
 ps4 برای fifa 20 خرید بازی

به عنوان بخشی از   Electronic Artsسازی فوتبال است که توسطیک بازی ویدئویی شبیه ps4 برای  FIFA 20خرید بازی

سپتامبر  27بیست و هفتمین قسمت از این مجموعه است و در  ps4 برای fifa 20 شده است. خرید بازیمنتشر  FIFA سری

، ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ منتشر شد. این اولین بازی در این 4برای مایکروسافت ویندوز، پلی استیشن  2019

 .ندارد 3نسخه پلی استیشن  FIFA 07 ندارد و همچنین از زمان 360فرنچایز است که نسخه ایکس باکس 



 



 ادن هازارد وینگر رئال مادرید به عنوان ستاره جلد جدید نسخه استاندارد انتخاب شد و ویرجیل فن دایک مدافع لیورپول روی

جلد نسخه قهرمانان قرار گرفت. زین الدین زیدان، هافبک سابق یوونتوس و رئال مادرید بعدها به عنوان ستاره جلد نسخه 

 .نهایی نامگذاری شد

  ps4برای  fifa 19خرید بازی

https://gamemark.ir/product/fifa-19-ps4/


 



است، یک حالت جدید که تنوعی را در گیم پلی سنتی   VOLTA Footballبرای اولین بار دارای ps4 برای  fifa 20بازی

11v11 فراهم می کند و بر بازی های خیابانی و فوتسال کوچک تمرکز دارد. این حالت شباهت هایی به سری قبلی FIFA 

Street دارد. 



 



 ps4 برای 20امکانات بازی فیفا 

تمرکز دارد. این حالت که  VOLTA در درجه اول بر ویژگی جدیدی به نام فوتبال ps4 برای 20تغییرات گیم پلی به بازی فیفا 

شود، به جای مسابقات سنتی مرتبط با سری فیفا، شبیه به سری خیابان فیفا، بر فوتبال ترجمه می« بازگشت»در پرتغالی به 

 .خیابانی تمرکز دارد

ن گزینه برای بازی در سه در مقابل سه، چهار در مقابل چهار و پنج در مقابل پنج مسابقه، و همچنین با قوانین این شامل چندی

فوتسال حرفه ای است. این حالت دارای موتور یکسانی است، اما بر مهارت و بازی مستقل به جای بازی تاکتیکی یا تیمی 

 .تأکید دارد



 



 ps4 برای 20باشگاه های حرفه ای فیفا 

شده ایجاد سازیای شخصیتوانند بازیکنان حرفهاست که در آن بازیکنان می FIFA 20 ای یک حالت بازی درهای حرفهباشگاه

شروع کنید و برای کسب  10های دیگر رقابت کنند. هدف این است که از بخش کنند و به صورت آنالین در یک تیم با تیم

 .رقابت کنید 1عنوان دیویژن 



 



 ps4 برای fifa 20 تیم نهایی بازی

Ultimate Team  نام جدید است. کارلوس آلبرتو، جان بارنز، کنی دالگلیش، دیدیه  15آیکون پلیر، از جمله  88دارای

دروگبا، مایکل اسین، گارینشا، پپ گواردیوال، کاکا، رونالد کومان، آندره آ پیرلو، ایان راش، هوگو سانچز، ایان رایت، جانلوکا 

 . .اولین بار به عنوان نمادهای این فیلم حضور داشتندزامبروتا و زین الدین زیدان برای 



 



 حالت شغلی

های جدید عمدتاً در حالت مدیر. افزوده –های عمده بود روزرسانیحالت شغلی، به دنبال بازخورد از جامعه، شاهد برخی به

اند بر توهای مطبوعاتی کامالً تعاملی و مکالمات بازیکنان، یک سیستم روحی بهبود یافته بازیکن است که میشامل کنفرانس

 .عملکرد و موضع با سرمربی تأثیر بگذارد تک بازیکنان، سطوحآمار تیم یا تک



 



 VOLTA بخش فوتبال

که به نام و رهبری فوتبالیست خیابانی افسانه  ”J10“ ال خیابانیبا موفقیت برای تیم فوتب” رووی“این بازیکن با نام مستعار 

 .کوئزادا نامگذاری شده است، تالش می کند” جایزینیو“ای، جیسون 



 



ی جهان در بوئنوس آیرس زمانی که جیزینیو دچار مصدومیتی شد که او را برای قهرمانی در مسابقات قهرمان J10 رویای

کو تصمیم می گیرند در تیم ” سید“برای چندین ماه از میادین دور خواهد کرد، از بین رفت. در حالی که رووی و سیدنی 

 .بمانند، سایر بازیکنان هیچ شانسی برای برنده شدن بدون جیزینیو نمی بینند و ترک می کنند



 



 .ا برگزار شده بود، از دست بدهدجیزینیو قصد دارد یک تورنمنت در توکیو را که توسط همکار اسطوره ای کوتارو توکود

Revvy Jayzhino  را متقاعد می کند که از کوتارو بخواهد یک بازیکن سوم جایگزین پیدا کند تا نیازهای سه بازیکن مسابقات

 .را برآورده کند



 



 

 ps4 کارکرده برای 20الیسنس بازی فیفا 

 17000باشگاه و بیش از  700لیگ دارای مجوز رسمی، بیش از  30دارای بیش از  ps4 کارکرده برای 20بازی فیفا 

تیم آن و همچنین باشگاه اماراتی العین که به دنبال  14بازیکن است. برای اولین بار در تاریخ فیفا، لیگ یک رومانی و 

 .درخواست های گسترده هواداران در منطقه اضافه شدند



 



 ps4 برای fifa 20 استادیوم های بازی

وجود دارد. برامال لین پس از  استادیوم عمومی 29، و همچنین FIFA 20 کشور در 15استادیوم دارای مجوز کامل از  90

ارتقاء شفیلد یونایتد گنجانده شده است و اطمینان حاصل می شود که همه تیم های لیگ برتر استادیوم های مربوطه خود را 

 دارند. سه استادیوم جدید اسپانیا نیز اضافه شده است

 


