلی انتقال دهید /ROOT/data/data/com.supercell.clashofclans/update  

 برای دانلود این نرم افزار نیز در نت سرچ کنید

. Over(  )Write  



 

یدسترس 7777را به این فولدر Permissions ینهگز  بر روی فولدر CSVلمس طوالنی انجام دهید و با انتخاب 

. یدبده  

 کار تمام است!

 وارد بازی شوید و خواهید دید که تمامی تله های حریف برای شما نمایش داده می شود!

 نکات:

 این روش تست شده و 000% کار می کند.





. یفتدب  این باگ ممکن است در آپدیت های جدید تر از نسخه 70100.13 از کار 

! یدکن  از کپی کردن این روش در دیگر سایت ها خودداری نمایید تا همیشه از آن استفاده 
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