 -۱در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد راﺣﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
•
•

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ
ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ُارکﻫﺎ )ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﺎﻟﯽ زﺷﺖ و ﺟﻨﺠﮕﻮ(

 -۲در ﯾﮏ ﭘﻮﯾﺶ )ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎز ی ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰ ی ارزﺷﻤﻨﺪ وارد
ﺳﻠﺴﻠﻪای از اﺗﻔﺎﻗﺎت و روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﺪ؟
•
•

درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ
در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش در ﭘﺎﯾﺎن

 -۳ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟
•
•

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدن

 -۴در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ از ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﺪ؟
•
•

در ﯾﺎﻓﺖ آﺧﺮ ﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت

ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

 -۵ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎز ﯾﮑﻦ ،در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ،ﮐﺪام ﯾﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
•
•

ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻪ ارزش ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ

 -۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎز ﯾﮑﻦ آﻧﻼﯾﻦ ،از ﮐﺪام ﯾﮏ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮ ی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد؟
•
•

ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻓﻪ( ﺧﻮد را اداره ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺟﻬﺎن )ﺑﺎز ی( ﺑﺴﺎز ﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.

 -۷ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ی در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ؟
•
•

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎز ی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎوش ﮐﻨﯿﺪ.

 -۸ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ؟
•
•

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎز ی در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎز ی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﯾﮑﻨﺎن

 -۹ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮐﺎرﻫﺎی ز ﯾﺮ را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد:
•
•

ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﯿﻮﻻ ،از دوﺳﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ.

ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻫﯿﻮﻻ در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

 -۱۰ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺎز ﯾﮑﻦ در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮ ﯾﺪ ،آن ﻓﺮد:
•

ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺑﺎﻣﺰه! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮب ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را

•

ﯾﮏ ﺟﺎدوﮔﺮ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﮏ

ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -۱۱دوﺳﺖ دار ﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎز ی ،دﻧﺒﺎل ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﮐﻨﯿﺪ؟
•
•

ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮ ﯾﺪ  ،و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ وی را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ!

 -۱۲ﮐﺪام ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ؟
•
•

ﯾﮏ ﺑﺎز ی ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب و درﺳﺘﯽ در ﺳﻨﺎر ﯾﻮی آن وﺟﻮد دارد.
ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر

 -۱۳از ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد؟
•
•

ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎز ﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ )دوﺋﻞ(

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻦ )ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎز ﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ (

 -۱۴ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ز ﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
•
•

ﺗﺮﺳﻨﺎک

دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ

 -۱۵ﮐﺪام ﻣﻮرد را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
•
•

ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺗﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.

 -۱۶در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

•
•

ﮐﺎوش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺸﻒ ﺗﺎر ﯾﺨﭽﻪی آن.

اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ را از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 -۱۷در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ،دوﺳﺖ دار ﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ی ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ؟
•
•

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ راه و ﭼﺎه ﺑﺎز ی را ﺧﻮب ﺑﻠﺪ اﺳﺖ.

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎز ی را دارد.

 -۱۸ﮐﺪاﻣﯿﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
•
•

ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻮﯾﺪ )ﺳﺮ ﯾﻌﺘﺮ ﻣﺪار ج ﺗﺮﻗﯽ را در ﺑﺎز ی ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ(
اﺳﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮ ی از ﺑﺎز ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۱۹ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ دار ﯾﺪ؟
•
•

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ی ﻧﻤﯽداﻧﺪ.

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ی ﻧﺪارد )ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﺎص(

 -۲۰ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﺪام ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
•
•

ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ی ﺣﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
زودﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 -۲۱در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ؟
•
•

داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻗﺎﺗﻼن

 -۲۲ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ؟
•

ﺑﺎز ی ﻫﺎی ) triviaﺑﺎز یﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد(

•

ﺑﺎز ی ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

 -۲۳در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ی ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
•

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﺎوش اﻣﻦ اﺳﺖ.

•

ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﻌﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽروﯾﺪ.

 -۲۴اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ ی در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﯾﺰ ی ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
•

ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺮ ﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و در آﻧﺠﺎ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

•

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -۲۵ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎز ﯾﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻓﮑﺮ ی ﮐﻪ در ﻣﻮرد وی دار ﯾﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
•

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را در ﺑﺎز ی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

•

ﯾﮏ ﻃﻌﻤﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ!

 -۲۶در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺪام را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
•

ﺷﻤﺸﯿﺮ ی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

•

ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺮ ﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﺎز ی ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۲۷آﯾﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎز ی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دار ﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ی ﭘﺰ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
•

ﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﯾﮑﻦ را ﮐﺸﺘﻪاﯾﺪ.

•

ﭼﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای دار ﯾﺪ.

 -۲۸ﮐﺪام را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
•

ﻃﻠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

•

ﻃﻠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 -۲۹ﮐﺪام را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
•

ارﺗﻘﺎء دو ﺳﻄﺢ.

•

ﯾﮏ ﻃﻠﺴﻢ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎز ﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ  ٪۱۰اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

 -۳۰ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ی ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺎز ی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﮐﺪام ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺬابﺗﺮ اﺳﺖ؟
•

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

•

ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ.

