
اعرف نفسك

   ...اتكتشف فیھ شخصیتك من خالل تجربة تعیشھا معھ... اختبار ممتع 

لھا مباشرة و لیس التي یالتي تتخأجوبتكسجل ... ما علیك إال أن تأخذ ورقة وقلم 
تعتقد انك أوالتي تجھلھا األشیاءوھذا سیكشف لك الكثیر من ... فكرت فیھا بمنطقیة 

 ......ال تمتلكھا
  

  خالل سیرك المنھك بھا إذا بكوخ قدیم...أنت في غابة مظلمة و كثیفة ..تخیل

  ما حالة باب الكوخ ؟

مقفل
مفتوح

  عندما تدخل الكوخ سترى طاولة

  كیف شكل الطاولة ؟

دائري
بیضاوي

مربع
مستطیل

  مثلث

  بداخلھ ماء) إناء زھور ( على الطاولة ھناك 



  المعبأ داخلھ ؟ما مقدار الماء 

ممتلئ
إلى النصف

فارغ

  من ماذا كانت الفازه مصنوعة؟

الزجاج
البورسلین

الفخار
المعدن

البالستیك
الخشب

 ...ستستمر في سیرك عبر الغابة الموحشة...عندما تخرج من الكوخ 
   !شالل.... حتى تقودك قدماك إلى

  ما مقدار سرعة المیاه في الشالل ؟

  10اختار من صفر إلى 
  

تنظر إلیھ لترى شيء ..تدوس على شيء قاس على األرض ..بعد أن تجتاز الشالل 
 !!یلمع

  !!!عالقة مفاتیح... فإذا بھ ..تنحني اللتقاطھ 

  كم مفتاحا معلقا بھا ؟

10اختار من صفر إلى 



قصر یبزغ فجأة بین فتدلك قدماك إلى ..تعاود سیرك متخبط محاول العثور على مخرج 
   !!!األحراش

  ما حالة القصر ؟

قدیم
جدید

و إذا بجواھر المعة تطفو على ھذه ..تدخل القصر لترى بوسطھ بركة ماء ضحلة 
  المیاه

  ھل ستلتقط الجواھر ؟

نعم
ال

و إذا بأوراق ..لكن مائھا صافي و عذب ...إلى جانب ھذه البركة ھناك بركة أخرى 
   ..تطفو على الماءمالیة 

  ھل ستلتقط المال ؟

  نعم
ال

و إذا بحدیقة غناء .. تخرج منھ ..حتى تجد المخرج ..ستسیر حتى نھایة القصر العظیم 
  تلمح صندوقا على ارض الحدیقة..

  ما حجم الصندوق ؟

صغیر
متوسط

  كبیر



   :ھل كان الصندوق مصنوعا من

ورق مقوى
ورق

خشب
معدن

  
  بعیداً عن الصندوق...ھناك جسر في طرف الحدیقة 

   :ھل كان الجسر مصنوعا من

معدن
خشب

خیزران
  

   !!ھناك حصان.. في المقابل من الجسر 

  ما لون الحصان ؟

ابیض
رمادي

بني
اسود

  ماذا یفعل الحصان ؟

ھادئ و ثابت
یـأكل من العشب

یركض في األنحاء



   ..یقترب من على بعدإعصار 

   :لدیك ثالثة خیارات

الركض و االختباء في الصندوق
الركض و االختباء تحت الجسر

الركض إلى الحصان لتمطیھ و تھرب بھ بعیدا

  انتھى االختبار و الیك النتیجة 
نتیجة التحلیل

ما حالة باب الكوخ ؟
أنت شخص مستعد للمشاركة: باب مفتوح 

أنت شخص تحتفظ باألشیاء لنفسك: مغلق باب 

كیف شكل الطاولة ؟
تحافظ على جمیع أصدقائك و تثق بھم: الطاولة الدائریة أو البیضاویة 
أنت دقیق في اختیار األصدقاء و تصادقك من یشبھك: الطاولة المستطیلة و المربعة 

اء كثیرین في حیاتكأنت مشترط في اختیار األصدقاء و ال أصدق: الطاولة المثلثة 

ما مقدار الماء المعبأ داخلھ ؟
حیاتك لیست مكتملة: اإلناء الفارغ 

ما وجدتھ في حیاتك ھو نصف ما تطمح إلیھ: اإلناء الممتلئ حتى النصف 
حیاتك مكتملة و أنت راضي عنھا: اإلناء الممتلئ 

من ماذا كانت الفازه مصنوعة؟
أنت ضعیف في التحكم بحیاتك: نبور سلی- فخار-زجاج
أنت قوي تتحكم بحیاتك: خشب - بالستیك-معدن 

ما مقدار سرعة المیاه في الشالل ؟
ال رغبة عاطفیة في حیاتك: صفر 

الرغبة العاطفیة متدنیة لدیك:4إلى  1
رغباتك العاطفیة على نمط اعتیادي: 5



أنت عاطفي جداً جداً جداً :10إلى  6

مفتاحا معلقا بھا ؟كم 
لدیك صدیق حقیقي واحد ال غیر :1
لدیك القلیل من األصدقاء الحقیقیون: 5إلى  2
لدیك الكثیر من األصدقاء الجیدون: 10إلى  6

ما حالة القصر ؟
عالقاتك السابقة كانت فاشلة و مؤلمة: قصر قدیم 
عالقاتك السابقة كانت جیدة و سعیدة: قصر جدید 

ستلتقط الجواھر ؟ھل 
 !أنت ال تتردد في مجاملة اآلخرین في وجود شریك حیاتك: نعم 

أنت ال تفعل ذلك: ال 

ھل ستلتقط المال ؟
 !أنت ال تتردد في مجاملة اآلخرین في غیاب شریك حیاتك: نعم 

أنت وفي: ال

ما حجم الصندوق ؟
شعورك بذاتك ضئیل: صندوق صغیر 

شعورك بذاتك طبیعي و متوسط: صندوق متوسط 
شعورك بذاتك قوي: صندوق كبیر 

 :ھل كان الصندوق مصنوعا من
أنت شخص متواضع: خشب - ورق-ورق مقوى

أنت شخص عنید معتد بذاتھ: معدن 

 :ھل كان الجسر مصنوعا من
لدیك رابطة قویة جدا بأصدقائك: معدن 
لدیك رابطة اعتیادیة بھم: خشب 

لست بعالقة جیدة بأصدقائك:خیزران 

ما لون الحصان ؟-13
شریك حیاتك طیب و نقي في نظرك: حصان ابیض 



تنظر لھ بطریقة اعتیادیة: بني : حصان رمادي
ھذه عالمة سیئة- ال تراه بنظرة جیدة : حصان اسود 

ماذا یفعل الحصان ؟
شریكك بیتوتي و متواضع: یأكل العشب - ثابت و ھادئ

شریكك متمرد و مغامر: یركض في األنحاء 

  
  
  
  

فما الذي اخترتھ ؟..ھذا آخر و أھم جزء في االختبار 
األحداث األخیرة لھا دالالت معینة

 :إعصار یقترب من على بعد لدیك ثالثة خیارات
ھو المشاكل في حیاتك: اإلعصار 
بمشاعرك و مشاكلك و آالمك وھو أنت واختیارك لھُ یعني أنت تحتفظ : الصندوق 

لنفسك
وھو أصدقائك واختیارك لھُ یعني أصدقائك ھم من یحتویك و تلجأ لھم عند : الجسر 

الصعوبات
وھو شریك حیاتك واختیارك لھُ یعني أنت ستركض لشریك حیاتك لتجد عنده :الحصان 

الراحة و الحلول لكل المعضالت
  

مع تمنیاتنا لكم بالسعادة 
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اعرف نفسك





اختبار ممتع ... تكتشف فيه شخصيتك من خلال تجربة تعيشها معها ... 



ما عليك إلا أن تأخذ ورقة وقلم ... سجل أجوبتك التي تتخيلها مباشرة و ليس التي فكرت فيها بمنطقية ... وهذا سيكشف لك الكثير من الأشياء التي تجهلها أو تعتقد انك لا تمتلكها ...... 





تخيل..أنت في غابة مظلمة و كثيفة ...خلال سيرك المنهك بها إذا بكوخ قديم 



ما حالة باب الكوخ ؟ 



مقفل 

مفتوح 



عندما تدخل الكوخ سترى طاولة 



كيف شكل الطاولة ؟ 



دائري 

بيضاوي 

مربع 

مستطيل 

مثلث 



على الطاولة هناك ( إناء زهور ) بداخله ماء 









ما مقدار الماء المعبأ داخله ؟ 



ممتلئ 

إلى النصف 

فارغ 



من ماذا كانت الفازه مصنوعة؟ 



الزجاج 

البورسلين 

الفخار 

المعدن 

البلاستيك 

الخشب 



عندما تخرج من الكوخ ...ستستمر في سيرك عبر الغابة الموحشة ... 

حتى تقودك قدماك إلى.... شلال ! 



ما مقدار سرعة المياه في الشلال ؟ 



اختار من صفر إلى 10 



بعد أن تجتاز الشلال ..تدوس على شيء قاس على الأرض ..تنظر إليه لترى شيء يلمع !! 

تنحني لالتقاطه ..فإذا به ... علاقة مفاتيح !!! 



كم مفتاحا معلقا بها ؟ 



اختار من صفر إلى 10 











تعاود سيرك متخبط محاول العثور على مخرج ..فتدلك قدماك إلى قصر يبزغ فجأة بين الأحراش !!! 



ما حالة القصر ؟ 



قديم 

جديد 



تدخل القصر لترى بوسطه بركة ماء ضحلة ..و إذا بجواهر لامعة تطفو على هذه المياه 



هل ستلتقط الجواهر ؟ 



نعم 

لا 



إلى جانب هذه البركة هناك بركة أخرى ...لكن مائها صافي و عذب ..و إذا بأوراق مالية تطفو على الماء .. 



هل ستلتقط المال ؟ 



نعم 

لا 



ستسير حتى نهاية القصر العظيم ..حتى تجد المخرج ..تخرج منه .. و إذا بحديقة غناء ..تلمح صندوقا على ارض الحديقة 



ما حجم الصندوق ؟ 



صغير 

متوسط 

كبير 







هل كان الصندوق مصنوعا من : 



ورق مقوى 

ورق 

خشب 

معدن 



هناك جسر في طرف الحديقة ...بعيداً عن الصندوق

 

هل كان الجسر مصنوعا من : 



معدن 

خشب 

خيزران 



في المقابل من الجسر .. هناك حصان !! 



ما لون الحصان ؟ 



ابيض 

رمادي

بني 

اسود 



ماذا يفعل الحصان ؟ 



هادئ و ثابت 

يـأكل من العشب 

يركض في الأنحاء 













إعصار يقترب من على بعد .. 



لديك ثلاثة خيارات : 



الركض و الاختباء في الصندوق 

الركض و الاختباء تحت الجسر 

الركض إلى الحصان لتمطيه و تهرب به بعيدا 







انتهى الاختبار و اليك النتيجة 

نتيجة التحليل 



ما حالة باب الكوخ ؟ 

باب مفتوح : أنت شخص مستعد للمشاركة 

باب مغلق : أنت شخص تحتفظ بالأشياء لنفسك 



كيف شكل الطاولة ؟ 

الطاولة الدائرية أو البيضاوية : تحافظ على جميع أصدقائك و تثق بهم 

الطاولة المستطيلة و المربعة : أنت دقيق في اختيار الأصدقاء و تصادقك من يشبهك 

الطاولة المثلثة : أنت مشترط في اختيار الأصدقاء و لا أصدقاء كثيرين في حياتك 



ما مقدار الماء المعبأ داخله ؟ 

الإناء الفارغ : حياتك ليست مكتملة 

الإناء الممتلئ حتى النصف : ما وجدته في حياتك هو نصف ما تطمح إليه 

الإناء الممتلئ : حياتك مكتملة و أنت راضي عنها 



من ماذا كانت الفازه مصنوعة؟ 

زجاج-فخار-بور سلين : أنت ضعيف في التحكم بحياتك 

معدن - بلاستيك- خشب : أنت قوي تتحكم بحياتك 



ما مقدار سرعة المياه في الشلال ؟ 

صفر : لا رغبة عاطفية في حياتك 

1 إلى 4: الرغبة العاطفية متدنية لديك 

 5 : رغباتك العاطفية على نمط اعتيادي 

6 إلى 10: أنت عاطفي جداً جداً جداً 



كم مفتاحا معلقا بها ؟ 

1: لديك صديق حقيقي واحد لا غير 

2 إلى 5 : لديك القليل من الأصدقاء الحقيقيون 

6 إلى 10 : لديك الكثير من الأصدقاء الجيدون 



ما حالة القصر ؟ 

قصر قديم : علاقاتك السابقة كانت فاشلة و مؤلمة 

قصر جديد : علاقاتك السابقة كانت جيدة و سعيدة 



هل ستلتقط الجواهر ؟ 

نعم : أنت لا تتردد في مجاملة الآخرين في وجود شريك حياتك! 

لا : أنت لا تفعل ذلك 



هل ستلتقط المال ؟ 

نعم : أنت لا تتردد في مجاملة الآخرين في غياب شريك حياتك ! 

لا: أنت وفي 



ما حجم الصندوق ؟ 

صندوق صغير : شعورك بذاتك ضئيل 

صندوق متوسط : شعورك بذاتك طبيعي و متوسط 

صندوق كبير : شعورك بذاتك قوي 



هل كان الصندوق مصنوعا من : 

ورق مقوى-ورق-خشب : أنت شخص متواضع 

معدن : أنت شخص عنيد معتد بذاته 



هل كان الجسر مصنوعا من : 

معدن : لديك رابطة قوية جدا بأصدقائك 

خشب : لديك رابطة اعتيادية بهم 

خيزران : لست بعلاقة جيدة بأصدقائك 



13- ما لون الحصان ؟ 

حصان ابيض : شريك حياتك طيب و نقي في نظرك 

حصان رمادي: بني : تنظر له بطريقة اعتيادية 

حصان اسود : لا تراه بنظرة جيدة - هذه علامة سيئة 



ماذا يفعل الحصان ؟ 

ثابت و هادئ- يأكل العشب : شريكك بيتوتي و متواضع 

يركض في الأنحاء : شريكك متمرد و مغامر 











هذا آخر و أهم جزء في الاختبار ..فما الذي اخترته ؟ 

الأحداث الأخيرة لها دلالات معينة 



إعصار يقترب من على بعد لديك ثلاثة خيارات : 

الإعصار : هو المشاكل في حياتك 

الصندوق : وهو أنت واختيارك لهُ يعني أنت تحتفظ بمشاعرك و مشاكلك و آلامك لنفسك 

الجسر : وهو أصدقائك واختيارك لهُ يعني أصدقائك هم من يحتويك و تلجأ لهم عند الصعوبات 

الحصان :وهو شريك حياتك واختيارك لهُ يعني أنت ستركض لشريك حياتك لتجد عنده الراحة و الحلول لكل المعضلات 



مع تمنياتنا لكم بالسعادة 
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