
 

 

فارسی                   جدید ترین کد تقّب بازی

1 

 

  

 

YLTEICZ: ترافیک خشن  
SPEEDFREAK :نیترو برای همه ماشین ها  

OFVIAC: 00:22همیشه ساعت   
HESOYAM: دریافت جان، زره و پول  

BSXSGGC: پرواز ماشین ها  
IOJUFZN:  مرج در شهرهرج و   

KANGAROO: پرش بلند  
ALNSFMZO: هوای بارانی  

SZCMAWO: خود کشی  
CPKTNWT: از بین بردن همه ماشین ها  

CFVFGMJ: هوای مه آلود  
XICWMD: ماشین نامرئی  

BTCDBCB: خیلی چاق  
CVWKXAM: نفس بی نهایت  

BUFFMEUP: ماهیچه  
OSRBLHH: پر شدن ستاره های پلیس  

KETMAN: دریافت موشک  
GHOSTTOWN: شهر خلوت  

AIWPRTON: تانک  
FULLCLIP: مهمات بی نهایت  

BAGUVIX: جان بی نهایت  
LXGIWYL: تفنگ نوع اول  
KJKSZPJ: تفنگ نوع دوم  

UZUMYMW: تفنگ نوع سوم  
KANGAROO: پرش خیلی بلند  

BAGUVIX: سالمتی بینهایت  
CVWKXAM: اکسیژن بینهایت  

AIYPWZQP: نجات چتر   
AEZAKMI: ضد خالفی 

ROCKETMAN: کوله جت 
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IAVENJQ: مشت آهنین  
AEDUWNV: هرگز گرسنه نمیشوی  

IOJUFZN: اغتشاش و بی نظمی شهر را فرا میگیرد  
PRIEBJ:  می شویدلقک   

MUNASEF: سرعت بازی کند می شود  
WANRLTW: اسلحه هایت بینهایت میشود 

OUIQDMW: هرگز با موتور یا دوچرخه زمین نمیخوری  
THGLOJ: کاهش ترافیک شهر 

FVTMNBZ: لباس با حال  
SJMAHPE: استخدام نیروهای مشخص  

BMTPWHR: دو تا کامیون حفاری ظاهر میشود  
ZSOXFSQ: ن در استخدام تو می شوندهمه سربازا   

OGXSDAG: مورد احترام مردم قرار میگیرید  
EHIBXQS: افزایش میل جنسی  

VKYPQCF: افزایش طاقت و تحمل 
NCSGDAG: در همه اسلحه ها آرم هیتمن درج میشود  

OHDUDE: هلیکوپتر جنگی میگیری  
AKJJYGLC: موتور چهار چرخ میگیری  

AMOMHRER:  میگیریکامیون تانکر دار   
EEGCYXT: بولدوزر میگیری  

URKQSRK: هواپیمای تک نفره میگیری  
AGBDLCID: ماشین هیوال 

PROFESSIONALSKIT: اسلحه های حرفه ای  
PLEASANTLYWARM: هوای خیلی صاف  

TOODAMNHOT: هوای خیلی گرم  
SPEEDITUP: سرعت بازی بیشتر می شود  
SLOWITDOWN: سرعت بازی کند می شود 

VROCKPOKEY: اتومبیل مسابقه ای تویوتا میگیدی  
WHERESTHEFUNERAL: ماشین مرده بری  

BRINGITON: پلیسها با چند ستاره دنبالت میکنند 
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CELEBRITYSTATUS: ماشین کش آمده  
TRUEGRIME: کامیون آشغالی میگیری  

WHEELSONLYPLEASE: غیب شدن سقف ماشینها  
STICKLIKEGLUE: لمس کردن کامل  

GOODBYECRUELWORLD: خود کشی کردن  
FLYINGFISH: پرواز قایق ها  

BUFFMEUP: هیکلی میشوی  
BLUESUEDESHOES: همه جا جنایتکاران  

IESALLOWED: افراد کانگ خیابانها را میبندند  
BIFBUZZ: کنترل کردن خیابانها بوسیله کانگ  

NINJATOWN: و شمشیر می گیرد نینجا میشود   
EVERYONEISPOOR: ماشینها کندرو می شوند  

EVERYONEISRICH: ماشینها تندرو میشوند  
FLYINGGTOSTUNT هواپیمای سیاسی میگیری  
NATURALTALENT رانندگیت حرفه ای میشود  

SPEEDFREAK همه ی ماشینها نیترژن دار میشوند  
LXGIWYL اسلحه شماره یک  
KJKSZPJ  شماره دواسلحه  

UZUMYMW: اسلحه شماره سه  
HESOYAM: سالمتی جلیقه و پول میگیری  

ASNAEB: :ستاره های پلیس ناپدید میشود  
AFZLLQLL: هوای آفتابی  

ICIKPYH: هوای خیلی آفتابی  
ALNSFMZO: تیره کردن هوا  

AUIFRVQS: هوای بارانی  
CFVFGMJ: هوای مه آلود  

YSOHNUL: زمان سریعتر میشود  
LIYOAAY: سرعت نرمال بازی  

AJLOJYQY: مردم وحشی میشوند  
BAGOWPG: همه به تو حمله میکنند  

FOOOXFT: مردم مسلح می شوند  
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AIWPRTON: تانک می گیرد  
CQZIJMB: ماشین مسابقه  
JQNTDMH: پاترول میگیرد  

PDNEJOH: ماشین مسابقه میتسوبیشی  
VPJTQWV: ماشین مسابقه تویوتا میگیری  

KRIJEBR: اتومبیل سیاسی  
RZHSUEW: مینی لفتراک  

CPKTNWT: ماشینها منفجر می شوند  
PPGWJHT: باال رفتن سرعت بازی  

LXGIWYL: مجموعه تفنگ دو  
KJKSZPJ: مجموعه تفنگ یک  

UZUMYMW: مجموعه تفنگ سه  
ROCKETMAN: کپسول پرواز  

AIYPWZQP: چترنجات  
BAGUVIX: سالمتی نامحدود  

OSRBLHH: دو ستاره شدن  
ASNAEB: کم شدن ستاره  

LJSPQK: 6خالفی شدن   
CVWKXAM: اکسیژن نا محدود  

BTCDBCB: چاق شدن  
KVGYZQK: الغر شدن  
JYSDSOD: بدنسازی  

OGXSDAG: حداکثر احترام  
BIFBUZZ: گانگسترها خیابان را کنترل کنند:  

AIWPRTON: تانک 
CQZIJMB: ماشین ویژه  

JQNTDMH: پاترول معمولی ماشین 
PDNEJOH: ماشین مسابقه  
VPJTQWV: ماشین مسابقه  

AQTBCODX: ماشین نعش کش 
EHIBXQS: جذب دختر 
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KRIJEBR: ماشین ویژه  
UBHYZHQ: ماشین حمل زباله  

RZHSUEW: ماشین گلف  
JUMPJET: جت جنگی  

KGGGDKP: قایق  
OHDUDE: هلی کوپتر جنگی  

AKJJYGLC: موتور چهار چرخ  
AMOMHRER: تریلر  

EEGCYXT: لودر  
URKQSRK: جت معمولی  

AGBDLCID: پاترول الستیگ پهن  
CPKTNWT: منفجر شدن ماشین ها  

XICWMD: فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد  
LLQPFBN: تمام ماشین ها صورتی شوند  

IOWDLAC: تمام ماشین ها مشکی می شوند  
RIPAZHA: پرواز ماشین ها  

BEKKNQV: تبدیل شدن به بتمن  
PRIEBJ: هوای گرم  

ICIKPYH: شب ابری  
ALNSFMZO: هوای صاف  
AUIFRVQS: هوای بارانی  

CFVFGMJ: هوای طوفانی  
CWJXUOC: هوای مه آلود  

XJVSNAJ: نیمه شب  
OFVIAC: عصر  

HELLOLADIES: حداکثر جاذبه دخترها  
FULLCLIP: اسلحه نا محدود  

YECGAA: کپسول پرواز  
SPEEDFREAK: ها نیتروژن دار می شوند تمام ماشین   

PROFESSIONALKILLER: حد اثر توانایی در اصلحه 
NINJATOWN: به جای مردم نینجا باشند 

 
 

فارسی                   جدید ترین کد تقّب بازی
  

 

Natilos.ir 
 

http://www.natilos.ir/
http://www.natilos.ir/
http://www.natilos.ir/
http://www.natilos.ir/
http://www.natilos.ir/
http://www.natilos.ir/
http://www.natilos.ir/
http://www.natilos.ir/


 

 7 

SPEEDITUP: زیاد شدن سرعت بازی  
BUFFMEUP: حداکثر نیروی عضله 

FLYINGFISH: پرواز قایق  
NATURALTALENT: حد اکثر مهارت ماشین  

GHOSTTOWN: ترافیک کمتر  
GUSNHDE:  وارد خیابان می شوندماشین های جدید   

BGKGTJH: ماشین های قدیمی وارد خیابان می شوند  
CJPHONEHOME: پرش بلند با دوچرخه  

BLUESUEDESHOES: الیوس ها در همه جا هستند  
STATEOFEMERGEN: مردم به جان یکدیگر می افتند  

BGLUAWML: همه با اسلحه به شما حمله می کنند  
LIFESABEACH: کوتاه وارد خیابان می شوند همه با شلوار   

ZEIIVG: تمامی چراغ های راهنمایی سبز میشن  
MGHXYRM: آب و هوای کوالک دار  

PGGOMOY: برسی کامل  
WORSHIPME: حد اکثر احترام  

BCKKNQV: تغییر چهره به فرد مو گره خورده  
MROEMZH: جنایتکاران و کارگران  

JCNRUAD: خودروی کشنده  
OXCMAWO: خودکشی کردن  

BSXCGGC: ماشین ها به هر طرف می پرند  
CRAZYTOWN: تغییر چهره به افراد مهمانی  

CIKGCGX: تغییر چهره به افراد ساحل  
OFVICA: 00:22همیشه ساعت  

NUNASEF: عوامل خون  
VQIMAHA: مربوط به ماشین ها 
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