
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 سوالی(  30)  پرسشنامۀ قدرت تخیل

 

 می باشد.سوال   30پرسشنامه قدرت تخیلی دارای 

 

 تی از سواالت:قسم

 

 وقتی مجبورید دروغ مصلحتی بگویید، آیا: - 1

 دستپاچه شده و خودتان را لو می دهید؟ -الف

 آنقدر آسمان و ریسمان سر هم می کنید که موجب شک و تردید می شود؟ -ب

 همان قدر می گویید که قانع کننده باشد؟ -ج

 

 های مصلحتی خودتان را باور می کنید؟ آیا شما دروغ - 2

 تقریباً -ج  خیر -ب  بله -الف

 

 وقتی وارد جمعی می شوید که با ورود شما ساکت می شوند ، آیا فکر می کنید که :  - 3

 حتماً دربارۀ شما حرف می زده اند. -الف

 توقف طبیعی در گفتگوها رسیده اند.آنها به یک -ب



 

 

 آنها ورود شما را ارج می نهند. -ج

 

 نسبت به بدبختی ها و مصیبت های دیگران چگونه واکنش نشان  می دهید؟ - 4

 اشک می ریزید؟ -الف

 قدری احساس همدردی می کنید؟-ب

 احساس مالمت می کنید؟ -ج

 

 وقتی از شما انتقاد می شود ، آیا : - 5

 کامالً آن را رد می کنید؟ -الف

 سعی می کنید تا بفمید تا چه اندازه این انتقاد وارد است؟ -ب

 احساس می کنید همیشه یک جای کار شما عیب دارد؟ -ج

 

 برای تفرج و سرگرمی بیرون می روید، آیا: وقتی بعد از ظهر یک روز - 6

 همیشه به مکانی می روید که مورد عالقه شماست؟ -الف

 بار مکان جدیدی را امتحان می کنید؟هر  -ب

 گاهی مکان تازه ای را امتحان می کنید؟ -ج

 

 وقتی منظر کسی هستید و آن فرد تأخیر دارد ، آیا: - 7

 نگران می شوید مبادا تصادف کرده باشد؟ -الف

 فرض می کنید موضوعی کامالً طبیعی موجب تأخیر او شده است؟ -ب

 ه دل راه نمی دهید؟حداقل برای یک ساعت نگرانی ب -ج

 

 آیا در تئاتر یا سینما گریه کرده اید ؟ - 8

 سالهاست که گریه نکرده اید. -ج  خیر -ب  بله -الف

 

 اگر شب تنها باشید ، آیا: - 9



 

 

 می ترسید؟ -الف

 اصالً نگرانی به دل راه نمی دهید؟ -ب

 کمی می ترسید اما اعتنایی نمی کنید؟ -ج

 

10 - ============================================================= 

 

 

 اگر کودکی دربارۀ یک همبازی خیالی با شما سخن بگوید ، آیا: - 27

 خیال او همراه می شوید؟با  -الف

 به او می گویید دروغ  گفتن کاربدی است؟ -ب

 لبخند مفرطی بر لب می آورید؟-ج

 

 دربارۀ آهنگ مورد عالقۀ خود فکر کنید ، آیا: - 28

 به وضوح و به طور کامل آن را می شنوید؟ -الف

 تنها تکه هایی از آن را می شنوید؟ -ب

 به یاد آورید؟باید زیر لب زمزمه کنید تا آن را -ج

 

 دزد ، خانۀ همسایۀ شما را خالی کرده است ، آیا: - 29

 سعی می کنید از ایمنی قفل ها اطمینان حاصل کنید ؟ -الف

 یک سگ نگهبان می خرید؟ -ب

 یک اسلحه خریداری می کنید؟-ج

 

 آیا می توانید تصور کنید درگیر یک مشکل واقعی مانند زندان رفتن شوید؟ - 30

 خیر -الف

 بله ، اگر شرایط قدری فرق می کرد . -ب

 به دشواری ، زیرا چنین چیزی محتمل نیست. -ج


