
 امأل الجداول اآلتية لتقيس درجة امتالكك الشخصّية االستقصائّية. •
 

 في الخانة المناسبة من الجدول اآلتي (سّجل ما ترغب به وما ال ترغب، بغّض ضع إشارة  -1
النظر عن قدرتك على تنفيذ هذه األنشطة). 

 ال أرغبأرغب األنشطة المهنية 

  قراءة الكتب والمجالت العلمية 

  العمل في مختبر أو مكتب أبحاث 

  العمل على مشروع علمي 

  دراسة نظرية علمية 

  العمل بالكيميائيات 

  تطبيق الرياضيات في المسائل العملية 

  دراسة ُمقرر في الفيزياء 

  دراسة مقرر في الكيمياء 

  دراسة مقرر في الرياضيات 

  دراسة مقرر في علم األحياء  

  البحث في المسائل العلمية (النظرية)والتقنية ( التطبيقية)  

 مجموع أرغب 

 

 

 

 

 



 في الخانة المناسبة من الجدول اآلتي (سّجل ما تستطيع القيام به فعًال، بغّض ضع إشارة  -2
النظر عن رغبتك أو عدمها). 

ال نعم  الكفايات المهنية

  أستطيع استعمال علم الجبر في حل مسائل رياضية 

  أستطيع إجراء محاولة واختبار علمي 

  أفهم العمر النصفي للعناصر اإلشعاعية 

  . Logarithmic)أستطيع استعمال جداول اللوغاريتم(

  أستطيع استعمال الحاسوب لدراسة المسائل العلمية 

  أصف عمل الكريات البيضاء في الدم 

  أفهم معادلة كيميائية بسيطة 

  أفهم سبب عدم وقوع األقمار الصناعية إلى األرض 

  استطيع كتابة تقرير علمي 

  أفهم نظرية بيغ بانغ حول الكون (نظرية اإلنفجار الكوني) 

   في علم الوراثة DNAأفهم دور 

 مجموع نعم 

 

 

 

 

 



 في الخانة المناسبة من الجدول اآلتي (سّجل شعورك وميولك نحو المهن الواردة ضع إشارة  -3
أدناه، والمقصود هنا االنطباع األّولي الذي يسيطر عليك) 

ال نعم  المهن

  عالم أرصدة جوية 

  عالم أحياء 

  عالم الفلك 

  فني مختبر طبي 

  علم اإلناسة ( أنتروبولوجيا) 

  كيميائي 

  باحث( في أي مجال) 

  كاتب مقاالت علمية 

  علم طبقات األرض (جيولوجيا) 

  عالم نبات 

  عامل في البحث العلمي( فيزياء- كيمياء- أحياء) 

  فيزيائي 

  باحث علوم اجتماعية (علم السكان – علم إجتماع العائلة...) 

  محلل بيئي 

 مجموع نعم 

 

 

 

 

 

 

 

) 36نتيجة قياس الشخصّية االستقصائّية (العالمة القصوى  •

 كانت شخّصيتك المهنّية تميل باالّتجاه 18إحتسب حاصل جمع الجداول الثالثة، وكّلما تخّطيت معدل 
الواقعي. 

 لمحة عن الشخصّية االستقصائّية •

يرغب أصحاب هذه الشخصّية بفهم واستكشاف األشياء المحيطة بهم، ويدفعهم حّب العمل والتعّلم. 
يمتلكون قدرات رياضية وعلمية، ويميلون للعمل المنفرد وحل المسائل. ينظرون إلى ذواتهم 

 كأصحاب شخصية تحليلية تمتلك المهارات النظرية أكثر من المهارات االجتماعية.

االّتجاهات المهنّية  •

 العلوم النفسّية، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، المختبر، الطب.

 


