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2ستي باليستيشن  جات افايكلمات سر والغاز   

 

 
  :إحصل على األسلحة 1#

  آر 1, آر 2, إل 1, آر 2 يسار أسفل يمين فوق

  .يسار أسفل يمين فوق

 
  :إحصل على األسلحة 2#

  آر 1, آر 2, إل 1, آر 2 يسار

  .أسفل يمين فوق يسار أسفل أسفل يسار

 
  :إحصل على األسلحة 3#

  ,آر 1, آر 2

  .إل 1, آر 2 يسار أسفل يمين فوق يسار أسفل أسفل أسفل

 
  :أعد صحة

  آر 1, آر

  .إل 1 دائرة يسار أسفل يمين فوق يسار أسفل يمين فوق ,2

 
  :الدرع

  آر 1, آر

  .إل 1, إكس يسار أسفل يمين فوق يسار أسفل يمين فوق ,2

 
  :أراد اإلرتفاع مستوى

 
  .آر 1, آر 1 دائرة آر 2 يسار يمين يسار يمين يسار يمين

 
  المستوى المطلوب

  :األوطأ

  .آر 1, آر 1 دائرة آر 2 فوق أسفل فوق أسفل فوق أسفل

 
  الحركة

  :البطيئة

  .المثلث فوق يمين أسفل مربع آر 2, آر 1

 
  :المسرحيّة األسرع

 
  الدائرة ة دائرة إل 1 مربع إل 1 مربع مربع مربع إل 1 مثلث دائرة مثلث

 
 

  :اإلنتحار
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  .اليمين إل 2 أسفل آر 1 يسار يسار آر 1, إل 1, إل 2, إل 1

 

 
  :دّمر السيارات

  آر 2, إل 2, آر 1, إل 1, إل 2, آر 2 مربع مثلث دائرة

  مثلث إل 2, إل 1

 
  :مهارات دافعة أكثر

  المثلث آر 1, آر 1 يسار آر 1, إل

  .آر 2, إل 1. إل 3 أو آر 3 للقفز بينما سياقة ,1

 
  :إضطرابات مشاة

  أسفل

  يسار فوق يسار إكس آر 2, آر 1, إل 2, إل 1

 
  :هجوم مشاة

  أسفل فوق فوق فوق

  .إكس آر 2, آر 1, إل 2, إل 2

 
  :المشاة مسّلحون

  آر 2, آر 1, إكس مثلث إكس

  .مثلث فوق أسفل

 
 

 
  :مشاة من القصة المثيرة

  المربع إل 1 مثلث آر

  .مربع إل 1, إل 1

 
  :المرور العدواني

  ,آر 2 دائرة آر 1, إل 2 يسار آر 1

  .إل 1, آر 2, إل 2

 
  :المرور الوردي

  الدائرة ة إل 1 أسفل إل 2 يسار إكس

  .آر 1, إل 1 يمين دائرة

 
  :المرور األسود

  الدائرة ة إل 2 فوق آر 1 يسار

  .إكس آر 1, إل 1 يسار دائرة

 
  :المتر المستوي اإلعالمي

  آر 2 دائرة فوق إل

  .يمين آر 1 يمين فوق مربع مثلث 1



 
  :تعوم السيارات على الماء

  اليمين آر 2

  .دائرة آر 1, إل 2 مربع آر 1, آر 2

 
  :السرعة العليا األعلى

  اليمين آر 1

  .فوق إل 2, إل 2 يسار آر 1, إل 1, آر 1, آر 1

 
  :حجم عجلة تغيير

  ,آر 1

  .إكس مثلث يمين آر 2 مربع فوق أسفل مربع

 
  :الشرطة اآلليون

  الدائرة ة إل

  . أسفل إل 2 يسار إكس آر 1, إل 1 يمين إكس 1

 
 

 
  :الطقس المشمس

  آر

  .إكس إل 1, إل 1, إل 2, إل 2, إل 2 مثلث ,2

 
  :الطقس الممطر

  آر 2, إكس إل

  .إل 1, إل 2, إل 2, إل 2 دائرة ,1

 
  :الطقس الضبابي

  آر 2, إكس إل 1, إل

  .إل 2, إل 2, إل 2, إكس ,1

 
  :الطقس المغيم

  ,آر 2, إكس إل 1, إل 1, إل 2

  .إل 2, إل 2 مربع

 
  :الطقس الطبيعي

  آر 2, إكس إل 1, إل 1, إل 2, إل 2, إل

  .أسفل 2

 
  :نساء باألسلحة

  ,اليمين إل 1 دائرة إل 2 يسار إكس آر 1, إل 1

  . إل 1, إكس

 
  :عّشاق تومي



  الدائرة ة إكس إل 1, إل 1, آر 2, إكس إكس

  .دائرة مثلث

 
  العربات

 
  :سيارة طائر الدودو الطائرة

  اليمين آر 2

  .دائرة آر 1, إل 2 أسفل إل 1, آر 1

 
  :طرقة بلودرينج

  فوق يمين يمين إل 1

  .يمين فوق مربع إل 2

 
  :متسابق بلودرينج

  أسفل آر 1 دائرة إل 2, إل 2, إكس

  .آر 1, إل 1 يسار يسار

 
  :حامل أدوات الجولف

  الدائرة ة إل 1 فوق آر 1, إل

  . إكس آر 1, إل 1 دائرة إكس ,2

 
  :متسابق هوترينج 1

  آر 1 دائرة آر 2 يمين

  .إل 1, إل 2, إكس إكس مربع آر 1

 
  :متسابق هوترينج 2

  آر 2, إل 1 دائرة

  .يمين إل 1, آر 1 يمين فوق دائرة آر 2

 
  :ليموزين قبضة حبّ 

  آر 2 فوق إل 2

  .يسار يسار آر 1, إل 1 دائرة يمين

 
  :دبابة كركدن

  الدائرة دائرة إل 1

  .دائرة دائرة دائرة إل 1, إل 2, آر 1 مثلث دائرة مثلث

 
  :عربة روميرو

 
  .أسفل آر 2 أسفل آر 1, إل 2 يسار آر 1, إل 1 يسار يمين

 
  :سيف نفّاث

 
  .اليمين إل 2 أسفل إل 2, إل 2, إكس آر 1, إل 1 دائرة يسار



 
  :تراشماستر

 
  .الدائرة ة آر 1 دائرة آر 1 يسار يسار آر 1, إل 1 دائرة يمين

 
  األزياء

 

 
  :الجلد األحمر

  اليمين يمين يسار فوق إل 1, إل 2 يسار فوق أسفل يمين

 

 
  :كاندي ساكسكس

  الدائرة ة آر 2 أسفل آر 1 يسار يمين آر 1, إل 1, إكس إل

2  

 
  :ملك هيالري

  آر 1 دائرة آر 2, إل 1 يمين آر 1, إل 1, إكس آر 2

 

 
  :كين روزنبيرج

  اليمين إل 1 فوق إل 2, إل 1 يمين آر 1, إل 1, إكس آر 1

 

 
  :إطعن فانس

  الدائرة ة إل 2 يسار إكس آر 1, إل 1, إكس إل 1

 
  قبضة

  :حّب 1

  أسفل إل 1 أسفل إل 2 يسار إكس آر 1, إل 1, إكس إكس

 
  :قبضة حّب 2

 
  آر 1, إل 2, آر 2, إل 1 يمين آر 2 يسار إكس مربع إل 1

 
  :المرسيدس

  آر

  إل 1 فوق إل 1 يمين آر 1 يمين فوق دائرة مثلث ,2

 
  :فل كاسادي

  اليمين آر

  فوق آر 2, إل 1 يمين آر 1, إل 1 يمين دائرة 1

 
  :ريكاردو دياز



  إل 1, إل

  آر 1, آر 2 أسفل إل 1, آر 2, إل 2 ,2

 
  :سوني فوريلي

  الدائرة ة إل 1

 دائرة إل 2 يسار إكس آر 1, إل 1, إكس إكس

 -: االنابيب

+فوق +تحت +يسار + يمين + ال2+ار1ار   

1 + + فوق +تحت +يسار + يمين 2+ار 1+ار  2ال   

1أسلحة   

2, آر 1, إل 2, آر 1آر    

  يسار أسفل يمين فوق يسار أسفل يمين فوق

2أسلحة    

2, آر 1, إل 2, آر 1آر    

  يسار أسفل يمين فوق يسار أسفل أسفل يسار

3أسلحة    

2, آر 1, إل 2, آر 1آر    

  يسار أسفل يمين فوق يسار أسفل أسفل أسفل

250,000صحة ودرع كامل وزيادة نقود  $  

 
, إكس يسار أسفل يمين فوق يسار أسفل يمين فوق 1, إل 2, آر 1 آر   

  المستوى
 المطلوب األوطأ

فوق أسفل فوق أسفل فوق أسفل 2دائرة آر  1, آر 1آر    

  أراد

  اإلرتفاع مستوى

يمين يسار يمين يسار يمين يسار 2دائرة آر  1, آر 1آر    

  فّرخ

  كركدنا

مثلث دائرة مثلث 1, آر 2, إل 1ئرة إل دائرة دائرة دا 1الدائرة دائرة إل    

 
 (الهجوم العادي )ال يمكن أن يطفئ

, إل2, إل 1, آر 2أسفل فوق فوق فوق إكس آر    

2  
 (اإلضطرابات العادية )ال يمكن أن يطفئ

1, آر 2أسفل يسار فوق يسار إكس آر  ,  

1, إل 2إل    
 المشاة عندهم األسلحة

أسفل , إكس مثلث إكس مثلث فوق1, آر 2آر    

 
 المرور العدواني

2, إل 2, آر 1, إل 1يسار آر  2, إل 1دائرة آر  2آر    

 

 
  المرور األسود

يسار دائرة 1, إل 1يسار إكس آر  1فوق آر  2الدائرة إل    

 



 صاحب مزرعة بيضة

2يمين فوق مربع إل  1فوق يمين يمين إل    

  البيضة بلودرينج
 طرقة

يسار يسار 1, إل 1آر , إكس 2, إل 2دائرة إل  1أسفل آر    

  علبة أقراص بيضة
 المضغوطة

دائرة إكس 1, إل 1, إكس آر 2, إل 1فوق آر  1الدائرة إل    

  فّرخ
 إمتدادا

دائرة يمين 1, إل 1يسار يسار آر  2فوق إل  2آر    

  غاميبالي
 األسرع

مربع 1, إل 2المثلث فوق يمين أسفل إل    
 غاميبالي األبطأ

  المثلث فوق

1, آر 2مربع آر  يمين أسفل   
 الساعة األسرع

مربع 1مربع إل  1الدائرة دائرة إل    

مثلث أو مثلث 1مربع مربع إل    
 مغيم

2, إل 2, إل 2, إل 1, إل 1, إكس إل 2آر    

  مربع
 دّمر السيارات

مربع مثلث دائرة 2, آر 2, إل 1, إل 1, آر 2, إل 2آر    

1, إل 2مثلث إل    
 سيارات على الماء

1مربع آر  2, إل 1دائرة آر  2 اليمين آر ,  

2آر    
 المعالجة المثالية

1, إل 2, آر 1, إل 1يسار آر  1, آر 1المثلث آر    

 

 
 السيارات األسرع

, آر1, آر 1, إل 1يسار آر  2, إل 2فوق إل  1اليمين آر    

1  
 المرور الوردي

يمين دائرة 1, إل 1يسار إكس آر  2أسفل إل  1الدائرة إل    

 
المائية الطائرات  

يمين فوق مربع مثلث 1يمين آر  1دائرة فوق إل  2آر    

 
 انتحر

1, إل 2, إل 1, إل 1يسار يسار آر  1أسفل آر  2اليمين إل    

  إفتح
 روميرو

يسار يمين 1, إل 1يسار آر  2, إل 1أسفل آر  2أسفل آر    

  إفتح



 تراشماستر

ميندائرة ي 1, إل 1يسار يسار آر  1دائرة آر  1الدائرة آر    

  كلّ 
 إشارات المرور تبقى خضراء

, آر1, آر 1, إل 1يسار آر  2, إل 2فوق إل  1اليمين آر    

1  
 (كّل العربات المخفي )ماعدا الدراجات البخارية

مربع 2مثلث آر  1المثلث إل    

1, إل 1إل    

1البيضة هوترينج متسابق #  

, إكس2, إل 1يمين إل  2دائرة آر  1آر    

1مربع آر  (2)   

2البيضة هوترينج متسابق #   

1, آر 1دائرة يمين إل  1, إل 2آر    

2يمين فوق دائرة آر    
 الصباح

مربع 2, إل 2, إل 2, إل 1, إل 1, إكس إل 2آر    

 
 الظهر

أسفل 2, إل 2, إل 2, إل 1, إل 1, إكس إل 2آر    

 
 الليل

2آر  ,  

مثلث 2, إل 2, إل 2, إل 1, إل 1إكس إل    
 العاصفة

2, إل 1, إل 1إل , إكس 2آر  ,  

دائرة 2, إل 2إل    
 الضباب

, إكس2, إل 2, إل 2, إل 1, إل 1, إكس إل 2آر    

 
 فّرخ حارسا

2يمين فوق مربع إل  1فوق يمين يمين إل    
 جيتباك

  اليسار

فوق أسفل يسار يمين 2, آر 1, آر 2, إل 1يمين إل    

قدم في الهواء على 100إقفز    
 الدّراجة

, آر1, آر 2, إل 2, إل 1ة دائرة مربع دائرة دائرة إل المثلث مربع دائر   

2.  
  كّل شخص بيكيني فتيات جميالت كّل السيارات تسحب إلى الّشاطئ السيارات كج في

 .flipflopsالسراويل و

مثلث أسفل 1, آر 1فوق فوق أسفل أسفل مربع دائرة إل  .  

 
 فّرخ مظلة

1فوق أسفل يمين إل  2, آر 2, آر 1, آر 2, إل 1اليسار يمين إل    

 
 أّي عربة تضرب هذا في يستطيع التفجير أّي شيء يحّب دبابة

2, إل 2, إل 1إل  .   



2, آر 2, آر 1فوق أسفل أسفل فوق آر    
 فّرخ وحشا

1, آر 1, آر 1اليمين فوق آر    

1, إل 1أسفل مثلث مثلث إكس دائرة إل    
 ستانتبالن

أسفل 2, إل 1الدائرة فوق إل    

يسار يسار إكس مثلث 1, إل 1, إل 1آر  .  

 
  دّوامة بيوض

  المثلث مثلث مربع

أسفل أسفل 2, إل 1دائرة إكس إل    

 
 

 هيدرة بيوض

  المثلث مثلث مربع دائرة

أسفل فوق 1, إل 1إكس إل    
 البيوض كوادبيك

  اليسار يسار أسفل أسفل فوق فوق مربع

2, آر 1دائرة مثلث آر    

مرات أعلى 10إقفز   

  فوق فوق مثلث مثلث فوق فوق يسار

2, آر 2يمين مربع آر    
 عضلة ماكس

  المثلث فوق فوق يسار يمين مربع دائرة يسار

 
 دهن ماكس

  المثلث فوق فوق يسار يمين مربع دائرة أسفل
 نحيل

  المثلث فوق

  فوق يسار يمين مربع دائرة يمين
 السيارات تطير

1فوق إل  2المربع أسفل إل    

 يسار x , دائرة فوق
 سرعة سيارة زيادة

فوق يمين فوق 1, آر 1فوق إل   , x,  2إل ,  

x,  1إل   
 توجيه السالح الكامل بينما سياقة

يمين 2فوق فوق مربع إل   , x,  1آر   

دائرة 2أسفل آر    
 اللكمة الممتازة

دائرة دائرة دائرة 1فوق يسار إكس مثلث آر    

2إل    
ة سيكون عندهم قتال بندقيةال مواطنين أو شرطة فقط أعضاء عصاب  

فوق 2إل    

يمين أسفل 2, آر 1, آر 1يسار آر  1, آر 1آر    
 قدرة الرئة الالنهائية

  أسفل

أسفل 2أسفل إل  2أسفل أسفل آر  1يسار إل    



 

 
 السماء البرتقالية

  اليسار

, إكس2, إل 1يمين مربع مربع إل  1, آر 2يسار إل    

 
  غفيان بيضة

, إل2آر    

يسار 1يمين يمين فوق فوق إكس إل  1إل  ,1   

  عصابات عضوات في كل مكان لكن
 المواطنين المنتظمين ما زالوا على الشوارع

  اليسار يمين يمين يسار إكس أسفل فوق

  مربع يمين
 ال بيدس من النّادر مرور سيارات واقفة ما زالت تبيض

  إكس أسفل فوق

مثلث يسار 1أسفل مثلث إل  2آر    
ة أو دهنال عضل  

  المثلث فوق فوق يسار يمين

  مربع دائرة يمين

  المدنيون عّمال ومهّرجي طعام جاهز سي جي مهّرج سيارات دّراجة

 .بيتزا صغيرة حقن بي إف هوتنيف شدّة ساحة الخ

مربع مربع دائرة 1المثلث مثلث إل    

  مربع أسفل دائرة
 عاصفة رمل

, آر2إل , 1, إل 2, إل 2, إل 1, إل 1فوق أسفل إل    

2آر  ,1  

3قفزة فوق عندما تضغط إل  + nitro كّل سيارات األجرة تحصل على  

  x, فوق

يمين 2مربع آر  x, مثلث x, مثلث   
 تدور كّل العربات في عربات البالد

1إل  1إل    

أسفل اليسار فوق 2آر  1إل  2إل  1آر  1آر    

  أّي عربة التي تقود تصبح منيعة وأيّ 
  ستنفجرعربة التي لك تمسّ 

2, آر 2, آر 1فوق أسفل أسفل فوق آر  2, إل 2, إل 1إل    

 
 تعوم السيارات بعيدا عندما ضربة

أسفل أسفل يسار أسفل يسار يسار 2المربع آر    

, إكس2إل    

  اإلحترام رقّى

, إكس يسار أسفل يمين فوق1, إل 2, آر 1آر    

 
 

 
 دباب

2, آر 1مربع دائرة مثلث آر  يسار يسار أسفل أسفل فوق فوق   

 
 



 طراد برمائي

أسفل أسفل 2, إل 1مثلث مثلث مربع دائرة إكس إل    

  السيارة
 الوحش

1, إل 1أسفل مثلث مثلث إكس دائرة إل  1, آر 1, آر 1يمين فوق آر    

  طائرة
 حربية

أسفل فوق 1, إل 1المثلث مثلث مربع دائرة إكس إل    
 طائرة عمل

  الدائرة

يسار يسار إكس مثلث 1, إل 1, إل 1أسفل آر  2, إل 1فوق إل    
 رجل الفضاء

  يسار

فوق أسفل يسار يمين 2, آر 1, آر 2, إل 1يمين إل    
 البراشوت

1يسار يمين إل  ,  

, آر 2, آر 1, آر 2إل  1فوق أسفل يمين إل  2   

  سيارتك تفجر السيارت االخرى
 باللمس

2, آر2, آر 1فوق أسفل أسفل فوق آر  2, إل 2, إل 1إل    

  توجيه السالح
 بالكامل اثناء القيادة

دائرة 2أسفل آر  1يمين , اكس, آر  2فوق فوق مربع إل    

 
 القدرة على القفز اعلى عشر مرات

  فوق فوق مثلث مثلث فوق فوق يسار يمين مربع

2, آر 2آر    

قدم في الهواء على الدّراجة 100إقفز   

  مثلث مربع دائرة دائرة مربع

2, آر 1, آر 2, إل 2, إل 1ة دائرة إل دائر   
 جسم نحيل

  المثلث فوق فوق يسار

  يمين مربع دائرة يمين
 جسم سمين

  المثلث فوق فوق يسار يمين مربع دائرة أسفل

 
 جسم عضلي

  المثلث فوق فوق يسار يمين مربع دائرة يسار

  كلمة سر تغرق كل

  المدن

قفو-يسار-تحت-2ار-1ال-2ال-1ار-1ار-1ال-1ال   

 

 مع تحيات



 
" http://downloadmygames.com" 

المجانية لاللعاب العابي :   

 
  

 
 

http://downloadmygames.com/

