
 Garena Free Fire max 1.62.2 تحميل لعبة فري فاير ماكس

 Garena Free Fire max -  واحدة من أجمل ألعاب األكشن والبقاء وأكثرها شعبية وإثارة أطلق النار في

 .االندرويد ألجهزة 111dots Studioلالهتمام من 

 

المرات من قِبل مستخدمي االندرويد حول العالم وتم تنزيلها ماليين  Google Play وهي لعبة متاحة مجانًا على

 . ، وكالعادة ، قررنا تقديم أحدث إصدار

، التي تم تصميمها وبناؤها في صيغة  Garena Free Fire 2021تحميل لعبة فري فاير ماكس اخر اصدار 

 . العبًا على جزيرة نائية وسيكون هناك فائز واحد فقط 50الشخص الثالث ، يوجد 

 .شخًصا وهذا الرقم محتمل زيادة في المستقبل تحديثات 50ث الجديد ، وصل العدد إلى في التحدي

 .سيكون الفائز في الميدان هو الشخص الذي يمكنه النجاة من األفكار المميتة لالعبين اآلخرين والعقبات

لية وتفاصيل المجاني ، المصمم بدقة عالية ورسومات عا Garena Free Fire في عالم لعبة فري فاير ماكس

كثيرة ، يتمتع الالعبون بالقدرة على تصفح اإلنترنت بحرية ويمكنهم القيام بكل أنواع األشياء مثل اإلنسان 

 الحقيقي

 

 



 

 

 .والبقاء على قيد الحياة األكشن إذا كنت مهتًما بافضل لعبة من ألعاب

تجذب انتباهك ببنائها وتصميمها وطريقة لعبها غير  free fire max  فري فاير ماكسمما ال شك فيه أن لعبة 

 .Android العادية ، وتجلب لك تجربة مختلفة أو ال تنسى أللعاب

 Battle Royale من ألعاب Freefire 4 و Callao Duty Mobile و PubJie Mobile و Fortnite تعد

Android ، الشائعة والشائعة ، والتي تتطلب أول ثالث منها هاتفًا قويًا مع قوة عالية لألجهزة لتعمل بسالسة 

https://www.pregnancyinside.info/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b3.html
https://www.pregnancyinside.info/%d8%aa%d8%ad%d9%85%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%b3.html


األلعاب متوسطة على الهاتف تعمل  Free Fire max Androidألعاب أخرى ، لعبة  3ولكن على عكس 

الحجم بسالسة ، ويمكن لألشخاص الذين لديهم هواتف متوسطة الحجم تجربة هذه اللعبة الجميلة بأفضل طريقة 

 .الرائعة Battle Royale-Survival ممكنة واالستمتاع بلعبة

 49 دخول عالم إطالق النار المجاني ، ستجد نفسك معفري فاير ماكس  Garena Free Fire عند دخول لعبة

كل هؤالء الناس لديهم هدف واحد وهو  شخًصا ، وقد هبطت في جزيرة نائية بمظلة. 50العبًا آخر ، بإجمالي 

سيكون الفائز في اللعبة هو الالعب الذي يمكنه االستمرار  البقاء على قيد الحياة حتى على حساب تدمير اآلخرين!

قبل دخول الجزيرة ، أثناء ركوب الطائرة ،  حتى آخر شخص وهو في األساس آخر شخص يعيش على الجزيرة.

يمكنك كالعب اختيار نقطة هبوطك كما يحلو لك ، وبعد الهبوط بسرعة الضوء ، ابحث عن األسلحة والمعدات 

بمرور الوقت ، تصبح الجزيرة أصغر وأصغر  قبل أن يتمكن اآلخرون من الحصول على األسلحة وتعطيلها!

بعدًا عن بعضهم البعض ويمكنهم العثور على بعضهم البعض ومطاردتهم حجًما بحيث يصبح الالعبون أقل 

بعد قتل كل العب ، يمكنك رؤية حقيبته وتأخذ أي أسلحة ومعدات جيدة تراها وتستخدمها في  بسهولة أكبر!

أصدقاء معك لزيادة  3يمكنك اصطحاب  . هناك لعبة مجانيةأفراد في 4إمكانية تكوين مجموعة من  القتال.

أنت من تختار الوقوف ]كمخيم[ أو حماية صدرك كمقاتل وضرب  في الفوز بالقتال وأن تصبح األول.فرصك 

قلوب خصومك وتدميرهم ، إذا قررت أن تكون مخيًّما ، يمكنك الذهاب وراء األشجار ، بين العشب أو االختباء 

ة وقاتل مع العدو على التوالي في الحفر وإذا قررت أن تكون رجل إطفاء حر محترفًا وقويًا ، خذ أسلحة رائع

 .واقتله وكن الشخص الذي سيفوز في ساحة المعركة

 :Garena Free Fire Androidبعض ميزات لعبة فري فاير ماكس 

 ابحث في عالم اللعبة الكبير للعثور على أسلحة وعناصر أخرى 
  العبًا وأصبح آخر رجل يقف في ساحة المعركة 50العب ضد 
 لنصر وكن آخر فريق تلعب فيهاصطحب أصدقائك إلى ا 
 العب في أماكن وبيئات متنوعة بتفاصيل رائعة 
 قم بإنشاء استراتيجيتك وأسلوبك الخاص من خالل مجموعة متنوعة من المهام 
 أجهزة تحكم باللمس جيدة + تصميم رائع وطريقة لعب تسبب اإلدمان 

أحدث  نوفر أننا 5.0من  4.2تصنيف  الديه Play اآلن في متجر Garena Free Fire فري فاير ماكس ألعاب

نسخة من بيانات الجوال الخاصة بها لتنزيل العرض ونحن قادرون على رؤية صور اللعبة وفي النهاية إذا كنت 

أخيًرا ، تم اختبار اللعبة من قبلنا وتشغيلها  تريد الحصول عليها مع بنقرة واحدة من خوادم الموقع عالية السرعة.

 .دون أي مشاكل

 :حظات إضافيةمال

 إنها لعبة إنترنت ومطلوبة للدخول إلى اتصال اإلنترنت -

 [اللعبة ليست مخترقة وليس لها وضع ]ال تسأل عن الوضع -

تحميل  ؛ يقوم دائًما بإصدار التحديث المجاني في نفس وقت إصداره ؛ ل Android كأحدث مرجع لنظام -

 ... هذه الصفحة الرجوع دائما إلى الروبوت تحديث النار الحرة، و

لتحديث اللعبة، يجب عليك دائما تحميل ملف التثبيت والبيانات الجديد ]مع البيانات اإلصدار السابق، ال يمكن أن  -

 .[تتم ترقية النسخة الجديدة

 تعليمات تثبيت اللعبة وتشغيلها: 

 .قم أوالً بتنزيل ملف التثبيت وتثبيته -

 .Android / obb إلى مسار com.dts.freefireth نسخ مجلدا قم بتنزيل ملف البيانات وفك ضغطه. -

 .قم بتشغيل اللعبة على اإلنترنت -



 - Free Fire - Battlegrounds 1.41.0 - Free Fire Action Game تنزيل

Battlefield Android فري فاير ماكس 

خص ثالث في شكل لعبة التي تم تصميمها في ش اللعبة عمل ساحات القتال هو اسم شعبي -فري فاير ماكس 

شخصا وقعوا على جزيرة نائية أن شخصا واحدا فقط يمكن الهروب من  30اطالق النار قصة هذه اللعبة هو عن 

شخًصا يجب عليك الحصول على األسلحة بسرعة واستخدام مهاراتك في  30هذه الجزيرة. أنت أيًضا عضو في 

 .روب من الجزيرة الملعونةهذا المجال لتدمير المنافسين والبحث عن طريقة لله

يمكن أن تؤثر األسلحة والعناصر األخرى في هذه اللعبة على قوتك وتوفر لك المزيد من القوة في ساحة المعركة. 

 3Dو  HD سيسمح لك التصميم المذهل للعبة بالتعامل مع أجزاء جديدة في جميع أنحاء اللعبة.يمكن أن يوفر لك

ة: يوصى بعدم البحث عن طرق ودية ألنه بمجرد أن يراك المنافسون ، الوجه بصوت رائع طريقة لعب ممتع

 .سيبدأون في إطالق النار وستضيع فرصتك فقط

فعليًا أثناء عملية عسكرية يفترض فيها أن تخرج النخب العسكرية  Free Fire - Battlegrounds تم تصميم

و تدمير البعض. وهو قابل للتطبيق عبر من الظروف الصعبة المخصصة لها ، وفي غضون ذلك ، قد يتم قتل أ

 .اإلنترنت يمكنك التنافس معه المنافسين من جميع أنحاء العالم

 :Free Fire - Battlegrounds Androidميزات لعبة 

 رجالً ملكيًا وقويًا 29مواجهة 

 الحصول على أسلحة مختلفة وقاتلة -

 القدرة على الحصول على العناصر التي تحتاجها

 اللعبة للعالم المفتوحتصميم -

 تنفيذ استراتيجيات مختلفة في ساحة المعركة -

 متوافق مع مجموعة متنوعة من الهواتف واألجهزة اللوحية -

 لعبة على اإلنترنت وعبر اإلنترنت-

 2021يونيو  آخر تحديث

 4.1 يتطلب أندرويد

 سنة 17+ األعمار

 مجاني السعر على جوجل

 العاب النوع

 نعم اإلنترنتيتطلب 

 مرة 954758 عدد الزيارات
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