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   ٔ ٕ ٖ ٔ ٕ ٖ ٗ  
عندما ال ميلك اإلنسان مااًل،  ٔ

يظّن أَن السعادة تكمن يف ادلال 
لكنو عمدما .. والقصر والسيارة

ميتلك كل ىذه الواسائل وال جيد 
.. السعادة فيها، يشعر باخليبة

وذلذا ينتحر .. بالغربةيشعر 
 .بعض الناس

تصور أحالم  . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة ادلاىرة    √    ٛٔ
وىي تولد من األسرة . كادلرأة اليت ذلا النظرة الواسعة

الغنية ولكن ادلال ليس من األىم عندىا يف ىذه 
وتسعر أحالم حبلوة األموال من والديها منذ . احلياة

حىت تنمو أحالم . اكلصغارىا ولكن فيها ادلش
وىي . بالبلوغ وىي أمهر و حكيم يف وجو احلياة

 .تسعر أن السعادة ليس ألجلي األموال
عندما ال ميلك اإلنسان مااًل،  ٕ

يظّن أَن السعادة تكمن يف ادلال 
لكنو عمدما .. والقصر والسيارة

ميتلك كل ىذه الوسائل وال جيد 

ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداف  √       ٛٔ
يف ىذه اجلملة تشَت أن أحالم ذلا النظرة . للمستقبل

ادلستقبلة، عندىا إذا قدرت سعادة احلياة فقط بادلال 
تدعو . وىذه متساوية بغرق احلياة إىل االغًتاب



.. السعادة فيها، يشعر باخليبة
وذلذا ينتحر .. غربةيشعر بال

 ..بعض الناس

ادة، أن أحالم صاحب كالمها إىل فهم السع
 . السعادة احلقيقية ليس يف ادلال ولكن يف القلب

 
وزهنا .. إن أدرك ما تفكَت بو ٖ

ومالزلها يداّلن على أن عمرىا 
 .يبلغ بضعة أشهر

 

وىذه اجلملة تصور عن ادلرأة ادلاىرة، تقدر أحالم     √    ٕٓ
وخاصة . بفكر السرعة والضبط يف حالة ضرورية

ة اخلاطر يف وجو تكون طبيبة اليت تدعى بسرع
 .ادلرضى

دتتمت أحالم وىي تضع الطفلة  ٗ
مل يعد الناس يفكرون : يف ادليزان

 !إال جبيوهبم و غرائهم

 

اختصرت . وىذه اجلملة تصور عن ادلرأة ادلاىرة    √    ٕٓ
أحالم بعد أن تنظر الصيب يرمى بوالديو أمام ادلسجد 

ىذا  عندىا أن. أّن يف فكرة الناس إال ادلال واذلوى
العمل من العمل غَت اإلنساين وىي تتأسف إىل 

ومن طريقة فكرة أحالم أهنا تستطيع . ذلك الصيب
 .أن يفكر بفكرة ماىرة عندما توجو حبالة ضرورية

كانت امرأة يف العشرينات من  ٘
العمر، وصحتها الظاىرة 
جيدة، بل إن جسمها مييل 

 .لالمتالء

 

رة اجلسدية يف ىذه اجلملة تدل على الصو       √  ٖٕ
من تلك اجلملة السابقة نعرف أن . نفس ادلرأة

ومن حيث . سن نورى سينديان عشرون سنة
ومن البيان . جسدىا أن نورى ذو صحة جيدة



السابق نرى أن نورى ال تصيب بأي مرض، 
ورليئها إىل ادلستشفى صباح اليوم للتداوى، 
تسبب إىل سوء الظن يف نفس طبيب صاحل 

 .  احلاكم
ت لك مل أقصد، كل ما يف قل ٙ

األمر أن النساء عادة مييلون 
لتأنيت األشيا، مثلما مييل الرجل 

 .لتذكَت

باعتبار ذلك . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية   √     ٕ٘
البيان أن نورى تظهر بأن تتجنب من ظن طبيب 

وىي تصنع أنواع احلجاج إلقناع طبيب صاحل . صاحل
 . ترمي صبيهاحىت ال يظنها باألم اليت

قلت لك مل أقصد، كل ما يف  ٚ
األمر أن النساء عادة مييلون 
لتأنيت األشيا، مثلما مييل الرجل 

 .لتذكَت
 

قالت نورى . ىذه اجلملة تصور عن قسوة القلب  √      ٕ٘
عنيدا إىل طالب صاحل أهنا ال تعرف أّن الصيب ىو 

وتفعل نورى ىذا احلال ليكون . من جنس ادلرأة
وىي ختاف إذا ال تتجنب . صاحل ال يظنهاطبيب 

 .سوف سرىا مفرغا
و ىي حتتضن الطفلة كأم ؤوم،  ٛ

و قد أمسكت زجاجة احلليب 
بيدىا، ومالت برأسها اجلميل 
ذات اليمُت، وتركت نظراهتا 

. ملة على الصفة األنثوية يف نفوس ادلرأةتدل تلك اجل       √ ٖٖ
وتصور تلك اجلملة صفة أموية، جيث كانت تلك 

ترحم أحالم . الصفة موجودة يف نفوس ادلرأة فحسب
ترعى ذلك الصيب . الصيب اليعرف أحد أين أبواه



الوادعة تدرث الطفلة حبنان 
سابغ، وعطف يتوىج من 

  .عينيها كأشعة الشمس الدافئة

. برعاية جيدة مهما ليس ابنها احلقيقي، تعطيو لبنا
 .ومن مث تظهر صفتها األموية يف نفس أحالم

التفتت أحالم، قد ارتسمت  ٜ
 .. على شفتيها ابتسامة رقيقة

. تلك اجلملة تدل على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة       √ ٖٗ
دتلك تلك الصفة يف نفس أحالم اليت تعرض رتال 

وىذه ىي . تزين وجهها ببسام لطيف. نفسها دائما
من خصائص ادلرأة اليت تود أن تظّهر صفاهتا 

 .األنثوية
قالت أحالم وىي دتسد بأناملها  ٓٔ

خصالت شعرىا األشقر 
 .ادلنسدل على صدرىا كالوسام

. تدل تلك اجلملة على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة       √ ٓٛ
. تصور تلك اجلملة مظهر أحالم يف حياهتا اليومية

فتزداد رتاذلا . تظهر أحالم بشعر طويل إىل ظهرىا
 .بسمراء لوهنا

م وىي دتسد بأناملها قالت أحال ٔٔ
خصالت شعرىا األشقر 

  .ادلنسدل على صدرىا كالوسام

تلك اجلملة تدل على كيف كانت الصورة اجلسدية       √  ٓٛ
تصور تلك اجلملة أن أحالم ذو . يف نفس ادلرأة

أصابيع لطيفة، ومسراء شعرىا وشعرىا الطويل إىل 
 .صدرىا

أنا ال أعرف رأي والدي، لكٍّت  ٕٔ
 سأتزوج و أنا صاحبة أنا اليت

يف أمر اخلطبة . وىذه اجلملة تصور عن قسوة القلب  √      ٖٛ
ولو قد . عميقا طأّن أحالم ال تريد أباىا أن يتخال



 . القرار

 
أخربىا صاحل من األحسن أن نعرف رأي أبيها ولكن 

يف ىذه احلالة . أحالم ال تريد و تثبت على تقريرىا
 .بتصور أن أحالم ذلا قسوة القل

تأملت وجهها الطيب، فوجدهتا  ٖٔ
قد تقدمت يف السن، وحلت يف 
زلّياىا بعض األخايد الصغَتة، 
اليت حنتها الزمن يف بشرهتا 
الصافية بدقة، فأضافت إىل 

سراً مالزلها اللطيفة وقارًا آ
 .مرحياً 

ىذه اجلملة تدل على الصورة اجلسدية يف نفس       √  ٘ٛ
يف تلك اجلملة ىي ادلدرسة وادلرأة اليت تقصد . ادلرأة

. اليت تعلم أحالم حُت جتلس يف ادلدرسة ادلتوسطة
تصور . مبرور األيام تزداد خطات صغَتة يف خديها

 . تلك الصورة أن مدرسة أحالم قد كانت شيخة

 

بدأت أكره ىذا اجلهاز الذي  ٗٔ
 ! يثَت الصراع بُت األشّقاء

أم الصاحل من  .ىذه اجلملة تصور عن قسوة القلب  √      ٕٜ
وقالت أحيانا إىل أوالدىا أّن . ادلرأة ذلا موقف قوي

بوجود التلفاز سيأيت ادلسألة اجلديدة ألن ال أحد أن 
و ىذه قسوة القلب من . يتنازل عن حقو عادة

 . تأكيدا على أوالدىا الذي سيتجادل بسبب التلفاز
 ! قلب األم أدّق رادار يف العامل ٘ٔ

 
. ملة تدل على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأةتلك اجل       √ ٖٜ

كمرأة ذو . تود أم الصاحل أن تظّهر ما يشعر ابنها



 .ولد فلها الصفة األموية
.. فتاة رتيلة تقتحم قليب بقوة ٙٔ

فتاة رقيقة ذلا نفس كبَتة وخلق 
لكن كل ادلعاين السامية .. نبيل

اجتمعت فيها، وشكلت 
 ..جوىرىا الطاىر الربيء

 

تدل ىذه اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس       √  ٖٜ
وادلرأة اليت تقصد من ىذه اجلملة ىي أحالم، . ادلرأة

تصور ىذه اجلملة كيف كانت . صديقة صاحل
األحوال اجلسدية ألحالم تصويرا واضحا، من حيث 

وجبماذلا، يعترب صاحل أحالما  . رتاذلا ومظاىرىا
حنو يتعجب صاحل كثَتا . كجوىري رتيل وصفي

 .أحالم

إهنا فتاة طيبة ومهذبة، وذات  ٚٔ
 . شخسية جاّدة

. ىذه اجلملة تدل على الصفة الرجولية يف نفس ادلرأة     √   ٜٓٔ
 . أن أحالما مشهورة مبرأة قوية وذلا الصفة الرجولية

وأنا أشيعها بنظرات ملؤىا احلب  ٛٔ
ىذه ىي الفتاة اليت . واإلكبار

تستحق أن ميوت من أجلها 
رجل، ويقطعوا يف سبيلها ال

 !مفازات ادلستقبل

تدل تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس       √  ٔٗٔ
يتسابقون الرجال لنيل قلب أحالم جبمال . ادلرأة

يرى الرجال ادلرأة يف أول . وجهها، وخاصة لصاحل
أ رتلية ىي أم ال، . ادلرّة من حيث رتال جسدىا
 . وتلك اجلملة ىي دليل واقعي

قالت وىي تطوي ورقة كانت  ٜٔ
 :قد انتهت لتوىا من كتابتها 

لكن تستمارات النزالؤ سّر من 

رئيسة دار . ىذه اجلملة تصور عن قسوة القلب  √      ٓ٘ٔ
تقريرىا . األيتام تصور بادلرأة ذلا قسوة القلب

يس من النظام يف قسوة قلب الرئ. وحتكيمها ال يتغَت
تقبل الضيف الذي يريد أن يشاىد الصيب يف دار 



أسرار ادللجأ، ال جيوز ألحد 
 .االّطالع عليها

ولو كان الصاحل من الطبيب الذي يسلم و . األيتام
يعاجل الصيب وإذا يريد أن يدخل فتطلب الرئيسة 

 .رسالة رمسية إليو
ألَقْت ادلديرة أوامرىا بلهجة  ٕٓ

 :صارعة 

دّل الدكتور على .. زلمود"
القاعة إهّنا يف . الطفلة بارعة

 " الثالثة عند اآلنسة نورا

تلك اجلملة تدل على الصفة الرجولية يف نفس      √   ٔ٘ٔ
تدعو مديرة ادلدرسة إىل موظفها زلمود . ادلرأة

وىذه احلالة تصور أن مديرة . بصوت عال
ادلدرسة ذو الصفة الرجولية، ونعرف ىذه احلالة 

 . من صوهتا العايل
، وىذا ىذا الوجو ليس غريباً عٍّت  ٕٔ

اجلمال الذي يتوىج بأشعة من 
 !  احلزن لو جذور يف ذاكريت

تدل تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس       √  ٖ٘ٔ
تصور يف تلك اجلملة أن نورى مرأة ذو وجو . ادلرأة
. وال ينسى صاحل حنوىا أبدا جبمال وجهها. رتيل

وليس رتال وجهها فحسب بل صوهتا اللطيف، وال 
 .يع الرجال بصوهتا اللطيفينسون رت

ال أنكر أهنا رتيلة ورقيقة، لكٍت  ٕٕ
مؤدب منك، و ال أحب 
زلاصرة الفتيات اجلميالت 

 .بنظرايت مثلك
 

تدل تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف       √  ٜ٘ٔ
ادلرأة اجلميلة اليت ذكرت يف . نفس ادلرأة

احلوارات بُت صاحل وحنُت ىي نورى، كممرضة 
يوسوس رتيع الرجال جبمال . دلدارسيف أحد ا

ادلرأة، إىل أن يظن حنُت على أن صاحل قد 



يتعجب جبمال نورى، بل حيسب حنُت على 
 . أن صاحل قد أحب إىل نورى

قالت وىي . نفد صرب ادلديرة ٖٕ
 :ترميٍت بنظرة قاسية 

 ؟ىل من خدمة أخرى.. لديها
 

يغضب رئيس . ىذه اجلملة تصور عن قسوة القلب  √      ٗٙٔ
دار األيتام عندما يسأل طبيب صاحل عن حجة 

رئيسة دار األيتام . ممرضة نورى ليأخذ العطلة فجعة
مثاال أّن ىذه الصفة تستطيع للمرأة ادلشهورة 

 .بلطيفتها
 "ىل ىي قريبة ادلديرة ؟" ٕٗ

لكّن ادلديرة ..ليست قريبتها..ال"
   ."خاصة تعاملها معاملة

حتكى أن نورى . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة ادلاىرة    √    ٘ٙٔ
، وحينما ةطالبة اليت تدرس يف القسم اللغة االجنليزي
 دار رئيسةجاءت إىل دار األيتام لتقدمي العمل وكان 

جتعلها كادلربّة الفضيلة ألهنا تعرف عن قدرة  األيتام
ة اليت حتب  حىت تعترب كادلرب. نورى وكذلك مهارهتا

كثَتا إىل األوالد، وحتفظهم ليال وهنارا باخللوص 
 .  تشبو األم

 !"مديركم ىذه قاسية و شديدة" ٕ٘

 :قال العم زلمود 
شديدة كما تقول، لكّن ىي " 

أطيب امرأة شاىدهتا  .طيبة جّدا

كان ظن . ىذه اجلملة تصور عن قسوة القلب  √      ٙٙٔ
ف عم زلمود الذي يعرف طبيب صاحل صحيح، اعًت 

رئيسة دار األيتام قدميا أّن رئيسة دار األيتام ذلا قسوة 
رئيسة دار األيتام مثاال من الرئيسة اليت ذلا . القلب



وراء قسوة قلبها أن . صفة قسوة يف أخذ احلكمة ".يف حيايت
 .رئيسة دار األيتام من ادلرأة دمث اخللق

 : مسعت ادلديرة تقول لآلنسة نورا ٕٙ

. تور إنسان نبيل فعالً ىذا الدك))
كيف ختطر لو طفلة كبارعة 
دون أن دتّت لو بقرابة أو 

 !(( صلة؟

وىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداف  √       ٚٙٔ
يف ىذه اجلملة تشَت إىل كيفية رئيسة دار . للمستقبل

األيتام بإقناع نورى أّن طبيب صاحل من رجل صحيح 
رئيسة دار . بارية الذي يكون مسؤولية على سالمة

األيتام ذلا أىداف للمستقبل، وترى أن طبيب صاحل 
يستطيع أن يساعدىا يف حل مشكلة الصيب ادلنبوذ 

 .بوالديو
ما ! أنت دائمًا هترب إىل ىنا ٕٚ

 الذي يشّدك إىل الطبيعة ىذا ؟
يف ىذا احلوار . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية   √     ٖٚٔ

 الذي يطمئن نفسو يف تسأل أحالم إىل صاحل
السؤال الذي تسألو أحالم لكي صاحل يريد . احلديقة

بذكيتها أن أحالم يسأل عن . أن يعرب عن قلبو
 .سؤاال الذي حيتاج اإلجابة ادلتعلقة بالقلب

قالت أحالم، وىي تفسح  ٕٛ
الطريق البتسامتها الفاتنة 
لكي تعود لتضيء أسناناً  

تدل على الصورة اجلسدية يف نفس  تلك اجلملة      √  ٚٚٔ
ونستطيع أن نعرف من تلك اجلملة على أن . ادلرأة

. أحالم ذو وجو رتيل وبيضاء اللون كلؤلؤ يف البحر



 .  وىي كرمز مرأة كاملة .كللؤلؤ
فقد أدركت أين مل أخذذلا،  ٜٕ

فازتّرت وجنتها حىت حاكت 
زترهتا الفاتنة لون وردهتا 

قالت وىي توشح  . اجلميلة
ابتسامة وادعة تنطق كلمتها ب

  .بالرضى

تدل تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف       √  ٖٛٔ
حتكي يف تلك الرواية أن أحالم . نفس ادلرأة

. حُت تتبسم، كانت خديها حتمر كوردة رتيلة
تعترب أن ادلرأة ذو صفة حياء، وتلك ىي 

 . األسباب

إذا مل يوافق والدي .. صالح" ٖٓ
معٍت على زواجي منك، فلن جت

 ... "احلياة برجِل من بعدك
 

قالت أحالم . وىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية   √     ٘ٛٔ
حازمة أهّنا لن حتب إىل الرجل اآلخر إذا كان أبوىا 

ألقت أحالم ىذا . ال يقبل عن صلتها مع صاحل
القول قصدا ليكون صاحل يشجع بإلقاء أبيها لطلب 

 .اإلذن على خطبة بنتو
لتمي رتيلة، أنيقة ادللبس، استقب ٖٔ

سألتٍت وىي تقضم قطعة 
بسكويت وتغيبها خلف شفتيها 

 .الغارقتُت يف زترة كثيفة

. تلك اجلملة تدل على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة       √ ٜٓٔ
ادلرأة اجلميلة اليت ذكرت يف تلك اجلملة ىي 

تلبس تلك ادلرأة . السكريتَت يف شركة أب أحالم
حىت أن يظهر رتاذلا بزيادة أحوال  لباسا رتيال

والصفة األنثوية يف نفس تلك ادلرأة . جسدىا اجلميلة
 . تظهر من حيث لباسها

. لى الصفة األنثوية يف نفس ادلرأةتدل تلك اجلملة ع       √ ٜٓٔوأنا أغّض الطرف عن صدرىا  ٕٖ



الذي بدا من حتت سًتهتا 
مل . الواسعة عاريًا صارخ الفتنة

تعد مالبس اليوم كافية لسًت 
 ! مفاتن ادلرأة

تصور فيها كيف تلبس النساء يف عصر احلديث اليت 
تظّهر عوراهتا، وتلك ادلظاىر من مظهر عادي 

فتزداد . عندىن وتعتبرب بالصفة األنثوية يف نفس ادلرأة
 .ثقة ادلرأة بظهور بعض جسدىا

استقبلتمي رتيلة، أنيقة ادللبس،  ٖٖ
سألتٍت وىي تقضم قطعة 

سكويت وتغيبها خلف شفتيها ب
 .الغارقتُت يف زترة كثيفة

تلك اجلملة تدل على الصورة اجلسدية يف       √  ٜٓٔ
ادلرأة اليت تقصد فيها ىي سكريتَتة . نفس ادلرأة

تلك ادلرأة ذو . اليت تعمل يف شركة أب أحالم
وتعترب مبرأة رتيلة نظرا . شفة رتيلة وزتراء اللون

  . من حيث لباسها
وسيشرق وجهها اجلميل، بتلك  ٖٗ

االبتسامة العذبة الوادة اليت  
 .كانت دائماً بلسماً لروحك

 

ىذه اجلملة تدل على الصورة اجلسدية يف       √  ٕ٘ٚ
حتكى فيها أن وجو أحالم كقمر . نفس ادلرأة

جعل القلوب مرحية . وتبسمها كشفاء لكل داء
 .بسبب شدة رتاذلا

ة، لكنو اليوم صرت صبية رتيل ٖ٘
 يتمٌّت ودىا كل شباب القرية

 

. تدل تلك اجلملة على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة       √ ٕٔٛ
. كلمة اجلمال من الكلمات اليت ترتبط بإمراءة

حتكي من تلك اجلملة أن مرأة رتيلة تستطيع أن 
 .  تكون مرغوبة يف الرجال حوذلا

تدل تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس       √  ٕٔٛلكنو اليوم صرت صبية رتيلة،  ٖٙ



تصور تلك اجلملة أحوال جسد نورى يف . ادلرأة .باب القريةيتمٌّت ودىا كل ش
قد يكون . الشاب، وىي من إمرأة مشهورة حُت ذاك

رتال ادلرأة من شيئ مفيد، ومنها مرغوبة لدى 
 . رجال، كما قد وقعت يف نفس نورى

وكانت أمي هتى اخلياطة  ٖٚ
ها، فوجدت يف ىوايتها وتتقن

تسلية مفيدة، ودواء للفراغ الذي 
تعانية، ومصدر دخل يكفينا 
حاجة الناس من األقارب 

  .واألباعد

تصور فيها . من ادلرأة رجويلىذه اجلملة تصور عن      √   ٕ٘ٛ
وىذا العمل الذي تعملو ىي . حياة أم نورى كخياط

من أساس الرزق على أسرهتا، وجهدىا على كسب 
رزق يشَت أهنا من العامل القوي تشبو الرجل الذي ال

 .يكون رب األسرة
 

وخف قليب لرؤية أحالم، وىي  ٖٛ
ترفل يف ىدوئها اجلليل، وقد 
  .ازادات شفتاىا بابتسامة رقيقة

. تلك الكلمة تدل على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة       √ ٕٙٛ
. اجلمال من خصائص ادلرأة، من حيث لباسها

لة يف نفس ادلرأة من ادلظاىر اخلاصة لدى اجلما
 .وال سيما بزيادة تبسمها وىدوء موقفها. رجال

 : ضحك وقال  ٜٖ
أنت قوية الشخصية على )) 
 .. ((يبدو

ىذه الصفة . من ادلرأة رجويلىذه اجلملة تصور عن      √   ٕٛٛ
. تتعلق بقوم آدم عادة ولكن تستطيع أن دتلك بادلرأة

ة حتكي أن نورى تقع يف السيارة يف اجلملة ادلذكور 
األجرة وكان السائق يوسوسها، و ىذا تظهر أهنا 
امرأة شجاعية وىذا يشَت أهنا ليس من امرأة ضعيفة 



 .     وىي تستطيع أن تكون شجاعا كالرجل
واخًتُت دراسة اللغة اإلنكليزية،  ٓٗ

فسجلت نفسي يف اجلامعة، 
وبدأُت الدوام فيها، وأنا فرحة 

لمي يف التحصيل بتحقيق ح
 .العايل

ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداف  √       ٜٕٛ
تصور نورى بادلرأة اليت رؤية ونشاط . للمستقبل

الدراسة عندىا من أىم األشياء يف . التعلم العلوي
وتقبل ادلشقات باجلهد . وصول إىل أحسن ادلستقبل

ا وىذه الصفة مثاال واضحا أهن. لوصول إىل آماذلا
 . دتلك أىداف للمستقبل

كانت عطلة الصيف فرصة   ٔٗ
ذتينة يل حىت أرتع مصروف 

 .السنة التالية

 

يف ىذه اجلملة . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية   √     ٜٕٔ
تصور عن ذكية نورى لنظر من كل الفرصة لنيل 

بذكيتها أهنا جتعل عطلتها . األموال لدفع مشرفاهتا
عندىا . وكسب األموال الكثَتةفرصة ليبحث العمل 

 .أن كل فجوة ىي فرصة كبَتة لوصول اآلمال
كان صاحب الشركة طبيباً،  ٕٗ

فتساىل معي يف أوقات الدوام، 
مقدراً زضعي كطالبة يف اجلامعة، 
واستطعت اجلمع بُت العمل 
والدراسة مبزيد من الدأب 

يف ىذه اجلملة . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية   √     ٜٕٔ
. تصور عن ذكية نورى لنظر من كل الفرصة ادلوجودة

وحينما رئيسها يف مكان العمل يعطيها السهولة 
. وتستعمل نورى ىذه الفرصة لتعمل وتنهي دراستها



 

 

 

 

 .  بذكيتها جتعل كل فجوة فرصة كبَتة لوصول اآلمال ...والصرب
صاحب الشركة طبيباً، كان  ٖٗ

فتساىل معي يف أوقات الدوام، 
دراً زضعي كطالبة يف اجلامعة، مق

واستطعت اجلمع بُت العمل 
والدراسة مبزيد من الدأب 

 ..والصرب

ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداف  √       ٜٕٔ
بصربىا حينما يعمل يف الشركة تستطيع . للمستقبل

الدراسة عندىا من أىم . نورى أن تتم دراستها
وتقبل . قبلاألشياء يف وصول إىل أحسن ادلست

وىذه الصفة . ادلشقات باجلهد لوصول إىل آماذلا
 .مثاال واضحا أهنا دتلك أىداف للمستقبل

تلك اجلملة تدل على الصورة اجلسدية يف نفس       √  ٖٖٗ ! يقولون بأهنا كانت رتيلة ٗٗ
كانت تلك اجلملة من رأي النائب العام عن . ادلرأة

جلسد أهنا ومن حيث ا. أحوال جسد نورى اجلميلة
 . من مرأة رتيلة

صرت أراىا يف كل عُت حادلة،  ٘ٗ
 .ويف وجو رتيل

تلك اجلملة تدل على الصورة اجلسدية يف       √  ٕٖٛ
جبمال . اليت تصور فيها ىي أحالم. نفس ادلرأة

 . وجهها، ذلا نظر لطيف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


