
Table 1

If you had only 1 week to live, what 10 
things would you do?

 إذا كان متبقي أسبوغ واحد في حیاتك, ماھي العشر أشیاء
الذي ستفعلھا؟

If your boss had her underwear showing, 
would you tell her?

 لو كانت المالبس الداخلیة لمدیرتك في العمل ظاھرة, ھل
ستخبرھا؟

If you were on TV for fifteen minutes, 
what would you say?

إن كنت على التلفاز لمدة خمس دقائق,ماذا سوف تقول ؟

If you were to pick one song that describes 
your life, what one would it be?

 إذا أردت أن تختار أغنیة تصف بھا حیاتك, أي أغنیة
ستكون؟

If you dented someone's car, but nobody 
saw you do it, would you leave your name 
and address?

 إذا صدمت سیارة أحدھم ولكن لم یراك أحد, ھل ستترك رقم
ھاتفك وعنوانك ؟

If you could have any one question 
answered, what would it be?

إذا وددت أن تعلم جواب لسؤال واحد, فماذا سیكون السؤال؟

If you could be any kind of bird, which 
bird would you want to be?

إذا كان بإمكانك أن تكون طائرا, أي نوع من الطیور ستكون؟
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If you could be any kind of plant, which 
one would you like to be?

إذا كان بإمكانك أن تكون نبات, أي نوع من النباتات ستكون؟

If you could be any one super-hero, which 
one would you like to be for a day?                                                                      

 إذا كان بإمكانك أن تكون بطل خارق, فأي شخصیة سوف
تختار لیوم واحد ؟

If you could be any one animal, which one 
would you want to be and why?

 إذا كان بإمكانك أن تكون نوعا ما من الحیوانات, أي نوع
ستكون؟

If  you  could  be  another  person  for  24 
hours, who would you like to be?

 إذا كان بإمكانك أن تكون شخصاٌ أخر ل ساعة, فمن سترغب
أن تكون؟

If you could be invisible for an hour what 
would you do and why?

 إذا كنت تستطیع أن تكون غیر مرئیا لمدة ساعة ماذا كنت
ستفعل ولماذا؟

If you could change one thing about your 
partner or spouse, what would it be?

 إذا كان بإمكانك تغیر شئ ما في شریك حیاتك فما ھوالشئ
الذي سوف ستغیره؟

If you could change anything about 
yourself, what would it be?

 إذا أردت أن تغییر شیئاٌ ما في نفسك , فما ھوالشئ الذي
سوف ستغیره؟
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If you could change something about the 
world, what would it be?

 إذا كان بإمكانك تغیر شیئاً ما في العالم, فما ھوالشئ الذي
سوف ستغیره؟

If you could pick how you were going to 
die, how would you end up going?

 إذا كان بإستطاعتك أن تختار طریقة موتك, فماذا ستكون
نھایتك ؟

If you could choose to live on another 
planet, which one would you choose and 
why?

 إذا كان بإمكانك أن تعیش على كوكب أخر , فماذا سیكون
الكوكب الذي تختاره ولماذا؟

If you could steal something and get away 
with it, what would you steal?

 إذا كان بإمكانك أن تسرق شیئاً ما وتھرب بھ, فماذا سیكون
ھذا الشيء ؟

If you could date a celebrity or famous 
person, who would you pick and why?

 إذا كان بإمكانك أن تواعد شخصاً مشھورا أو شخصیة
معروفة, فمن سیكون ھذا الشخص ؟ولماذا؟

If you could have only one type of food 
for the rest of your life, which one would it 
be?

 إذا بإمكانك أن تحصل على نوع واحد من الطعام لبقة حیاتك,
فماذا سیكون ھذا الطعام ؟

If you could read someone's mind for a 
day, who would you choose?

 إذا كان بإمكانك أن تقرأ أفكار أحدھم لیوم واحد, فمن سیكون
ھذا الشخص؟
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If you could win a competition to live 
anywhere in the world, where would it be?

 إذا إستطعت أن تفوز بمسابقة للعیش في أي مكان في العالم ,
أین سیكون ھذا المكان ؟

If you could spend a day with any famous 
person, either dead or alive, who would he 
or she be and why?

 إذا كان بإمكانك أن تمضي یوماً واحدا مع شخص مشھور,
إما شخصیة میتة أو حیة، من ستكون ؟ولماذا؟

If you could speak any language other than 
English, which language would it be and 
why?

 إذا كان بإمكانك أن تتحدث أي لغة أخرى غیر اللغة
اإلنجلیزیة، أي لغة ستكون؟ ولماذا؟

If you could meet any celebrity, who 
would it be and what would you ask him 
or her?

 إذا إستطعت أن تقابل شخصاً معروفاً, فمن ستكون ؟وماذا
سوف تسألھ ؟

If you could take a vacation anywhere in 
the world, where would you go?

 إذا كان بإمكانك أن تقضي عطلة في أي مكان في العالم, أین
ستذھب؟

If you could go to one place in the world 
for a two week holiday, where would you 
go?

 إذا كان متبقي أسبوغ واحد في حیاتك, ماھي العشر أشیاء
الذي ستفعلھا؟

If you had only 1 week to live, what 10 
things would you do?

 لو كانت المالبس الداخلیة لمدیرتك في العمل ظاھرة, ھل
ستخبرھا؟

�4



If your boss had her underwear showing, 
would you tell her?

إن كنت على التلفاز لمدة خمس دقائق,ماذا سوف تقول ؟

If you were on TV for fifteen minutes, 
what would you say?

 إذا أردت أن تختار أغنیة تصف بھا حیاتك, أي أغنیة
ستكون؟
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