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سخت

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوری
که در هر سطر ،در هر ســتون و در هر مربع3در 3هیچ
رقمیتکرارینباشد.
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چقدر دوستداشتنی هستید؟
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حل معامهای صفحه قبل
معمای نجات از قبیله آدم خــوارهــا :جــواب:
او گفت« :شما مرا با تیر خواهید کشت» اگر
جملهاش درست باشد باید او را با روغن بپزند که
طبق فرض سوال ممکن نیست؛ چون با جمله این
که گفته مرا با تیر خواهید کشت در تضاد است.
اگر جمله اش غلط باشد باید او را با تیر بکشند
که امکان ندارد چون جمله اش درست از کار در
میآید و قرار بود فقط در صورتی که غلط باشد او
را با تیر بکشند.
معمای طناب :ابتدا همزمان با آتش زدن طناب
اول ته طناب دوم را آتش می زنیم و  30ثانیه
طول می کشد تا طناب اول کامل بسوزد و طناب
دوم در اون زمــان نصفش سوخته اســت و در
حالت سوختن است بنا بر این سر طناب دوم را
بالفاصله بعد از سوختن طناب اول آتش می زنیم
تا بعد از 15ثانیه کامل بسوزد.بنابر این دو طناب
ظرف 45ثانیه کامال سوختند.
معمای هر کسی چه کاره است؟ * :از یک و دو
نتیجه میشه (یا سعیده خلبان است یا حمیرا)
یا (سعیده کمک خلبان است یا حمیرا کمک
خلبان است) * از  3و  6نتیجه می شود که یا
حمیرا یا گلناز مهندس پرواز هستند * .از  4و 8
نتیجه می شود سعیده و حمیرا خلبان نیستند.
* از  12و  14نتیجه می شود که یا سعیده کمک
خلبان است یا حمیرا * .از 5و 9نتیجه میشود یا
گلناز یا ساناز هوانورد هستند * .از 6و 10نتیجه
می شود که سعیده یا ساناز هوانورد هستند.
* از  7نتیجه می شود که گلناز کمک خلبان
نیست * .از  17و  3نتیجه می شود که سعیده و
ساناز مهندس پرواز نیستند * .از  16و  3نتیجه
میشودکهگلنازیاسانازمهندسپروازنیستند.
* از  13و  20نتیجه می شود که حمیرا مهندس
پــرواز است * .از  15و  21نتیجه می شود که
سعیده کمک خلبان است * .از  1و  5و  7نتیجه
می شود که گلناز خلبان است * .از  21و  22و
 23نتیجه می شود که ساناز هوانورد است.

محبوبیت باعث افزایش رضایت از زندگی و احساس آرامش و آسایش بیشتر در افراد میشود .معموال افراد محبوب در انجام
کارهایشان موفق تر عمل می کنند و از اعتماد به نفس باالیی برخوردار هستند .آزمون روان سنجی سنجش میزان محبوبیت،
راهی آسان پیش پای شما قرار میدهد تا میزان محبوبیت خودتان را نزد اطرافیان بسنجید .در ادامه 24 ،سوال برای شما مطرح
کردهایم .در نهایت صداقت ،حوصله و دقت به آنها پاسخ بله یا خیر بدهید تا نتیجه آزمون به واقعیت نزدیکتر باشد و باز هم به
یاد داشته باشید نتایج این آزمون بیشتر جنبه سرگرمی دارد و تحلیل واقعی هر آزمونی به عهده یک متخصص است.

ردیف

بله

سوال

1

آیا ایده یا سلیقه خود را در هر مورد آزادانه و بدون اندیشه ،بیان مىكنید؟

2

آیا در برابر دوستان بسیار نزدیك خود ،احساس برترى نمىكنید؟

3

آیا دوست دارید به تنهایى غذا بخورید؟

۴

آیا به شرکت در چنین آزمونهای روانسنجی عالقهمند هستید؟

۵

آیا مایلید همیشه درباره آرزوها ،ناكامیها و گرفتاریهاى خود صحبت كنید؟

۶

آیا داستانها و وقایع مربوط به قتل و جنایت روزنامهها را پیش از بقیه مطالب ،مطالعه مىكنید؟

۷

آیا بیشتر اوقات از دیگران ،پول یا وسایل شان را قرض مىگیرید؟

۸

آیا از جمله افرادى هستید كه دوست دارند در هر معامله یا خریدی ،سهم خود را بپردازند؟

۹

آیا وقتى از اتفاق و پیشامدى صحبت مىكنید ،جزئیات واقعه را شرح مىدهید؟

۱۰

آیا از سرگرمى یا برنامههاى شادى كه برای آنها باید پول بپردازید ،خوشتان مىآید؟

۱۱
۱۲

آیا به ُركگویى یا روراستى خود مىبالید؟

آیا وقتى با فردی وعده مالقات دارید ،او را منتظر مىگذارید؟

۱۳

آیا واقعا به غیر از كودكان خود ،بچههاى دیگران را نیز دوست دارید؟

۱۴

آیا از مسخره کردن دیگران خوشتان مىآید؟

۱۵

آیا عالیق آدمهاى میان سال را مسخره مىدانید؟

۱۶

آیا تعداد كسانى كه از آنها متنفرید و االن به ذهنتان آمدند ،بیش از هفت نفر است؟

۱۷

آیا كینه دیگران را به دل مىگیرید؟

۱۸

آیا در گفتوگوهایتان از كلماتى نظیر بىاندازه ،بسیار بد و بهطور وحشتناك استفاده مىكنید؟

۱۹

آیا كسانى را كه در بعضی مسائل با شما هم نظر نیستند مثل طرفداری از کتاب یا تیم ورزشی مورد
عالقه شما ،احمق و نادان مىپندارید؟
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آیا به همان اندازه كه از بدقولی دیگران ناراحت میشوید ،به قولهای خودتان پایبندید؟

۲۱

آیا از افراد خانواده دوستان و همكارانتان ،رو در رو انتقاد مىكنید؟

۲۲

آیا موقعى كه كارها بر وفق مراد نیست ،افسرده می شوید و روحیه خود را از دست مىدهید؟

۲۳

آیا بهطور كلى از موفقیت دوستان خود البته موقعى كه شما در آن موفقیت سهمى ندارید ،خوشحال
مى شوید؟

۲۴

آیا شما نیز به شایعات جالب ،دامن مىزنید؟

نحوه
محاسبه
نمره
برای به دست آوردن امتیاز آزمون
خود به ازای هر پاسخ «بله» به
لهای ،18 ،13 ،10 ،8 ،4
سوا 
 23و  24و همچنین به ازای هر
پاسخ «خیر» به سوالهای ،2 ،1
،14 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3
 21 ،20 ،19 ،17 ،16 ،15و
 22یک امتیاز در نظر بگیرید.
حاال کافی است با جمع کردن
امتیازها ،نمره نهایی خود را که
عددی بین  0تا  24خواهد بود،
به دست آورید.

خیر

تحلیل
آزمون
اگر در این تست روانسنجی ،امتیازات خود را طبق الگوی ارائه شده محاسبه کرده
باشید ،تحلیل اش این گونه خواهد بود:
امتیاز کمتر از  :9اگر امتیاز شما در این آزمون از  9کمتر باشد ،شما از روابط
عمومی بسیار ضعیفی برخوردار هستید و اطرافیان از ارتباط با شما لذت نمیبرند.
امتیاز بین  10تا  :18شما به دلیل رعایت بعضی اصول ارتباط موثر با
دیگران ،تا حدودی فردی دوست داشتنی شناخته میشوید .با این حال باید مراقب
باشید که بعضی رفتارهای اشتباهتان باعث ناراحتی ،دلخوری خانواده و دوستانتان
از شما نشود.
امتیاز بیشتر از  :19شما جزو دوستداشتنیترین افراد بین اطرافیانتان
هستید و با به کارگیری اصول ارتباط موثر ،توانستهاید محبوبیت خود را روز به روز
افزایش دهید به حدی که خانواده و دوستانتان هر لحظه منتظر مالقات با شما هستند
تا روز خوشی را در کنار شما سپری کنند.

