
 : نمونه جمالت سالم و احوالپرسی

 حالتون خوبه؟ .1
 کنید؟چی کار می .2
 خوش میگذره؟ .3
 چه خبر؟ .4
 سالم وقت بخیر .5
 سالم آقای/ خانم پارسا .6
 کار و بار چطوره؟ .7
 مشغول چه کاری هستین؟ .8
 اوضاع چطوره؟ .9

 خوش احوالید؟ .10
 خوب هستین؟ خانواده خوبن؟ .11
 خوبید؟ اوضاع چطوره؟ .12
 اوضاع و احوال چطوره؟ .13
 التون چطوره؟ح…سالم .14
 …خیلی دوست داشتم ببینمتون .15
 از دیدنتون خوشحال شدم .16
 …خوشحالم که میبینمتون .17
 چه خبر؟ همه چی مرتبه؟ .18
 همه چی رو به راهه؟ .19
 برنامه هاتون چطور پیش میره؟ خوب پیش میره؟ .20
 برید؟در سالمت به سر می .21
 امیدوارم همیشه سرحال و شاداب ببینمتون .22
 بی داشتید؟این مدت چطور بود؟ تعطیالت خو  .23
 امروز گرم تر از روزهای قبل نیست؟  .24
  به نظرتون امروز سرد تر .25
 شناسید؟اوضاع چطوره؟ همه کسایی که اومدن رو می  .26
 همه حاضران رو می شناسید؟ .27
 اینجا؟ بیای شد باعث چی. بودمت ندیده هامدت .28
  چطور بود؟  امروز رو .29
 امروز رو چطور گذروندی؟ .30
 خیلی وقته ندیدمتون، از دیدنتون واقعا خوشحال شدم .31
 از اینکه دوباره می بینمتون خیلی خوشحالم .32
 کردم. یداشتم بهت فکر م! …یعجب تصادف  .33
  چه جالب..! تو فکرت بودم .34
 اوضاع کاری رو به راهه؟ .35
 اوضاع بر وفق مراد هست؟ .36



 کاری از دست من بر میاد؟ .37
 مسئله ای وجود نداره؟ همه چیز مرتبه؟ .38
 تا به حال شما رو ندیدم. تازگیا اومدید اینجا؟  .39
 جدیدا چه خبر؟  .40

 :جمالت پیشنهادی برای خداحافظی کردن

 .از گفتگو با شما لذت بردم  .1
 .از صحبت باهاتون خوشحال شدم.امیدوارم باز هم شما را ببینم .2
  .آشنایی با شما برای من بسیار شگفت انگیز بود  .3
 .امیدوارم در آینده باز هم مالقاتتون کنم .4
 .صحبت با شما برای من خوشایند بود ، امیدوارم دوباره ببینمتون  .5
 .باشم ارتباط در باهاتون بعدی هایفرصت در تا دهمخدانگهدار . کارتم رو به شما می .6
 به امید دیدار .7
 شوم؟ مرخص شما حضور از دهیداجازه می .8
 .رو بررسی کنمعذرمی خوام. باید مسئله ای  .9

 ببخشید. من باید برم کاری پیش اومده .10
 .به امید دیدار در جلسه بعد  .11
 .آشنایی با شما برای من غنیمت بود .12
 .امیدوارم در برنامه جدیدت موفق باشی .13
 .از اینکه چند دقیقه با شما بودم خوشحال شدم .14
 .از وقت گذروندن با شما خیلی لذت بردم .15
 .مواظب خودت باش .16
 .شما رو می بینم در برنامه بعدی .17
 .امیدوارم از بقیه مهمانی لذت ببرید .18
 .اوقات خوشی را داشته باشید .19
 .از طرف من به خانواده سالم برسون .20
 .از وقتی که برام گذاشتید ممنونم .21
 .ممنون که وقت گذاشتی .22
 .من باید یک تماس بگیرم .23
 مرسی که یک ساعت از وقتتون رو در اختیارم گذاشتید .24
 .باشی  امیدوارم همیشه خوب .25
در کنار شما انقدر لذت بخش بود که متوجه زمان نشدم،خب دیگه وقتش رسیده برم  .26

 .سر کار
 .امیدوارم همیشه سرحال باشی .27
 .بگذره خوش قدراین کردمبرنامه جالبی بود فکر نمی .28
  خوش بگذره .29
 همیشه خوش باشی .30
 گیرمبیشتر از این وقت شما رو نمی .31



 .خیلی خوش گذشت .32
 .ممنون از پذیرایی فوق العادتون .33
 .من همیشه از دیدارتون خوشحال میشم .34
 .امیدوارم بیشتر ببینمتون .35
 .امیدوارم امروز بیشتر بتونیم با هم باشیم .36
 .ممنونم تا دیدار بعدی خداحافظتان .37
 .خیلی دوست دارم پیشتون باشم، با این حال باید برم تا به جلسه برسم  .38
 .کنممن باید با آقای/خانم صحبت  .39
 .از حضور شما مرخص میشم .40
 .شما را با مهمان جدیدتون تنها میذارم .41
 .از هم صحبتی با شما خوشحال شدم .42
 .موفق باشید .43
 .شوممی مرخص شما حضور از کمکم .44
 .من دیگه کم کم بهتره برم .45
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