
 ps4 برای FIFA 21 خرید بازی

  FIFAبه عنوان بخشی از سریEA  سازی فوتبال است که توسطیک بازی ویدئویی شبیه ps4 برای FA 21 FIخرید بازی

 . منتشر شده است

https://www.ea.com/fifa
https://www.ea.com/fifa


 



برای مایکروسافت ویندوز، نینتندو سوییچ، پلی استیشن  2020اکتبر  9این بیست و هشتمین قسمت از سری فیفا است و در 

 .و ایکس باکس وان منتشر شد 4



 



دسامبر  3و ایکس باکس سری ایکس و سری اس در  5برای پلی استیشن  ps4 برای 21خرید بازی فیفا  نسخه های پیشرفته

 .منتشر شد 2021در مارس  Stadia ، عالوه بر نسخه ای برای2020



 



 ps4 برای 21امکانات بازی فیفا 

نام جدید: اریک کانتونا، پتر چک، اشلی کول، ساموئل اتوئو،  11بازیکن نماد است، از جمله  100دارای  Ultimate تیم

 .فیلیپ الم، فرنس پوشکاش، باستین شواین اشتایگر، داوور شوکر، فرناندو تورس، نمانیا ویدیچ، و آیکون ژاوی



 



 .نشان داده نشد FUT 21 در مقایسه با بازی های قبلی به عنوان یک نماد در Jens Lehmann .برای اولین بار



 



Ultimate Team بازی fifa 21 

با یک دوست  Friendlies و Division Rivals ،Squad Battles در قالب Co-op شاهد اضافه شدن یک ویژگی گیم پلی

 .آنالین برای باز کردن اهداف و جوایز است



 



FUT  2019به دلیل طبقه بندی شدن آن به عنوان لوت باکس و منبع قمار آنالین با بحث و جدل احاطه شد. در ژانویه ،EA 

 .موافقت کرد که فروش امتیازات فیفا در بلژیک را به دنبال فشار دولت متوقف کند



 



 ps4 برای 21حالت شغلی بازی فیفا 

Career Mode عمدتاً به حالت مدیر. موارد اضافه  –کند های جدیدی را مشاهده میها انتقاد از جامعه، افزودهپس از سال

های دهد تا عالوه بر تغییر برنامهشده، که به بازیکنان اجازه میسازی بازی تعاملی اصالحشده جدید عبارتند از یک حالت شبیه

 .ه داخل و خارج از مسابقات بپرندبازی در زمان واقعی، فوراً ب



 



VOLTA Football 21 

Volta Football در FIFA 20 معرفی شد و در FIFA 21 گان، باز می گردد. به گفته سازندVolta 21  دارای بهبودهای گیم

، دنباله حالت داستانی سال گذشته، با حضور زین الدین زیدان، تیری The Debut پلی است و حالت های بازی جدیدی مانند

 .هانری، کاکا و معرفی می کند



 



Volta Football همچنین دارای Volta Squads  است، یک حالت آنالین که افراد می توانند با دوستان خود بازی کنند، و

 همچنین پنج مکان جدید )دبی، میالن، پاریس، سائوپائولو و سیدنی( با اضافه شدن استادیوم .Feature Battles حالت

VOLTA اردوجود د. 



 



 ps4 برای fifa 2021 الیسنس بازی

بازیکن است. در آگوست  17000باشگاه و بیش از  700لیگ رسمی، بیش از  30دارای بیش از  ps4 برای 21 بازی فیفا

2020 ،EA Sports یک همکاری انحصاری چند ساله با میالن و اینترمیالن را اعالم کرد. 



 



 


