
 

 MBTIإختبار أنماط الشخصية 

 :األول الجزء

 :عندما نشاطا أكثر أكون عادة أنا -1

 E  اآلخرين مع أكون  

 I  نفسي مع أفكر 

 : تزداد وحيويتي نشاطي فإن اجتماعية، لقاءات إلى الصدفة تقودني حينما -2

 E  يغادر شخص آخر أكون وقد اللقاءات، نهاية في. 

 I  المنزل إلى للعودة بشدة وأرغب سريعا والملل بالضجر أشعر ثم اللقاء بداية في. 

 :أكثر معه ترتاح اآلتيين، االختيارين أي -3

 E الحفالت أو األندية مثل معهم للتفاعل فرصة وجود في األشخاص من الكثير به مكان إلى األصدقاء مع الذهاب. 

 I  معا   عشاء وجبة تناول أو التلفاز أو فيديو مشاهدة مثل لوحدنا خاص شيء بعمل أقوم والقيام األصدقاء مع البيت في الجلوس. 

 : فإنني أصدقائي مع أكون عندما -4

 E  كثيرا   أتكلم. 

 I  معهم بالحديث أبدأ قد وعندها معهم، بالراحة أشعر حتى ومتحفظا   منصتا   أكون. 

 :أصدقائي غالبية على بها تعرفت التي الطريقة  -5

 E  وغيرها الترويحية والنشاطات العمل أو األندية أو الحفالت مثل األعمال، بعض بإنجاز أقوم كنت عندما الخارج في. 

 I  لهم عائلتي أفراد أو الحميمين أصحابي يقدمني عندما. 

 :لدي -6

 E  واألصدقاء المعارف من الكثير. 

 I  مني التقرب غاية في ولكنهم األصدقاء من القليل. 

 :أنني عني يشاع ما عادة -7

 E  صامتا   أجلس ما وقليال   الكالم كثير. 

 I  أكثر لالستماع وأميل الكالم قليل. 

 :الثاني الجزء

 :طريق عن المعلومات أجمع أن أفضل أنا  -8

 N يكون أن يمكن لما وتوقعاتي خيالي. 

 S الحاضر والزمن الحالي وبالمكان بالواقع إحساسي. 

 :أكثر أثق أنا -9

 N األمور معاني وفهم والحدس إحساسي في. 

 S الواقعية العملية والتجارب لألشياء والمباشرة الدقيقة المالحظة في. 



 : عن التحدث أفضل فأنا أصدقائي، مع أكون عندما -10

 N لطرقا أفضل عن أو الحديثة ةالعلمي االختراعات عن أتكلم:  مثال ؛ الحياة واحتماالت وتطويرها األشياء ابتكار وكيفية المستقبل 

 .وأحاسيسي مشاعري عن للتعبير

 S يلتفاص أو بها قمت جميلة رحلة تفاصيل عن أتكلم قد:  مثال ؛( الحالي والمكان الحاضر الزمن)  والعملية والمادية الواقعية األمور 

 .غيره أو طعان أو مالبس

 :يفهموا أن يفضلون الذين األشخاص من أنا -11

 N أوال الكلية الصورة. 

 S أوال التفاصيل. 

 : يفضلون الذين األشخاص من أنا -12

 N الواقع من بدال واألحالم الخيال من عالم في العيش. 

 S تخيلها من بدال األشياء واقع على التركيز. 

 : العادة في أنا -13

 N التفاصيل كافة وذكر األشياء وصف في دائما استطرد. 

 S طبيعتها على تسير األمور ترك وأفضل للمبالغة أميل ال. 

 : أنه أعتقد فأنا اآلخرين، مع عالقاتي في  -14

 N دائما وللتحسين للتطوير مكان هناك. 

 S لإلصالح داعي فال العالقة، في خلل هناك يكن لم إذا. 

 :الثالث الجزء

 :على تعتمد قراراتي غالبية -15

 F والمنطق العقل من القليل استخدام مع وأحيانا  ( أكره أو أحب ما) أساسي بشكل عواطفي. 

 T عواطفي من بعضا وأحيانا   األول المقام في عقلي. 

 :تجاه أقوى شعوري ان أقول استطيع -16

 F وللتعاطف للدعم اآلخرون احتياج. 

 T والعقل المنطق لغة عن اآلخرين خروج. 

 :فإنني معارفي، أو أصدقائي أحد مع عالقتي أقطع عندما -17

 F ومؤلما صعبا   شيئا العالقة قطع وأجد العنان لمشاعري أترك. 

 T يضايقني قد ذلك أن رغم تردد بدون العالقة أقطع فأنا ذلك، أقرر عندما. 

 :أستطيع فأنا اآلخرين، مع عالقاتي في -18

 F تفكير دون وأحاسيسي مشاعري عن التعبير على القدرة امتلك أني كما عاطفيا، أتوافق أن. 

 T ومتزنة منطقية بصورة والنقاش الفطري التواصل على القدرة امتلك أني كما عقليا، أتوافق أن. 

 : فأنا أصدقائي، أحد وبين بيني النظر وجهات في اختالف يحدث عندما -19

 F مشاعره تؤذي أن شأنها من كلمة بأي أتفوه وال مشاعره، أجرح ال حتى استطيع ما كل أبذل. 



 T حق الحق أن يقين على ألني مباشرة وبطريقة بصراحة فيه رأيي عن أعبر. 

 :بأني االعتقاد إلى يميلون حولي من الناس أكثر  -20

 F المشاعر ودافئ حساس. 

 T كالمي في وصريح منطقي. 

 : يحدث اآلخرين، مع ونقاشي خالفي غالبية أن أرى أنا -21

 F ودية بصورة. 

 T حق على أني إثبات في والرغبة العقلي الطابع عليها يغلب بصورة. 

 :الرابع الجزء

 : العادة في فأنا معه، للسفر لي صديق ودعاني ووقت مال لدي كان إذا  -22

 J السفر قرار اتخاذ قبل أوال ، أعمالي جدول أراجع. 

 P تفكير بدون معه وأسافر فورا   حقائبي أحزم. 

 : فأنا لي، صديق للقاء أذهب عندما -23

 J موعده عن تأخر إذا كثيرا أتضايق. 

 P أيضا الخطأ نفس في أقع ان الممكن من ألنني باألمر، كثيرا بالي أشغل ال. 

 :لي بالنسبة األفضل -24

 J (إلخ...  ألبس، سوف وماذا هناك، سأقضيها التي والمدة هناك، يكون سوف ومن أذهب، سوف أين) اللقاء بتفاصيل مسبقا   أعرف أن. 

 P مسبق تخطيط وبدون طبيعتها على تسير األمور وأترك األمر، في أفكر ال. 

 :على قائم حياتي أسلوب يكون ان أفضل لي بالنسبة -25

 J مسبق وتنظيم مواعيد جدول. 

 P والعفوية التلقائية . 

  :أن غالبا فإنه أصدقائي، من مجموعة وبين بيني موعد وجود عند -26

 J يتأخرون واآلخرون الموعد في أحضر. 

 P الموعد في يحضروا واآلخرون متأخرا   أحضر. 

 :أن إلى أكثر أميل أنا -27

 J محددة قرارات إلى وأصل أمري أحسم. 

 P المعلومات أجمع وأن مفتوحة خياراتي أترك. 

 : أن يفضلون الذين األشخاص من أنا -28

 J إتمامه حتى محدد عمل في يستمروا. 

 P نفسه الوقت في شيء من أكثر بعمل يستمتعوا. 

 


