
 

 resident evil 4شفرات لعبة 

 العابي لاللعاب المجانية
 

للحصول على طور الصعوبة المحترف:يجب أن تنهي اللعبة على األقل لمرة 

 .واحدة

 

للحصول على لباس إضافي لليون و آشلي: يكفي أن تنهي اللعبة لتحصلي 

 .عليه

 

 .األقلللحصول طور مهمة أيدا: يجب أن تنهي اللعبة لمرة واحدة على 

 

للحصول على طور الطرق المتفرقة )تلعب بشخصية أيدا لتعرف ماذا كانت تفعل 

 .في الوقت الذي كان فيه ليون يبحث عن آشلي(: يكفي أن تنهي اللعبة مرة

 

 .للحصول على طور المرتزقة: ال بد أن تنهي اللعبة لمرة واحدة على األقل

 

يدي آلشلي: يجب أن تنهي طور للحصول على لباس المافيا لليون و الدرع الحد

 .الطرق المتفرقة بأيدا

 

للحصول على رشاش شيكاغو بذخيرة ال نهاية: يجب أن تنهي طور الطرق 

 .المتفرقة بأيدا

 

للحصول على رشاش شيكاغو بذخيرة ال نهاية في طور الطرق المتفرقة: ال بد 

 .أن تنهي طور مهمة أيدا

 

ن الماغنوم(: ال بد و أن تنهي جميع للحصول على المدفع اليدوي )نوع قوي م

نجوم. للحصول  5المراحل األربع في طور المرتزقة بالشخصيات الخمس و برتبة 

نقطة تقريبا أو أكثر.)مالحظة إذا  62000نجوم حاول أن تحرز ما مجموعه  5على 

تمكنت من إظهار إنجاز المطلوب و ظهر لك السالح فال بد من تطويره لتحصل 

  .(99نهائية و قوة  على ذخيره ال

 

للحصول على قاذفة صواريخ ال نهائية: يجب أن تنهي اللعبة على األقل لمرة 

 .واحدة



 

البد و أن تنهي اللعبة على طور الصعوبة   : P.R.L 412للحصول على سالح

 .المحترف

 

 .للحصول على مسدس ماتيلدا: يجب أن تنهي اللعبة على األقل لمرة واحدة

 

 .لعبة : يجب أن تنهي اللعبة على األقل لمرة واحدةلمشاهدة عروض ال

 

  :Action Replayعلى  PALوهذه شفرات للعبة بنسخة

 

Mastercode الشفرة الرئيسية يجب أن توضع أوال 

MWPPR-QTNA-C6T9 

JCRE5-MZVE-VCGR 

 

Leon -Infinite Healthطاقة ال نهائية لليون 

JHMJ4-P5J4-9RWF 

JPZUB-Y41Z-7GHG 

 

Leon -thMax Healأقصى طاقة لليون 

2241G-5R0X-6JEH 

6VDHT-P3RF-CN00 

 

Max Points أقصى نقاط لتطوير األسلحة 

BXZAU-8MDQ-YGUG 

XH7MN-P0XU-MBFN 

 

Infinite Ammo/No Reload ذخيرة ال نهائية و ال حاجة لتعبة السالح 

EET2V-C864-4CA4 

4UBUK-EBKM-256D 

 

Always 1st Save دائماً الحفظ األول 

QW03V-P74U-9PG8 

NEMV7-EZ9G-TWFX 

 

 :-بعض النصائح أثناء اللعب

 

  Rocketقبل مواجهة أي رئيس للعبة تأكدوا من إقتنائكم لقاذفة الصواريخ1- 

Launcher  لكنها ستوفر العناء و الذخيرة التي  30000صحيح أن قيمتها



 .ستضطرون لخسارتها على الرئيس

 

و أتركوا تطويره لوقت   Capacityير الخيار الرابععند تطوير األسلحة تجنبوا تطو2- 

نفاذ الذخيرة الموجودة في السالح و ليست الذخيرة التي لديكم ألنكم عندما 

 .تطورون سعة السالح وهو فارغ فإن البائع سيعيد ملئ ذخيرة السالح بالكامل

 

 موقع العابي لاللعاب المجانية

 resident evil 4تحميل شفرات 


