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 المتحـدة           األمـــــم 
 

  
 أسئلة نموذجية الختبار االستدالل اللفظي

 
إميلي دورانت  عملتت  ا  تعم دخلد اتتامتعم ايفمتتعمتة ا اوليلتتة ايفتاويفيتتة ايفاءة  او ل     ا    

وم ظفي اوليلة بشأن ايفزمي ، هيعشي كعع ،  أربع رسعئ  إيفارتونية )أيفف إىل دام( كتبتهع إميلي و ظفعم
 ايفذي سيتقعخلا   يبعً 

  12إىل  1ي جى اختيعر أفض  إجعبة )أيفف إىل دام( خللى األسئلة  
  

 الرسالة اإللكترونية ألف  
عش ين ايفثعين/ن فلء من هذا ايفمعم  ويفقا  30كلع نملد مجيمعً، سيتقعخلا زميللع ايفمزيز هيعشي كعع  ا  

خلعمع، وكعن دوره أستتتعستتتيعً خللى وجص اتضتتت ح ا  تتتلعن  ستتتن  17كعع  ا اوليلة ألكث  من خلل  ايفستتتيا  
 سري إدار  دخلد اتامعم ايفمعمة وجنع هع ايفبعه  ملذ عأسيسهع ايفذي مل خي  من مضعخلب  ب  مثعين سل ام 

ايف بيمي  وألن ايفسيا كعع  خام وا  ط يلة وأسهد إسهعمعً متليزاً ا خمتلف ف وع اوليلة، كعن من 
أن يتق َّر علييد  ف  وداع خعح يفص ا أواخ  عشتتتتتتتتتتتت ين ايفثعين/ن فلء ا تفعة  ذه اولعستتتتتتتتتتتتبة  و ذا ايف   ، 

 /عشتتتتتت ين األوم 20 ّبذا يف  ع دين من اجلليع ا رتا عم بشتتتتتتأن ايفشتتتتتتا  األنستتتتتتب يفل ف  ا م خلا أ ضتتتتتتعه 
 اوتعح  أكت ب ، فذيفك سيتيح يفلع متسمعً من ايف    يفتلييد ك  شي  ا ايف   

  
 الرسالة اإللكترونية باء  

عشتت ين األوم/أكت ب   ا ايفبااية،  13أكتب هذه ايف ستتعيفة خل فعً خللى رستتعيفل اويفارتونية او رخة  
أود أن أشتتتتتا  اجلليع ورستتتتتعم ا رتا عم بشتتتتتأن ايفرتعيبعم يفتقعخلا هيعشتتتتتي كعع   ويفاث   مع علقي  أفاعرا 

 ه ايف سعيفة سايا ،   رم إدراجهع ا جاوم أرفقص  ذ
وأرج  من اجلليع إيفقع  ني   خلليهع وإخلالمي أي فا   أو أفاعر هي األنستتتتتتتتتب  وأود أن يضتتتتتتتتتع  

اجلليع ا اةخلتبعر أنص مياللع، من ايف دود ايفل وصتتتتتتتتتل     اون، أن نت  ع بأن خلاد انضتتتتتتتتت ر ستتتتتتتتتيا ن 
يا ن صتتتتتتتتتتتتتمبع،   ايل معئة شتتتتتتتتتتتتتأن، وهذا يما أن علييد ملعستتتتتتتتتتتتتبة مث  وجبة  اا  ا م مد  لي  ا 

ألستتبع  يف جستتتية ف ، فثلة خلاد  لي ، إن و جا، من او عخلد ا لية يفايص ايفقار  ايفالزمة خللى استتتيمع  
 مث  هذا ايفماد 

  
 الرسالة اإللكترونية جيم  

عشتتتتتتتت ين األوم/أكت ب ، يستتتتتتتت ين أن أخللن أن  ف  عقعخلا  20إنع ع ب ستتتتتتتتعيفل اويفارتونية او رخة  
عش ين ايفثعين/ن فلء  وست قّام ا انف  اوقبالم  28فلاق   انا بعرك، ي م اجللمة ايفسيا كعع  سي قعم ا 

واوش وبعم، بعو عفة إىل م سيقى عمزفهع ف  ة األوركسرتا ايف ائمة ايفتعبمة يفللليلة  وسي ليَّد أيضعً يعنضيب 
  وستتتتتتتتتتتم  ايفتذك   جللع عءخلعم يفلي نستتتتتتتتتتتا ، وهي اوليلة اوتلقية يفلتءخلعم اوفضتتتتتتتتتتتلة يفاة ايفستتتتتتتتتتتيا كعع 
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دوةرام، وسيا ن من بني اجل ائز إ عمة رائمة يفشأضني عشل  وجبل ايفف  ر وايفمشع  ماهتع ثالثة أيعم  5
 ا فلاق   انا بعرك 

أرج  مع بعيفغ اةمتلعن عأكيا اوشتتتتتتتتتتتتتتتعركة ا هذا انف  ا أ    و   طان  وي جى او عطة  
وم ظفي اوليلة  عيفيعً وستتتتتتتتتتتتتتعبقعً فق  ألن من اوت  ع خلللع بأنص  ا عق ر إرستتتتتتتتتتتتتتعم ايفاخل ام إىل م ظفعم 

 ضتتتتتتتتتت ر خلاد كبري من األشتتتتتتتتتتأعح  و ا باأنع يلع اوستتتتتتتتتتعتعم يفشتتتتتتتتتت ا  هاية ايف داع يفلستتتتتتتتتتيا كعع  ا 
   وي جى إ ضعر اوبلغ او اد عقاميص بعيفضب  8:30، وهي مفت  ة من ايفسعخلة 118A ايف  فة

  
 الرسالة اإللكترونية دال  

ستتتتتتعيفة ألشتتتتتتا  اجلليع خللى  ضتتتتتت ر  ف  وداع ايفستتتتتتيا كعع  ي م اجللمة اوع تتتتتتي  أع جص  ذه ايف   
كعن مت  معً،  ض  انف  خلاد كبري من األشأعح  وأود أن أخن بعيفشا  أوركسرتا اوليلة يفمزفهع  وكلع

او ستتيقي اجللي ، ومضتت فى بلتي يفتلييلص ايفيعنضتتيب و  صتتص خللى ستتري ك  األم ر بستتالستتة  وبعستتتثلع  
يف ايفذي ه   يففرت  وجيز    ابة ايفستتتتتتعخلة ايفثعملة، كعن  األمستتتتتتية كلهع نعج ة يفل عية  ويستتتتتت ين او   اتف

ف! يدوةراً من أج  ايفي نيستتتتتت 1 215ايفق م إنلع متّالع ا ايف ا ع، بفضتتتتتت  بيع عذاك  ايفيعنضتتتتتتيب، من مجع 
 وكمهانع بسأع  ايفسيا كعع ، مل عان مفعجأ  أن يتءّع مبضعخلفة ذيفك اوبلغ 

ّ  وني اً   يفتمّذر  ضتتتتتتتتتتتتتت ر بمم ايفزميالم وايفزمال ، أرف  ب ستتتتتتتتتتتتتتعيفل صتتتتتتتتتتتتتت راً من انف   و ا ستتتتتتتتتتتتتت 
كعع  أمّيع ستتتتت ور بعيفستتتتتعخلة ايفل أهايلعه إيعهع، وطلب إيلَّ أن أشتتتتتا  بعمص ك  زميلة أستتتتتهل  وك   ايفستتتتتيا

 زمي  أسهد بسأع  دون ايفتلّان من انض ر 
  

 الترتيبات التي اتخذت؟أي رسالة إلكترونية تذكر تفاصيل محددة عن  - 1 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تفيد باستالم المقترحات من األشخاص؟ - 2 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 بع  ايف سعيفة اويفارتونية ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تبلغ الزميالت والزمالء بتحقق إنجاز مفاجئ؟ - 3 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
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 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تسلط الضوء على إنجاز مهني مهم؟ - 4 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تضع مهلة زمنية محددة للزميالت والزمالء للقيام بأمر ما؟ - 5 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تدعو فيها الزميالت والزمالء إلى مشاطرة اآلراء معها؟ - 6 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تبلغ الزميالت والزمالء بأن تقييدًا ضروريًا قد ُوضع؟ - 7 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تذّكر الزميالت والزمالء بأن السيد كاتو سيغادر المنظمة؟ - 8 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 
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 كون عملية؟أي رسالة إلكترونية تحذر الزمالء من أن بعض األفكار قد ال ت - 9 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية تعرب عن التقدير إلسهامات بعض الزمالء تحديدا؟ - 10 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 بع  ايف سعيفة اويفارتونية ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 أي رسالة إلكترونية توضح كيفية تقديم مساهمة مالية؟ - 11 `
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 

 إلكترونية تبلغ الزميالت والزمالء بامتنان شخص آخر؟ أي رسالة - 12 
 ايف سعيفة اويفارتونية أيفف )أ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية بع  ) ( 
 ايف سعيفة اويفارتونية جيد )ج( 
 ايف سعيفة اويفارتونية دام )د( 
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، طلبتتت  إىل او ظفتتتعم ا ليتتتعم واو ظفني Staff Matters لتتتة م ظفي اوليلتتتة ايفتتتاويفيتتتة ايفاءة،  
 ، وهي ايفاعفترييع اجلايا  ايفل افت ت   م خ اً ا أ ا اواععب او ليلية The Globeا ليني إباا  اورا  بشأن 

جيد  ي جى   ا   آرا  او ظفعم ا ليعم واو ظفني ا ليني، واختيعر أفض  إجعبة، أيفف أو بع  أو 
  24إىل  13لة أو دام، خللى األسئ

 
 ألكساندرا -ألف  

ملذ افتتع هع، وخعصتتتتة يفتلعوم وجبة ايف اا  مع ايفزميالم  The Globeأواظب خللى ارعيعد كعفترييع  
وايفزمال ، يفاا أ ضتتتتتتتتتاهع أيضتتتتتتتتتعً بني انني واوخ  يفشتتتتتتتتت   ايفقه   ا ايفضتتتتتتتتتبعح، وة با يل من ايفق م إنا 
د هشتتتتتتتتتت  ألوع اعوزم ع  مع. ا ايف ا ع  ونستتتتتتتتتتن انك، ايف صتتتتتتتتتت م إيفيهع من ماععبلع أستتتتتتتتتته  باثري من 

قامية، ومستتتع تهع أ تتتأد باثري بعوقعرنة، فملى ايف  د من أنا أذهب هلعك خلعدً  ايف صتتت م إىل ايفاعفترييع ايف
ب فقة خلاد كبري من ايفزميالم وايفزمال ، ة جنا صم بة أبااً ا اجلل س ممعً  وحنعوم دومعً ايفمث ر خللى طعويفة 
 ع ّ  خللى انايقة ألوع عا ن مشتتتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتة أكث  وأيف ف باثري من اوطاليفة خللى م  ف ايفستتتتتتتتتتتتتتتيعرام 

يتمل  بعيف معم، فعيف جبعم او ه   مستتتتتتتت اهع ة بأس بص وعتل ع أصتتتتتتتلعفهع ك  ي م، يفذيفك ة ي جا  فيلع أمع
ياخل  يفلقل  بأنلع ستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتأم ايف معم  وبعوقعرنة مع او عخلد األخ ة او ج د  ا اجل ار، عقّام ايفاعفترييع  مع

من هذا ايفل ع  وة أنا  بأين مم   وجبعم جيا  مقعرنة بستتتتتتتم هع واتامة جيا  جااً بعيفلستتتتتتتبة يفاعفترييع
 ايفمايا من ايفشاعوة بشأن ايفضتيج ا فرت  ايف اا ، يفان ذيفك ة يضعيقا فمليعً  

  
 بريجيت -باء  

ملذ افتتع هع أكث   The Globeمل أذهب إىل ايفاعفترييع ايفقامية إةّ نعدراً، يفاا ذهب  إىل كعفترييع  
يفزميالم وايفزمال   وهي أفضتتتتتتت  من اواعن ايفستتتتتتتعب  خللى مستتتتتتتت يعم من م   يفتلعوم وجبة ايف اا  مع خمتلف ا

كثري ، وة سيلع من نع ية او ع   واعسعع اوسع ة  ويمتبا بشا  خعح أيضعً أن من اولان أن ن لب 
أن ي  هى طمعملع بعيف  يقة ايفل ن ياهع بعيفضتتتتتتب   وايفاعفيرتيع أيضتتتتتتعً ماعن ملعستتتتتتب يفلتمّ   خللى أشتتتتتتأعح، 

أتتعح بمتتا انق تتعع، وهتتذا أم  ي و ا ألنا خلللتت  ا ايفاثري من األمتتعكن اوأتلفتتة من وكتتذيفتتك يفلقتتع  أشتتتتتتتتتتتتتت
اوليلة  وإذا كلع ة طع ة يفلع خللى اةنتيعر ا ايف عب ر، فأنضتتتتتتح بتلعوم وجبة ايفف  ر هلعك ألن اواعن يا ن 

 ه  ع ك ايفض اين خللى أ   اكتيعظعً، يفان اتيعرام من ايف معم  اود  ن خلعً مع  واألم  ايف  يا ايفذي يضعيقا
 ايف عويفة بما اةنتهع  من علعوم ايف معم أ يعنعً، فأنع أخلتقا أن ا ذيفك  لة ا رتام يفل ري 

  
 تشين -جيم  

اخلتام خللى أن أجلب ممي إىل ايفمل  وجبة ايف اا  ا خللبة و عرور  شتتتتتتتتتتتت ا ، يفذا مل يان يفاي  
اودار  ايفل أخللتت  فيهتتع خلقتتام م خ اً     اون  يفان The Globeستتتتتتتتتتتتتتتبتتب يتتاخل ين إىل ارعيتتعد كتتعفترييتتع 

اجتلعخلعً  ري رمي كبرياً هلعك ألنلع مل جنا  عخلة اجتلعخلعم عتستتتتتتتتتتتتتتتع يفلع مجيمعً، وة با أن أخلرت  بأنا 
ألن ايف عوةم يفيستتتتتتتتتتتتتت  متالصتتتتتتتتتتتتتتقة   أخلتب  كثرياً بعيفاعفترييع، إن كعن خللى مستتتتتتتتتتتتتتت ة ايف ا ة خلل معً أو

 ضتتتتتتتاهتع م   ا فرت  ايف اا ، يفاا رأي  ايف  ابري فمام أدراجي  وأخلتقا أن إ تتتتتتتعفة مقهى ملفضتتتتتتت   و ا
كعن  فا   جيا ، فال ر بة أل ا ا ايفم د  يفالنتيعر ا ايف عب ر بما اةنتهع  من األك  جمل د إ ضتتتتتتتتتتتتتتعر 

فعم ا  ا   وأيعً فلتعن  ه    ويفستبب  ري مم و ، ستقف اواعن يفيم م عفمعً كفعية، رمبع ةستتيمع  ماي
 كعن ايفسبب ورا  ذيفك، فعيفلتيتة هي أنص خللامع يا ن اواعن ماتيعً، أكعد ة أمع نفسي وأنع أفا !
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 داكشا -دال  
م فقعً يفل عية ألنص يستتتتته  خللى  -أي ا وستتتتت  اجمللع  - The Globeكعن اختيعر م  ع كعفترييع  

شتتتا  مل  ن من ايفاعفيرتيع ايفستتتعبقة ايفل كعن   تتيقة اجلليع عق يبعً ايفذهع  إيفيهع  وخلل معً، إوع أفضتتت  ب
هي مع  ا يضتتت ا  ع،  The Globeبمم ايفشتتتي  وممتلة و ب ة بعأل  ة  واوفعر ة هي أن شتتتمبية كعفترييع 

فأ يعنعً ناعد ة نتلان من ان كة بستتتتتتتتتتبب ط م ايف عب ر، مث  األمعكن ايفستتتتتتتتتتيع ية ايفشتتتتتتتتتتايا  ايف واج بني 
عفستتا كث   ايفستتيع ة ايفشتتي  ايفذي جذ  ايفلعس ا األستتعس  وايفستتبب ايف ئيستتي ايفلعس، ففي وعية او ع  

يفإل بعم خللى ايفاعفترييع ه  بال شتتتتتتتتتتتتتتك أوع عقام طمعمع جياا وطعزجع  فأنع مث  مميد ايفلعس، آكلة ن م، 
 يفان ي و ا حتتتايتتااً أنتتص عت اف  فيهتتع دائلتتع خيتتعرام ألطملتتة ختتعيفيتتة من ايفالكت ز وايف ل عني وأن ا إماتتعنلتتع

 اةختيعر من بني خلاد من ايف جبعم ايفلبععية ايفل عباو مشهية  فهي يفيس  كلهع خلاسعً وأرزاً!
  

 من أثنت على المرونة في تقديم الخدمة في الكافيتريا؟ - 13 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 من عّلقت بصورة إيجابية على تصميم الكافيتريا؟ - 14 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 َمن قالت إنها ترتاد الكافتيريا بانتظام؟ - 15 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 
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 َمن أوضحت الطريقة التي تلّبى بها الطلبات غير الشائعة؟ - 16 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 َمن يبدو واضحًا أنها ال تطيق االنتظار للحصول على الخدمة؟ - 17 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 َمن ذكرت طريقة لتجنب االنتظار طوياًل في الطابور؟ - 18 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 الكافتيريا الجديدة؟َمن تستمتع بلقاء الناس في  - 19 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 َمن تحدد بوضوح أنها تفضل زاوية معينة من الكافتيريا؟ - 20 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 
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 َمن تنتقد بعض األشخاص من رواد الكافتيريا؟ - 21 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ي ب جي ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 َمن هي األشد انتقادا لحالة الصوت في الكافتيريا؟ - 22 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 َمن أبدت الرأي األكثر إيجابية بشأن موقع الكافيتريا؟ - 23 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

 األقل ارتيادا للكافيتريا؟َمن هي  - 24 
 أيفاسعنارا )أ( 
 ب جيي  ) ( 
 عشني )ج( 
 داكشع )د( 

  
 اإلجابات:  

 ف  عقعخلا ايفسيا كعع  سي قعم ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية جيم الرسالةاوجعبة هي  - 1
عشتتتتتتتتتتتتتتت ين ايفثتتعين/ن فلء  وستتتتتتتتتتتتتتتت قتتّام ا انفتت  اوقبالم  28ا فلتتاق   انتتا بتتعرك، ي م اجللمتتة 

واوش وبعم، بعو عفة إىل م سيقى عمزفهع ف  ة األوركسرتا ايف ائمة ايفتعبمة يفللليلة  وسي ليَّد أيضعً 
، وهي اجلهة اوتلقية يفلتءخلعم اوفضتتتتتتتتلة يفاة ايفستتتتتتتتيا كعع   يعنضتتتتتتتتيب جللع عءخلعم يفلي نستتتتتتتتا 

دوةرام، وسيا ن من بني اجل ائز إ عمة رائمة يفشأضني عشل  وجبل ايفف  ر  5وسم  ايفتذك   
 “ وايفمشع  ماهتع ثالثة أيعم ا فلاق   انا بعرك 
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اجلليع ورستتتتتعم  أود أن أشتتتتتا ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية باء الرســــالةاوجعبة هي  - 2
 …“ ا رتا عم

ويستتتتتتتتتتت ين ايفق م إنلع متّالع ا ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية دال الرســــــــالةاوجعبة هي  - 3
 “ ف!يدوةراً من أج  ايفي نيس 1 215ايف ا ع، بفض  بيع عذاك  ايفيعنضيب، من مجع 

دوره أستتتتتعستتتتتيعً خللى  وكعن”… يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية ألف الرســــالةاوجعبة هي  - 4
وجص اتضتت ح ا  تتلعن  ستتن ستتري إدار  دخلد اتامعم ايفمعمة وجنع هع ايفبعه  ملذ عأستتيستتهع 

 “  ايفذي مل خي  من مضعخلب  ب  مثعين سل ام
و ذا ايف   ،  ّبذا يف  ع دين ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية ألف الرســـــــالةاوجعبة هي  - 5

 عشتتتتتتتت ين األوم/ 20األنستتتتتتتتب يفل ف  ا م خلا أ ضتتتتتتتتعه من اجلليع ا رتا عم بشتتتتتتتتأن ايفشتتتتتتتتا  
 “ أكت ب  

وأرج  من اجلليع إيفقع  ني   ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية باء الرســـــــــــالةاوجعبة هي  - 6
 “ خلليهع وإخلالمي أي فا   أو أفاعر هي األنسب 

خل ام إىل إرستتتتتتتتتتتتتتتعم ايفا”… يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية جيم الرســـــــــــالةاوجعبة هي  - 7
  “م ظفعم وم ظفي اوليلة  عيفيعً وسعبقعً فق  

كلع نملد مجيمعً، ستتتتتتتتتتيتقعخلا ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية ألف الرســــــــالةاوجعبة هي  - 8
 “  عش ين ايفثعين/ن فلء من هذا ايفمعم 30زميللع ايفمزيز هيعشي كعع  ا 

وهذا يما أن علييد ملعسبة مث  ”ع مع يلي:  يث جع  فيه اإللكترونية باء الرسالةاوجعبة هي  - 9
وجبة  اا  ا م مد  لي  ا يا ن صتتمبع، ألستتبع  يف جستتتية ف ، فماد  لي ، إن و جا، من 

 “  او عخلد ا لية يفايص ايفقار  ايفالزمة خللى استيمع  مث  هذا ايفماد
وأود أن أخن بعيفشتتتتتتتتتتتتتتتا  ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية دال الرســــــــــــالةاوجعبة هي  - 10

أوركسرتا اوليلة يفمزفهع او سيقي اجللي ، ومض فى بلتي يفتلييلص ايفيعنضيب و  صص خللى سري 
  “األم ر بسالسة 

و ا باأنع يلع اوستتتتتتتتتتعتعم ” يث جع  فيهع مع يلي:  الرســــــــالة اإللكترونية جيماوجعبة هي  - 11
  وي جى 8:30، وهي مفت  ة من ايفستتتتتتتتتتعخلة 118Aع  ا ايف  فة يفشتتتتتتتتتت ا  هاية ايف داع يفلستتتتتتتتتتيا كع

 “ إ ضعر اوبلغ او اد عقاميص بعيفضب  
ّ  ايفستتيا كعع  أمّيع ستت ور ” يث جع  فيهع مع يلي:  اإللكترونية دال الرسالةاوجعبة هي  - 12 و ا ستت 

أستتتتتتتهد  بعيفستتتتتتتعخلة ايفل أهايلعه إيعهع، وطلب إيل أن أشتتتتتتتا  بعمص ك  زميلة أستتتتتتتهل  وك  زمي 
 “ بسأع  دون ايفتلّان من انض ر 

ويمتبا بشتتا  خعح أيضتتعً أن من اولان أن ن لب أن ” يث عق م:  بريجيتاوجعبة هي  - 13
 “ ي  هى طمعملع بعيف  يقة ايفل ن ياهع بعيفضب  

وة با أن أخلرت  بأنا أخلتب  كثرياً بعيفاعفترييع، إن كعن ” يث عق م:  تشـــــــــــيناوجعبة هي  - 14
 “  ة ايف ا ة خلل معً أو ألن ايف عوةم يفيس  متالصقة خللى مست
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ملتتتتذ  The Globeأواظتتتتب خللى ارعيتتتتعد كتتتتعفترييتتتتع ” يتتتتث عق م:  ألكســــــــــــــانـــدرااوجتتتتعبتتتتة هي  - 15
 …“ افتتع هع

ي و ا حتايااً أنص عت اف  فيهع دائلعً خيعرام ألطملة خعيفية من ” يث عق م:  داكشــــااوجعبة هي  - 16
 “  إماعنلع اةختيعر من بني خلاد من ايف جبعم ايفلبععية ايفل عباو مشهية ايفالكت ز وايف ل عني وأن ا

وأخلتقا أن إ عفة مقهى ملفض  كعن  فا   جيا ، فال ر بة ” يث عق م:  تشيناوجعبة هي  - 17
 “ أل ا ا ايفم د  يفالنتيعر ا ايف عب ر بما اةنتهع  من األك  جمل د إ ضعر فلتعن  ه   

وإذا كلع ة طع ة يفلع خللى اةنتيعر ا ايف عب ر، فأنضتتتتتتتتتتتتتتح ” يث عق م:  بريجيتاوجعبة هي  - 18
بتلتتعوم وجبتتة ايفف  ر هلتتعك ألن اواتتعن يا ن أ تت  اكتيتتعظتتعً، يفان اتيتتعرام من ايف متتعم  تتاود  

 “ ن خلعً مع 
وه  أيضتتعً ماعن ملعستتب يفلتمّ   خللى أشتتأعح، وكذيفك ” يث عق م:  بريجيتاوجعبة هي  - 19

ح بما انق عع، وهذا أم  ي و ا ألنا خللل  ا ايفاثري من األمعكن اوأتلفة من يفلقع  أشتتتتتتتتتتتتتأع
 “ اوليلة 

وحنعوم دومعً ايفمث ر خللى طعويفة ع ّ  خللى انايقة ألوع ” يث عق م:  ألكســـــــاندرااوجعبة هي  - 20
 “ عا ن مشلسة أكث  وأيف ف باثري من اوطاليفة خللى م  ف ايفسيعرام 

واألم  ايف  يا ايفذي يضعيقا ه  ع ك ايفض اين خللى ايف عويفة ” يث عق م:  يتبريجاوجعبة هي  - 21
 “ بما اةنتهع  من علعوم ايف معم أ يعنعً، فأنع أخلتقا أن ا ذيفك  لة ا رتام يفل ري 

ويفستتتتتتتتتتبب  ري مم و ، ستتتتتتتتتتقف اواعن يفيم م عفمعً كفعية، ” يث عق م:  تشــــــــيناوجعبة هي  - 22
أيعً كعن ايفستتتتتتتتتتتتتتتبب ورا  ذيفك، فعيفلتيتة هي أنص خللامع يا ن ةستتتتتتتتتتتتتتتتيمع  مايفعم ا  ا   و  رمبع

 “ اواعن ماتيعً، أكعد ة أمع نفسي وأنع أفا !
 -أي ا وستتت  اجمللع  - The Globeاختيعر م  ع كعفترييع ” يث عق م:  داكشــااوجعبة هي  - 23

 “ كعن اختيعراً م فقعً يفل عية ألنص يسه  خللى اجلليع عق يبعً ايفذهع  إيفيهع 
مل يان يفتتاي ستتتتتتتتتتتتتتتبتتب يتتاخل ين إىل ايفتتذهتتع  إىل كتتعفترييتع ” يتتث عق م:  تشـــــــــــيناوجتتعبتتة هي  - 24

The Globe  اون    “ 

 


