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 B یا A پرسشنامه شخصیتی تیپ 

 
 

تا هی تَاًیذ سزیغ . پاسخی کِ تا ٍیژگی ّای شخصیتی شوا هٌطثك است، پز کٌیذ  پزسشٌاهِ سیز را ، تاکشیذى دایزُ دٍر

  .دّیذ ٍ ّیچ سَالی را تذٍى پاسخ ًگذاریذ پاسخ

 "تلی"اگز تِ طَر هطلك ًوی تَاًیذ ، پاسخ .  خَاّیذ دیذ "؟"ػالهت سَال   یا"خیز" ، "تلی"پس اس ّز سَال کلوات 

  .  را اًتخاب کٌیذ"؟"تذّیذ ، در آى صَرت ػالهت سَال "خیز"یا 

  خَد رٍی تزخی کلوات تاکیذ هی کٌیذ؟ تلی خیز ؟ آیا در هکالوات رٍسهزُ -1

  ٍ تِ طَر سزیغ حزف هی سًیذ ؟ تلی خیز ؟ آیا تِ طَر سزیغ غذا هی خَریذ -2

  داد تا تْتزیي تاشٌذ ؟ تلی خیز ؟ آیا تِ ًظز شوا تایذ تِ کَدکاى یاد -3

  ًشاى هی دّیذ ؟ تلی خیز ؟ آیا ٍلتی کسی کٌذ کار هی کٌذ تی حَصلگی -4

  کٌیذ کِ سٍد تاشٌذ؟ تلی خیز ؟ آیا ٍلتی دیگزاى حزف هی سًٌذ آى ّا را ٍادار هی -5

در رستَراى هٌتظز خالی شذى هیش تاشیذ ، خیلی ػصثاًی هی  آیا ٍلتی احساس هی کٌیذ هحذٍد شذُ ایذ یا تایذ -6

  شَیذ ؟ تلی خیز ؟

  تلی خیز ؟ ٍلتی کسی تزای شوا حزف هی سًذ، ّن چٌاى اداهِ افکار شخصی خَد را دًثال هی کٌیذ ؟ آیا -7

  تخَریذ ؟ تلی خیز ؟ آیا سؼی هی کٌیذ در حال اصالح کزدى یا آرایش کزدى ، صثحاًِ ًیش -8

  خیز ؟ آیا اتفاق هی افتذ کِ در تؼطیالت تاتستاى کار کٌیذ ؟ تلی -9

  تلی خیز ؟ آیا تحث ّای هزتَط تِ هَضَع ّای هَرد ػاللِ خَد را ّذایت هی کٌیذ ؟ -10

  آیا ، اگز ٍلت گذراًی کٌیذ خَد را گٌْکار هی داًیذ ؟ تلی خیز ؟ -11

  شَیذ ؟ تلی خیز ؟ آیا آى لذر هشغَل کار ّستیذ کِ هتَجِ افزاد یا تغییز دکَراسیَى خاًِ ًوی -12

  خیز ؟ آیا تا هادیات تیشتز اس هسائل اجتواػی در گیز ّستیذ ؟ تلی -13
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  تلی خیز ؟ آیا سؼی هی کٌیذ فؼالیت ّای خَد را در کوتزیي سهاى تزًاهِ ریشی کٌیذ؟ -14

  آیا ّویشِ تِ هَلغ سزلزار حاضز هی شَیذ ؟ تلی خیز ؟ -15

  اتفاق افتادُ است کِ تزای تیاى ًظزات خَد ، هشت گزُ کٌیذ یا تشًیذ ؟ تلی خیز ؟ آیا -16

  خیز ؟ آیا هَفمیت ّای خَد را تِ تَاًایی سزیغ کار کزدى خَد ًسثت هی دّیذ ؟ تلی -17

  ؟ آیا احساس هی کٌیذ کارّا تایذ ّویي حاال ٍ سزیغ اًجام گیزد ؟ تلی خیز -18

کارتزیذ کِ تیشتزیي تاسدُ را دارًذ ؟ تلی خیز  آیا تزای اًجام دادى کارّای خَد ، ّویشِ سؼی هی کٌیذ اتشارّایی تِ -19

  ؟

  سؼی هی کٌیذ تثزیذ ًِ ایي کِ سزگزم شَیذ ؟ تلی خیز ؟ آیا تِ ٌّگام تاسی ، تیشتز -20

  را لطغ هی کٌیذ؟ تلی خیز ؟ آیا اغلة حزف دیگزاى -21

  ؟ تلی خیز ؟ آیا ٍلتی دیگزاى تاخیز هی کٌٌذ، ػصثاًی هی شَیذ -22

  هی شَیذ؟ تلی خیز ؟ آیا پس اس غذا خَردى ،تالفاصلِ اس سز هیش یا اس سز سفزُ تلٌذ -23

  آیا احساس هی کٌیذ ػجلِ داریذ ؟ تلی خیز ؟ -24

  اس ػولکزد فؼلی خَد ًاراضی ّستیذ ؟ تلی خیز ؟ آیا -25

 

 1380 . ًشز ساٍاالى. ارسشیاتی شخصیت  . گٌجی ، حوشُ: هاخذ 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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