
 

 

 جمله پولساز  ۵۰
 . کنیدتون  هاتون رو جذب محصول یا خدماتمخاطبتونید  میها  جمالتی که با استفاده از اون

 

 ؟ه ارز تومان نمی  ................. ،  .................  شدن از  راحت   - 1

 میلیون تومان نمی ارزه؟   ۵زانو درد شدن از  راحت  مثال:     

 ارزه؟  میلیون تومان نمی  ۱۰راحت شدن از کارهای سخت اداری  مثال:     

 

 . کن تبدیل  ..............  اي براي وسیله  به ور تخود............   - 2

 ای برای پول در آوردن تبدیل کن. خودت رو به وسیله  گوش   مثال: 

 کن. ای برای کسب درآمد تبدیل مثال: ماشین خودت رو به وسیله 

 

 ؟ ونیبگذر با موفقیت ور ........................   نیتو می  - 3

 تونی امتحان رانندگی رو با موفقیت بگذرونی؟ مثال: می 

 تونی مجلس عروسیت رو با موفقیت بگذرونی؟ مثال: می 

 

 م. خرید ............  براي  اون رو که هکنکار می و راحت  آنقدر سریع  ............   این  - 4  

 خریدم.  برای دختر خودم هم  اون رو  که  ه کنکار می  و راحت  آنقدر سریع  شوییماشین لباس  این  مثال:       

 خریدم. خودم هم برای  اون رو  که   هکن کار می  و راحت  آنقدر سریع گوشی این مثال:       

 

 .................   تونیمی ، پس...............   نیتواگر شما می  - 5   

 تونی زبان فرانسوی هم یاد بگیری ، پس می تونی زبان انگلیسی یاد بگیریمثال: اگر شما می       

 تونی کتاب هم بنویسی تونی مقاله بنویسی، پس می مثال: اگر شما می       

 



 

 

 .....................راه براي  سریعترین  - 6

 اجاره کردن خونه راه برای  سریعترین  مثال:     

 مهاجرت به کاناداراه برای   سریعترین  مثال:     

 

 ................ کهاالن وقتشه  - 7

 مثال: االن وقتشه که یک غذای خوشمزه سفارش بدید.     

 ر کنی. تمثال: االن وقتشه که خونت رو خوشگل    

 

 برند.  بکار می ................   که . روشی تون رو بیشتر کنیدخود .............  و ..................  - 8

 برند.مثال:  زیبایی و جذابیت خودتون رو بیشتر کنید. روشی که بازیگرهای سینما بکار می          

 برند.روشی که قهرمانان المپیک بکار می مثال: سالمتی و قدرت بدنی خودتون رو بیشتر کنید.        

 

 شد.  ............... ابداع  توسط که................ ل جدید فرمو - 9

 مثال: فرمول جدید پختن گوشت که توسط سرآشپز ایتالیایی ابداع شد. 

 مثال: فرمول جدید درست کردن سوپ که توسط سرآشپز ما ابداع شد.  

 

 اي؟ کاره رها کرده  نیمه  رو اونو   يکردو شروع ر................... چند بار  االن تا - 10

 ای؟مثال: تا االن چند بار ورزش رو شروع کردی و اون رو نیمه کاره رها کرده       

 ای؟چند بار یادگیری موسیقی رو شروع کردی و اون رو نیمه کاره رها کرده مثال: تا االن       

 

 ! ؟ه دارنتومان ارزش ............  ي شمابرا .......... آیا  - 11

 میلیون تومان ارزش نداره؟!   ۵سالمتی پاتون برای شما  آیا مثال:       

 میلیون تومان ارزش نداره؟!  ۱۰۰برای شما  مثال: آیا آسایش خانواده       

 



 

 

 . لذت ببرنظیر بی با کیفیت ................. از  و حاال - 12

 . لذت ببر نظیر بی با کیفیت  هواسازاز  و حاال مثال:       

 نظیر لذت ببر. و حاال از کیف چرم با کیفیت بی  مثال:       

 

 شود. می....................   باعث .................  در  که............. اسرار حیرت انگیز  - 13    

 شود.می  نفسافزایش اعتماد به  باعث یک ماه در  که  کتابی اسرار حیرت انگیز  مثال:           

 شود. مثال: اسرار حیرت انگیز غذایی که در یک هفته باعث کاهش وزن می           

 

 تومان سود ببر. .............   گذاري کن،  تومان سرمایه ...............  - 14   

 . تومان سود ببر پنج میلیارد، گذاری کن سرمایه  میلیارد تومانیک  مثال:        

 ، یک میلیارد تومان سود ببر. میلیون تومان سرمایه گذاری کن  ۵۰۰مثال:         

 

 کنند؟ ن استفاده میوخودش.................. براي  ..............  از چه ...................   ونیدمی - 15   

 کنند؟ ها از چه روغنی برای ماشین خودشون استفاده می دونی مکانیک مثال: می          

 کنند؟ای برای مدیریت زمان خودشون استفاده می مثال: میدونی قهرمانان المپیک از چه برنامه         

 

 

 . ............... لذت ببرید، از .................... توانید با  می هم  شما - 16     

 دقیقه مطالعه در روز، از اطالعات ارزشمند کتاب لذت ببرید  ۱۵توانید با  می  شما هم  مثال:         

 ، از باز نشستگی لذت ببرید تومانتوانید با پرداخت ماهی یک میلیونمی  هم  مثال: شما         

 

 کنید.  تبدیل .............   را به .............  - 17      

 مثال: گوشی خودتون رو به ماشین پولسازی تبدیل کنید          

 تون رو به دانشگاه سیار تبدیل کنید. مثال: ماشین          

 



 

 

 . نیتومی ، شما هم..............  تونست  ناگر او - 18

 تونی شما هم می ، مثال: اگر اون تونست پزشکی قبول بشه        

 تونیشما هم می  ،ثروتمند بشه مثال: اگر اون تونست           

 

 ؟...................  افراد موفق دونیمی - 19   

 کنند؟سرمایه گزاری می  دونی افراد موفق کجا مثال: می        

 پوشند؟ های می دونی افراد موفق چه لباس مثال: می        

 

 ؟ باشی داشته...................  یک  داري دوست  - 20  

 مثال: دوست داری یک پوست سفید و نرم داشته باشی؟    

 مثال: دوست داری یک رابطه عالی داشته باشی؟      

 

 ! بیشتر ...................... و ................  کمتر - 21   

 مثال: کمتر کار کنید و بیشتر پول در بیارید!      

 کنید! مثال: کمتر سرمایه گزاری کنید و بیشتر سود        

 

 ................ براي و لذت بخش ، سریعآسان راهی  - 22    

 درمان زانو درد برای   و لذت بخش  آسان ، سریع  راهی  مثال:        

 لباسخرید  برای و لذت بخش  آسان ، سریع  راهی مثال:         

 

 ؟ ه دار اشکالی .....................  شما بنظر   - 23     

 مثال: بنظر شما داشتن یک گوشی پرسرعت اشکالی داره؟                   

 مثال: بنظر شما داشتن یک اندام زیبا اشکالی داره؟                     

 



 

 

 ................... نید تومی....................  از  بعد اونبا  که ................. - 24

 تونید بازنشسته بشید اون بعد از یک سال می مثال: سرمایه گزاری که با     

 تونید دو برابر محصول برداشت کنید کودی که با اون بعد از یک ماه می مثال:     

 

 ....................... بدست بیارید.   گذاري  ریال سرمایه ون یک بد - 25  

 یک شغل پرسود بدست بیارید گذاری  ریال سرمایه  بدون یک  مثال:       

 مثال: بدون یک ریال سرمایه گذاری سالمتی خودتون رو بدست بیارید.       

 

 

 ...... چون ... دیدیآره درست شن؟ فروشیم  می  .......................  را با ............................   ا ما این چر  - 26 

                 فروشیم؟ آره درست شنیدید هزارتومان می ۵۰۰چرا ما این محصول رو باقیمت مثال:       

 چون ما تولید کننده هستیم.  هزار تومان ۵۰۰

       ها رو با قیمت نصف بازار میفروشیم؟ آره درست شنیدید نصف میوه چرا ما این   مثال:     

 ن کشاورز هستیم قیمت چون ما خودمو

 

 بگیرید.  پس   ور تونو یا پول خود.........................  - 27   

 بگیرید. پس و ر  تون ما لذت ببرید و یا پول خود از خدمات مثال:        

 مثال: کار رو به موقع تحویل بگیرید و یا پول خودتون رو پس بگیرید       

 

 . ببریدسود ...................  از  و حاال - 28    

 و حاال از خرید گوشی چند برابر سود ببرید مثال:          

 % سود ببرید.۵۰مثال:  و حاال از خرید لباس         

 

 



 

 

 ! توي خونه و سودتون رو حساب کنیدبشینید  بعد و   .................................  - 29

 کار کنید و بعد بشینید توی خونه و سودتون رو حساب کنید! شش ماه مثال:     

 یک سال خودتون رو بیمه کنید و بعد بشینید توی خونه و سودتون رو حساب کنید! مثال:    

 

 .................. به زودي ............. خواهند شد.  که کسانی  - 30

 به زودی موفق خواهند شد. مثال: کسانی که روی خودشان سرمایه گذاری کنند     

 مثال: کسانی که روی ملک سرمایه گذاری کنند به زودی ثروتمند خواهند شد.   

 

 گه ................. ؟می  کی  – 31

 شه وام گرفت؟ گه بدون ضامن نمی مثال: کی می     

 میلیون تومان نمیشه خونه خرید؟ ۵۰۰گه با مثال: کی می    

 

 .....................راه براي   ترین راحت  – 32

 طالق گرفتن راه برای   ترینمثال: راحت    

 قبولی در آزمون وکالت راه برای   ترینراحت  مثال:   

 

 رسیده  ................  زمان االن  - 33

 زمان خرید مبل رسیده. مثال: االن    

 زمان کاهش وزن رسیده. مثال: االن    

 

 بسازند. متفاوتی .......................  شدند تا  جمع ..................   بهترین  - 34

 بسازند. متفاوتی  مجتمعشدند تا  جمع  هاطراح  بهترین  مثال:   

 کیشن متفاوتی بسازند.ها جمع شدند تا اپلیبرنامه نویس مثال: بهترین    

 



 

 

 ؟...................... یا  ...................  ؟ يدمی ترجیح   وم روکد - 35

 مثال: کدوم رو ترجیح میدی؟ خرج شدن الکی پولت یا خرید خونه؟    

 مثال: کدوم رو ترجیح میدی؟ رفتن به زندان یا داشتن یک وکیل خوب؟    

 

 .پردازیم  میخسارت ن ................ توما نشد، براي هر روز اضافی ........ ........ شما در ..... ... ......... اگر  - 36

 پردازیم. تومان خسارت می  ۵۰۰۰۰۰۰خونه شما در یک سال تحویل نشد، برای هر روز اضافی  اگر  مثال:   

 پردازیم. تومان خسارت می ۱۰۰۰۰۰۰نشد، برای هر روز اضافی   روز تمام ۱۰های شما در مثال: اگر پنجره    

 

 . آن لذت ببرید و از هر لحظه  .................... ر کنید تصو - 37

 مثال: تصور کنید توی کشور کانادا هستید و از هر لحظه اون لذت ببرید.    

 .کنید و از هر لحظه اون لذت ببرید مثال: تصور کنید زبان انگلیسی رو مثل زبان مادری صحبت می    

 

 ...................    تونستم  . ولی ه امکان ندارگفتند ها می خیلی  - 38

 یک ماه زبان انگلیسی رو مسلط بشم.در  نستم تو . ولی هگفتند امکان ندارها می  خیلی  مثال:     

 به کانادا مهاجرت کنم.  نستم تو . ولی هگفتند امکان ندارها می  خیلی مثال:     

 

 خورند؟ می شکست.....................  افراد  ، ولی شوندمی موفق ............... در  ................... ا افراد چر - 39

 خورند؟ولی افراد با مدرک عالی شکست می  شوند،وکار موفق می سواد در کسب بی مثال: چرا افراد      

 خورند؟د پرتالش شکست می شوند، ولی افرامثال: چرا افراد تنبل در زندگی موفق می      

 

 ......................    وقتی  ، ولی خندیدند من به شروع کردم همه رو ............................   وقتی  - 40

 تونیدونستیم تو میمیاز اول  مثال: وقتی کارم رو شروع کردم همه به من خندیدند، ولی وقتی ماشین رویایی خودم رو خریدم همه گفتن:  

 ولی وقتی با دوستم فرانسوی صحبت کردم ... مثال: وقتی یادگیری زبان فرانسوی رو شروع کردم همه به من خندیدند، 

 



 

 

 . انداختاشتباه خواهد  به ور.................... درصد  90 که .................  - 41

 های تشخیص رنگ رو به اشتباه خواهد انداخت. کارشناس درصد   ۹۰مثال: نقاشی و صافکاری که     

 درصد نجارها رو به اشتباه خواهد انداخت.   ۹۰چوبی که  مثال:     

 

 ....................... بدست بیارید. .، ......................  روزي با  تنها - 42

 بیارید.، اندام مناسب بدست دقیقه ورزش   ۲۰ثال: تنها با روزی م    

 .لوازم خونه نو بدست بیارید  ، هزارتومان ۱۰۰مثال: تنها با روزی     

 

 .......... ، بلههسادگی همین  به..................   راز  - 43

 بله استفاده از روغن موتور اسپیدی مثال: راز داشتن یک ماشین سالم به همین سادگیه،     

 به همین سادگیه، بله خرید از سایت خونه دات کام مثال: راز خرید یک خونه عالی     

 

 . نشنمی  موفق ، ولیبشن ..............  دارن  دوست  هاخیلی  – 44

 .نش نمی  موفق ، ولی بشن  پزشکی قبولمثال: خیلی ها دوست دارن     

 .نش نمی موفق  ، ولی مثال: خیلی ها دوست دارن خلبان بشن    

 

 

 ..................    تونیمی که گننمیشما  به ................   که مطلبی  - 45

 تونی در کمتر از یک سال باز نشسته بشی گن که میمطلبی که نمایندهای بیمه به شما نمی مثال:     

 تونی وکیل رایگان داشته باشیگن که می ها به شما نمی که وکیل   مثال: مطلبی    

 

 ..............................   اینکه  نپردازید! مگر  ریال هم  یک.................................  اي بر - 46

 ید بگیرمثال: برای مشاوره با ما یک ریال هم نپردازید! مگر اینکه ازش نتیجه    

 کیفیت ما راضی باشید غذا خوردن در رستوران ما یک ریال هم نپردازید! مگر اینکه از مثال: برای    



 

 

 

 نگیر.  کم دست و ر ..................... رت قد - 47

 مثال: قدرت یادگیریت رو دست کم نگیر.     

 مثال: قدرت تیمت رو دست کم نگیر.    

 

 ................توانید می............... با  و فقط..................  در که شما هیچگاه نخواهد گفت  .........  - 48

 توانید سالمتی خودتون رو بدست بیارید مثال: پزشک شما هیچگاه نخواهد گفت که در یک ماه و فقط با ورزش می 

 توانید برند خودتون رو ثبت کنید ساعت و فقط با یک میلیون تومان می  ۱مثال: وکیل شما هیچگاه نخواهد گفت که در 

 

 ........................،   ............ با اختصاص  تنها - 49

 میلیون تومان سود کنید.  ۱۰،   یک ساعت در روز  ص ا تنها با اختص مثال:     

 تا فالوور جدید بگیرید.  ۱۰۰۰مثال: تنها با اختصاص یک ساعت در روز ،    

 

 . بیارید  بدست................... ، ..................  اي هر بر - 50

 تا فالوور جدید بدست بیارید. ۱۰۰۰کنید، مثال: برای هر پستی که درست می     

 .تومان پول بدست بیارید میلیون  ۱۰۰ ،مثال: برای هر تبلیغات   


