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 اختبار الذكاء االنفعالي
 

 نادرا أحيانا دائما  البيــــــــــان
        تستطيع تحديد سلوكك الخاطئ وتصف سبب الخطأ -1
       تعترف باألخطاء وتقول أنا آسف -2
تقبل اللوم من اآلخرين علي الخطأ وال تحاول أن تلقي التھمة  -3

 علي اآلخرين
      

       غير مناسبةتشعر بالخجل والذنب حول أعمالك الخاطئة أو ال -4
عندما يتصل بك شخص غير مرغوب فيه تجعلھم يخبروه  -5

 أنك غير موجود
      

 قة لجوانب القوة والضعف في شخصيتك رؤية دقيكلدي -6
 )تدعمھا مصادر خارجية(

      

        يمكنك أن تبكي أو تحزن عندما يحزن شخص آخر-7
       ه لدي اآلخرين وتتفاعل معھاتقرأ تعابير الوج -8
       ً تحدد مشاعر شخص آخر فعاليمكن أن -9

      متفاعل اجتماعيا ولديك الكثير من المشاعر تجاه اآلخرين - 10
       تتألم حين تري البطل يتأذي في االفالم - 11
       تشعر بالفرح لآلخرين عندما يفوزوا - 12
تنتظر بصبر في الطابور أو الصف دون أن تراوغ أو  - 13

 تتدافع
      

       شر وسط جموع البتشعر باالرتياح لوجودك - 14
       ) اآلخرون ھكذا يقول عنك( تعتبر نفسك قائدا  - 15
       ترفع يدك قبل الكالم وتقاوم رغبتك في مقاطعة اآلخرين - 16
تسيطر علي غضبك وال تفقد السيطرة علي أعصابك  - 17

 والفاظك
      

تدخر نقودك بدال من شراء مالبس جديدة ال تحتاجھا  - 18
 بشدة

      

       ي االنترنتترفض أن تدخل علي موقع اباحي مجاني عل - 19
       ترفض تجربة تدخين سيجارة بانجو من صديق - 20
تسيطر علي رغبتك لالستماع الي حديث ھامس يتناول  - 21

 سيرة شخص
      

لم تشارك في أي نوع من األذي البدني كالضرب أو  - 22
  الشجار 

      

       هعرفما ت) شخص أو جماعة ( يم اآلخرين ستمتع بتعلت - 23
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من الناس الذين يلجأ اليھم زمالئھم أو جيرانھم أنت  - 24
 لإلستشارة وطلب النصيحة

      

        علي االقل ثالث أصدقاء مقربينكلدي - 25
 مثال  الصعايدة"ال تميل الي النكات التي تؤذي اآلخرين  - 26

" 
      

تھتم بشكل عميق حين يعامل أحدھم بشكل قاس غير  - 27
 عادل

      

حفل  ( جتماعي في المساء في نشاط اتفضل قضاء وقتك - 28
 منزلال في  البقاء وحدكعن)  زيارة–

      

       ًقلق وتنشغل كثيرا بشأن مظھركت - 29
      ير فيما حولككتقضي أوقات طويلة بمفردك للتأمل أو التف - 30
       تھتم باحتياجات اآلخرين وتعمل علي تلبيتھا - 31
تتمتع بالقيام باعمال الخدمة والتطوع التي تجعل اآلخرين  - 32

 سعداء
      

 مع اآلخرين الذين يختلفون عنك في أرائك تتسامح - 33
 ومعتقداتك

      

       ص بكعمل مستقال وقد فكرت جديا في بدء عمل خات - 34
 الدين، ، علي اآلخرين بغض النظر عن الجنستنفتح - 35

 الحضارة أوالمستوي االجتماعي واالقتصاديالمعتقدات، 
      

       تركز علي إيجابيات اآلخرين بدال من اختالفھم عنك - 36
       عن التفاخر والتعصب والسخرية من اآلخرينتحجم  - 37
       تستمع لكل األطراف فبل تكوين رأي أو حكم - 38
       ة قوية أو ذو تفكير مستقلادرلديك إ - 39
       تتعامل بروح رياضية عند الھزيمة وتحيي الفائز - 40

 


