
شخصیتكحلل

البسیطة وبصدقاألسئلةجاوب على ھذه 
البعضیبعضھمالناس لمعرفة وجھة نظروألمانیاوبریطانیا وفرنسا أمریكالقد طبق ھذا االختبار في 

العامةواألماكنفقد طبق في الشركات 
اظھر الورقة والقلم ودون نتائج

  
؟نشاطكبكاملمتى تشعر 

  (a) في الصباح
  (b) خالل فترة الظھر وبدایة فترة المساء

    (c)في فترة المتأخرة من اللیل
  

أنت عادة تمشي ؟

(a)  خطوات طویلةمع, عنحو سریعلى
(b)  مع خطوات سریعة وقصیرة,على نحو سریع
(c) األمامترى العالم إلى , بسرعة قلیلة والرأس مرتفع
(d)  منخفضبسرعة قلیلة والرأس
(e)  ًبطيء جدا  

؟عندما تتحدث إلى الناس

(a) تقف ذراعك مثني حولك
(b) یداك تكون متصافحتان
(c)  كلتا الیدان حول ورككأوتكون أحدى
(d)  تدفع من تتحدث إلیھأوتمسك
(e) أو تلعب بشعرك,بذقنكأو تلعب , تلعب بأذنك



؟....عندما تكون مرتاحاً تجلس و

(a) ركبتك منحني مع رجلك جنب إلى جنب
(b) رجلك تشكل تقاطع
(c) ممدودة بشكل مستقیمرجلك تكون ممدة أو
(d)  تحتكمطویةأو ملتفةأحدى رجلیك

عندما تكون یكون ھناك شيء یضحك تكون ردة فعلك؟

(a) تضحك ضحكة كبیرة من خاطر
(b) تضحك لكن لیس بصوت عالي
(c) تضحك بینك وبین نفسك بصوت خافت
(d) ابتسامھ خجولة

؟...فأنتكبیر عندما تذھب إلى حفلة أو اجتماع 

(a)  اآلخرینتدخل بشكل قوي حتى ینتبھ لك
(b) تدخل بشكل ھادئ وتبحث عن أي شخص تعرفھ
(c) تدخل بطریقھ ھادئ جداً وتحاول أن یالحظك الحاضرین

؟....أو قاطعك احدھم فھلوأزعجكمتعب من العمل وتبذل كل جھدك في العمل أنت

(a) ترحب بوقت للراحة
(b) تشعر بغضب كبیر
(c) یكون شعورك مختلط بین الحالتین

؟؟أكثرالتالیة تفضل األلوانأي من 

(a) والبرتقالياألحمر



(b) األسود
(c) الفاتحاألزرقأواألصفر
(d) األخضر
(e) البنفسجأوالقاتم األزرق
(f) األبیض
(g) البني أو الرمادي

؟.. .وأنتتستلقيقبل النوم ,اللیلعندما تكون في السریر في 

(a) تستلقي ممد على ظھرك
(b) تستلقي على وجھك وبطنك
(c)  منطوي,واحدتستلقي على طرف
(d)  تحت رأسكتضع إحدى یدیك
(e) تستلقي ورأسك مغطى

؟....انكتحلم أحیانا

(a) تحلم انك تقع
(b) تعارك أو تقاوم
(c) تبحث عن شخص او عن شيء
(d) تطیر أو تعوم
(e) غالباً ما تحلم
(f) دائماً سعیدةأحالمك  

  
  

  النقاط

1.     (a) 2   (b) 4    (c) 6   

2.     (a) 6 (b) 4    (c) 7    (d) 2    (e) 1   



3.     (a) 4 (b) 2    (c) 5    (d) 7    (e) 6 

4.     (a) 4 (b) 6    (c) 2    (d) 1    

5.     (a) 6 (b) 4    (c) 3    (d) 5    (e) 2 

6.     (a) 6 (b) 4    (c) 2   

7.     (a) 6 (b) 2    (c) 4 

8.     (a) 6 (b) 7     (c) 5    (d) 4    (e) 3    (f) 2 (g) 1 

9.   (a) 7 (b) 6    (c) 4    (d) 2    (e) 1

10. (a) 4 (b) 2    (c) 3    (d) 5    (e) 6    (f) 1 

احسب النقاط التي جمعتھا

النتائج

وما فوق60من أكثر

یعاملوك بطریقة خاصةأنیرونك انك شخص یجب اآلخرین
شخص مسیطرة بشكل فظیعفأنت, وترید جذب االنتباه , یرونك كانسان متباھي اآلخرین

یترددون, معجبین بك ویتمنون أن یكونوا مثلك ولكنھم ال یثقون بك اآلخرینربما 
یكون معك بشكل دائمأنفي 



60إلى 51النقاط ما بین 

كثیراً وكثیر االندفاعومتقلبةیرونك كشخصیھ مثیرة لالھتمام اآلخرین
بسرعةھقراراتمن النوع الذي یتخذ , مسیطر بالفطرة بسبب شخصیتك أوقائد : شخصیتك 

یجربأوشخص یحب فعل , جريء و مغامر,صحیحةغیر األحیانفي اغلب أنھاولو 
المغامرةشخص یحب أن یستغل الفرص ویحب ,واحدهأشیاء كثیر مرة 

یحبون أن یكونوا معك ویستمتعون برفقتكاآلخرین

50إلى 41النقاط من 

ودائماً ممتع,عملیة,مسلیة,ممتعة,حیویة,نشیطةیرونك شخصیة اآلخرین
اآلخرینشخص متوازي وال تزعج , شخص تجذب االنتباه 

متفھم, حذر , وھم یرونك أیضا لطیف 
شخص دائماً یبھجھم ویساعدھم

  
  
  
  

40إلى 31النقاط من 

ومنتبھ وعملي, وحذر , حساس إنسانیرونك اآلخرین
لیس من النوع الذي یقیم... ولكن متواضع , موھوب , یرونك شخص شاطر اآلخرین

ولكن, بطریقة سھلة أوصداقات بسرعة 
شخص شدید الوفاء إلى أصدقائك

شخص شدید الوفاء وتتوقع الوفاء بالمثلأنت
بأصدقائكالذین یعرفونك عز المعرفة یدركون انھ من الصعب ھز ثقتك 

من الصعب علیك ان تصدق ما یحدث إذا أحدھم ھزه ثقتكأنتأیضاولكن 

30إلى 21النقاط من 

اإلرضاءیرونك كشخص مجتھد وصعب أصدقائك



األقداموبطيء وثابت التھادي أو وقع ,العنایةوشدید ,حذرفھم یرونك شخص 
قمت بعمل مثیر في لحظةأوقمت بعمل مندفع إذافقد یدھشھم 

وبعدھا فأنت عادة ما تقرر,زاویةفھم یتوقعون منك انك تمعن النظر بدقھ في كل 
ضده أو ترفضھ

االنتباهوالشدیدةالمتأنیةفھم یعتقدون ذلك بسبب شخصیتك 

21تحت النقاط 

 .و متردد, متوتر , شخص خجول یعقدونكالناس 
في اتخاذ قراراتھ واآلخرینشخص دائما یعتمد على , فأنت شخص تحتاج إلى اھتمام 

یرونك شخصیة قلقھاآلخرین. التدخل في أي شيءأوأحد أيال تحب االختالط مع فأنت
غیر موجودةباألصلفأنت ترى المشكالت التي ھي 

الذین یعرفونك حق المعرفة الاألشخاصفقط .مملبعض الناس یعتقدون انك شخص 
  یعتقدون انك شخص ممل

  
  مع تمنیاتنا لكم بالسعادة
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حلل شخصيتك



جاوب على هذه الأسئلة البسيطة وبصدق 

لقد طبق هذا الاختبار في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لمعرفة وجهة نظر الناس يبعضهم البعض فقد طبق في الشركات والأماكن العامة 

اظهر الورقة والقلم ودون نتائج 

 

 متى تشعر بكامل نشاطك ؟ 



   (a) في الصباح 

   (b) خلال فترة الظهر وبداية فترة المساء 

    (c) في فترة المتأخرة من الليل 



 أنت عادة تمشي ؟ 



 (a) على نحو سريع, مع خطوات طويلة 

 (b) على نحو سريع ,مع خطوات سريعة وقصيرة 

 (c) بسرعة قليلة والرأس مرتفع, ترى العالم إلى الأمام 

 (d) بسرعة قليلة والرأس منخفض 

 (e) بطيء جداً

 

عندما تتحدث إلى الناس ؟ 



 (a) تقف ذراعك مثني حولك 

 (b) يداك تكون متصافحتان 

 (c) تكون أحدى أو كلتا اليدان حول وركك 

 (d) تمسك أو تدفع من تتحدث إليه 

 (e) تلعب بأذنك, أو تلعب بذقنك, أو تلعب بشعرك 





عندما تكون مرتاحاً تجلس و....؟

 

 (a) ركبتك منحني مع رجلك جنب إلى جنب 

 (b) رجلك تشكل تقاطع 

 (c) رجلك تكون ممدة أو ممدودة بشكل مستقيم 

 (d) أحدى رجليك ملتفة أو مطوية تحتك 



عندما تكون يكون هناك شيء يضحك تكون ردة فعلك؟ 



 (a) تضحك ضحكة كبيرة من خاطر 

 (b) تضحك لكن ليس بصوت عالي 

 (c) تضحك بينك وبين نفسك بصوت خافت 

 (d) ابتسامه خجولة 



عندما تذهب إلى حفلة أو اجتماع كبير فأنت...؟

 

 (a) تدخل بشكل قوي حتى ينتبه لك الآخرين 

 (b) تدخل بشكل هادئ وتبحث عن أي شخص تعرفه 

 (c) تدخل بطريقه هادئ جداً وتحاول أن يلاحظك الحاضرين 





أنت متعب من العمل وتبذل كل جهدك في العمل وأزعجك أو قاطعك احدهم فهل....؟

 

 (a) ترحب بوقت للراحة 

 (b) تشعر بغضب كبير 

 (c) يكون شعورك مختلط بين الحالتين 









أي من الألوان التالية تفضل أكثر ؟؟ 



 (a) الأحمر والبرتقالي 

 (b) الأسود 

 (c) الأصفر أو الأزرق الفاتح 

 (d) الأخضر 

 (e) الأزرق القاتم أو البنفسج 

 (f) الأبيض 

 (g) البني أو الرمادي 



عندما تكون في السرير في الليل, قبل النوم تستلقي وأنت... ؟ 



 (a) تستلقي ممد على ظهرك 

 (b) تستلقي على وجهك وبطنك 

 (c) تستلقي على طرف واحد, منطوي 

 (d) تضع إحدى يديك تحت رأسك 

 (e) تستلقي ورأسك مغطى 



أحيانا تحلم انك....؟ 



 (a) تحلم انك تقع 

 (b) تعارك أو تقاوم 

 (c) تبحث عن شخص او عن شيء 

 (d) تطير أو تعوم 

 (e) غالباً ما تحلم 

 (f) أحلامك دائماً سعيدة 







النقاط



1.      (a) 2    (b) 4     (c) 6  



2.      (a) 6   (b) 4     (c) 7     (d) 2     (e) 1 

 

3.      (a) 4   (b) 2     (c) 5     (d) 7     (e) 6 



4.      (a) 4   (b) 6     (c) 2     (d) 1    



5.      (a) 6   (b) 4     (c) 3     (d) 5     (e) 2 



6.      (a) 6   (b) 4     (c) 2    



7.      (a) 6   (b) 2     (c) 4 



8.      (a) 6   (b) 7      (c) 5     (d) 4     (e) 3     (f) 2   (g) 1 



9.     (a) 7   (b) 6      (c) 4     (d) 2     (e) 1 



10.   (a) 4   (b) 2     (c) 3     (d) 5     (e) 6     (f) 1 



احسب النقاط التي جمعتها 



النتائج



أكثر من 60 وما فوق

 

الآخرين يرونك انك شخص يجب أن يعاملوك بطريقة خاصة 

الآخرين يرونك كانسان متباهي , وتريد جذب الانتباه , فأنت شخص مسيطرة بشكل فظيع 

ربما الآخرين معجبين بك ويتمنون أن يكونوا مثلك ولكنهم لا يثقون بك , يترددون 

في أن يكون معك بشكل دائم



 

النقاط ما بين 51 إلى 60 



الآخرين يرونك كشخصيه مثيرة للاهتمام ومتقلبة كثيراً وكثير الاندفاع 

شخصيتك : قائد أو مسيطر بالفطرة بسبب شخصيتك , من النوع الذي يتخذ قراراته بسرعة 

ولو أنها في اغلب الأحيان غير صحيحة, جريء و مغامر, شخص يحب فعل أو يجرب 

أشياء كثير مرة واحده, شخص يحب أن يستغل الفرص ويحب المغامرة 

الآخرين يحبون أن يكونوا معك ويستمتعون برفقتك 



النقاط من 41 إلى 50 



الآخرين يرونك شخصية نشيطة, حيوية, ممتعة, مسلية, عملية, ودائماً ممتع 

شخص تجذب الانتباه , شخص متوازي ولا تزعج الآخرين 

وهم يرونك أيضا لطيف , حذر , متفهم 

شخص دائماً يبهجهم ويساعدهم 











النقاط من 31 إلى 40 



الآخرين يرونك إنسان حساس , وحذر , ومنتبه وعملي 

الآخرين يرونك شخص شاطر , موهوب , ولكن متواضع ... ليس من النوع الذي يقيم 

صداقات بسرعة أو بطريقة سهلة , ولكن 

شخص شديد الوفاء إلى أصدقائك 

أنت شخص شديد الوفاء وتتوقع الوفاء بالمثل 

الذين يعرفونك عز المعرفة يدركون انه من الصعب هز ثقتك بأصدقائك 

ولكن أيضا أنت من الصعب عليك ان تصدق ما يحدث إذا أحدهم هزه ثقتك 









النقاط من 21 إلى 30 



أصدقائك يرونك كشخص مجتهد وصعب الإرضاء 

فهم يرونك شخص حذر, وشديد العناية, وبطيء وثابت التهادي أو وقع الأقدام 

فقد يدهشهم إذا قمت بعمل مندفع أو قمت بعمل مثير في لحظة 

فهم يتوقعون منك انك تمعن النظر بدقه في كل زاوية, وبعدها فأنت عادة ما تقرر 

ضده أو ترفضه 

فهم يعتقدون ذلك بسبب شخصيتك المتأنية والشديدة الانتباه 



النقاط تحت 21 



الناس يعقدونك شخص خجول , متوتر , و متردد. 

فأنت شخص تحتاج إلى اهتمام , شخص دائما يعتمد على الآخرين في اتخاذ قراراته و 

فأنت لا تحب الاختلاط مع أي أحد أو التدخل في أي شيء. الآخرين يرونك شخصية قلقه 

فأنت ترى المشكلات التي هي بالأصل غير موجودة 

بعض الناس يعتقدون انك شخص ممل. فقط الأشخاص الذين يعرفونك حق المعرفة لا 

يعتقدون انك شخص ممل 



مع تمنياتنا لكم بالسعادة
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