
 

 

 با دیگران  ایجاد تعاملایده برای    ۲۵

 

 

 کنی؟کدومو انتخاب می............. و .................. به انتخاب باشین بین  راگر مجبو - ۱

 کنی؟کدومو انتخاب میزندگی شهری و روستایی  به انتخاب باشین بین راگر مجبومثال: 

 اشتیاق داری؟ انقدراالن روی چه پروژه ای داری کار می کنی که  - ۲

 چیه؟ (شهر)این منطقه غذا( مورد عالقه شما توی این یا رستوران ) - ۳

 بود؟ بهترین و بدترین اتفاق امروز شما چی - ۴

 بدترین سوتی که تا به حال دادی چی بوده؟ - ۵

 بزرگترین کاری که تا االن انجام دادی چی بوده؟ - ۶

 بهترین مسافرتی که تا االن رفتی کجا بوده؟ - ۷

 کدوم یکی از اعضای خانواده شما بیشتر شبیه شماست؟ - ۸

 کردین؟ چه کار بودی؟ من راجع به این موضوع کمی استرس دارم شما قبال در این موقعیت - ۹

 موسیقی( چطور بود؟ فیلم / این نوشیدنی)اثرهنری /کتاب/ - ۱۰

 خیلی دوست دارم داستان زندگیت رو برام تعریف کنی – ۱۱

 ( مثل اینجا بودی؟ چطور بوده؟ایونت )رویداد/ مکانیقبال هم توی  - ۱۲

 بشی  وقتی بچه بودی دوست داشتی در آینده چه کاری انجام بدی یا چه کاره - ۱۳

 مهمترین چیزی که الزمه من راجع به شما بدونم چیه؟  - ۱۴

 کنی؟کدومو انتخاب می............ و ...................  بین امکانش رو داشتیناگر  - ۱۵

 کنی؟کدومو انتخاب میزندگی در ایران و ترکیه بین  امکانش رو داشتیناگر مثال: 



 

 

 ترین اتفاق امروزت )هفته/ماه/ سال( چی بوده؟ به - ۱۶

 ؟ چرا؟بودین دوست داشتین کدوم شخصیت بودیناز یک فیلم یک شخصیت اگه می خواستین  - ۱۷

 ای که تا االن رفتید کجا بوده؟بلندترین قله – ۲۶

 داشتین با کی بوده؟بهترین همکاری که  – ۱۹

 الگوی شما )آدم الهام بخش ( برای شما کیه؟ - ۲۰

 این ویدئی که اخیرا وایرال شده رو دیدین؟ - ۲۱

 آشنا شدی )اگه توی یک جمع یا مهمونی هستی( .......... )میزبان(چطور با  - ۲۲

 شما چیه؟ شغل نقاط مثبت و نقاط منفی - ۲۳

 های تا االن همکاری داشتین؟با چه شرکت – ۲۴

 گرفتین چی بوده؟ / پاداش / تقدیرنامه( )هدیه بهترین مدالی – ۲۵

 


