
 آزمون نیمکره های مغز

 گاهی  خیر  بله  سواالت 
    آیا خودتان را متخصص تلقی می کنید ؟

    یاداوری چهره اشخاص راحت تر از یاداوری اسامی انها است 
    در مواقع شکست ناامید می شوم و دست از کار می کشم 

    اهل مطالعه هستم 
    قوانین و مقررات را تحت هر شرایطی انجام می دهم 

    زمانی که در یک مکان سخنرانی می کنم تمرکز خود را از دست می دهم 
    آیا خودتان را شخص منظمی تلقی می کنید؟ 

    آیا همیشه به دنبال حدس وگمان شخصی خودتان می روید ؟
    اهل هیجان و کارهای جدید هستم 

    در مدرسه در کالس های ریاضی راحت تر از کالس هنر وجغرافی بودم 
    در سال چندین بار دکوراسیون اتاقم را عوض می کنم 

    موضوعات سیاسی را بیشتر از موضوعات ورزشی در اخبار دنبال می کنم 
    من بلند پرواز وجاه طلب هستم 

    به هنر مدرن عالقه دارم 
    به افکار واندیشه های پنهان خودم اهمیت زیادی می دهم 

    در یک سالن تئاتر ترجیح می دهم سمت چپ سالن بنشینم تا سمت راست 
    بازنشسته شدن را کسل و بیهوده می دانم 

    من بیشتر واقع بین هستم تا پیچیده 
    من پرکار وپر مشغله و پر جنب وجوش هستم 

آیا قادر هستید به طور تقریبی بگویید که چند روز را بدون نگاه کرده به ساعت 
 پشت سر گذاشته اید؟ 

   

    زمانی که تالش هایم نادیده گرفته شود عصبانی و مایوس می شوم 
    با این جمله موافق هستم: برزگ ترین معلم وراهنما تجربه است 

    داشتن یک حرفه مشخص و یکنواخت را ترجیح می دهم 
    آیا تصور می کنید توضیح دهنده خوبی هستید؟ 

بیشتر احساس راحتی می کنم تا زمانی که با حین انجام نقاشی و کارهای دستی 
 ابزتر االت کار می کنم 

   

 

 

 

 

 



 نحوه نمره دهی : 

 امتیاز 2بله 

 امتیاز 0خیر 

 امتیاز 1گاهی 

 

 نشان دهنده راست مغز بودن  50تا  35امتیاز 

 تعادل بین دو نیمکره ) هیچ نیمکره ای غالب نیست (  34تا16امتیاز 

 نشان دهنده چپ مغز بودن  16امتیاز کمتر از 

 


