
1  החושב הצעיר תוכנית |  כל הזכויות שמורות למכון ברנקו וייס ©

  שאלון האינטליגנציות
  

  

    מתמטית- לוגיתאינטליגנציה 
  אני מחשבת מספרים בראש בקלות

  
  המקצועות האהובים עליםמתמטיקה ומדעים ה

  
  אני אוהבת משחקים וחידות הגיון

  
  )…במטבח, בבית(אני אוהבת לערוך ניסויים קטנים 

  
  עיות חדשות אני עוקבת אחר התפתחויות מד

  

  
  שואלת שאלות רבות לגבי הדרך שבה דברים פועליםאני 

    
  כל דבר הסבר רציונלימחפשת לאני 

    
נמדדו או כומתו בדרך כלשהי, אני מרגישה יותר בנוח עם דברים שנבחנו

    
 אני זוכרת בקלות מספרים 

    
  אני אוהבת חידות עם מספרים

  

  

    מרחבית אינטליגנציה
  תמונות ברורות כלל רואה - יניים אני בדרך ת עמכשאני עוצ

  
 אני רגישה לצבע

  
  )תערוכות, בספרים(אני אוהבת להסתכל בתמונות 

  
  בעיצובי פנים וחוץ של בניינים ובתים, ת במבניםנאני מתעניי

  
  מבוכים ומשחקים חזותיים אחרים, אני אוהבת משחקי הרכבה

  

  
  ה למצוא את דרכי במקום לא  מוכר/כללי אני יכולבאופן 

    
  לצייר, אני אוהבת לשרבט

    
  למשל  ממעוף הציפור, אני יכולה לדמיין בקלות איך משהו יראה

    
  דרי חשתלבים במאני יכולה לדמיין בקלות איך הרהיטים , כשאני בחנות רהיטים

    
 אוהבת פעילות הנושאת אופי אמנותי
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    מוסיקלית אינטליגנציה
  אני יכולה להבחין בזיוף מוסיקלי 

  
  למוזיקההרבה אני מקשיבה 

  
  ת בכלי מוזיקלינאני מנג

  
  אני אוהבת לשיר

  
  חיי היו אומללים ללא מוזיקה

  

  
  אני יכולה להתחבר למקצב של יצירה מוזיקלית תוך שימוש בכלי הקשה פשוט

    
   ויצירות מוזיקליותאני מכירה מנגינות רבות ושונות של שירים

    
אני מסוגלת לחזור בצורה מדויקת למדי על קטע מוזיקלי לאחר שמיעה אחת בלבד

    
  אני מזמזמת לעצמי באופן קבוע

    
    אני מרבה להשתמש בדימויים מעולם המוזיקה- בהרצאה , בשיחה, בחשיבה

  

  

    תנועתית- גופניתאינטליגנציה 
  ית גופנו בפעילות באופן קבוע בספורט כלשהו א אני עוסקת

  
   במקום אחד הרבה זמןת מתופפת או מגלה חוסר מנוחה כאשר יושב,זזהאני 

  
  'כו ולגלף, לרקום,  לתפור–אני אוהבת לעבוד בידיים 

  
  כשאני לומדת מיומנות חדשה אני מוכרחה לתרגל אותה

  
  הרעיונות הטובים ביותר עולים בדעתי בשעת פעילות פיזית

    
   אני מרבה להשתמש בתנועות ידיים וגוףבשעת שיחה

    
  ה למוזיקה אני מתנועעתנלרוב כשאני מאזי

    
  אוהבת לפרק דברים ואחר להרכיבם מחדש אני 

    
  אוהבת לגעת בכל דבר חדש שרואה אני 

    
  אוהבת משחקי כדוראני 

  

    אישית- ביןאינטליגנציה 
  אנשים נוטים להתייעץ איתי בנושאים שונים

  
  פני פעילויות עצמיות –אני מעדיפה פעילויות קבוצתיות על

  
  בהחלטות וכדומה, בהתלבטויות, ת אנשים בחוויות שליפאני בדרך כלל משת

  
  יש לי לפחות שלושה חברים טובים

  
    יש לי כושר מנהיגות 

  
 אני נוטה לסייע לאנשים להתמודד עם קשיים שלהם

    
 הבת את חברת בנות ובני גיליאני או

    
 אני אוהבת להקשיב לאחרים

    
 אומרים עלי שאני שומרת סוד

    
  אני מבחינה היטב במצבי רוח של אחרים
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    אישית- תוךאינטליגנציה 
  או לאחר מעשה, דברים שאני עומדת לבצעהרבה על  תהרהרמאני 

  
  נותאני מסוגלת ללמוד מכישלו

  
  יש לי תחומי עניין שאני שומרת לעצמי

  
  ת את עצמי ליעדים  שקבעתי לעצמי בחייםנאני מכוו

  
  אני מודעת ליכולותיי ולחולשותיי

  
  אני בעלת חשיבה עצמאית

    
 אני כותבת יומן

    
 .אני מעדיפה לעבוד לבד מאשר בקבוצה

    
 .ייי ורגשותיאני יודעת לבטא היטב את תחושות

    
  )דומהי וכיצרכ, יירצונות, יילהיות מודעת לרגשות( יודעת להקשיב לעצמי אני

  
  

    נטורליסטיתאינטליגנציה 
  הנות מהמראותי לטייל בטבע ולאוהבתאני 

  
   חיים–אני זוכרת בקלות יחסית שמות של צמחים ובעלי 

  
   חיים– בעלי רוצה לגדלאני מגדלת או 

  
  גינה/ מגדלת עציצים אני 

  
  י עקרונותיה"ה ומשתדלת לחיות עפבריאה את החשיבות שבתזונה נאני מבי

  
  במעוף הציפורים , בכוכבים, אני מרבה להסתכל בשמים

    
  אני חובבת סרטי טבע

    
 פני ארוחה במסעדה סגורה- ה ארוחה בטבע עלפאני מעדי

    
 ה לגור בכפר ולא בעירפאני מעדי

    
 ע מרגיעה אותיהליכה בטב

  
  

    אינטליגנציה לשונית
 .אני אוהבת לספר סיפורים

  
  .'וכו, רדיו, סיפור: אני אוהבת להקשיב לדיבור

  
  תשבצים: כגון, שעשועי מיליםו, נא- שבץ: כגון, עם מיליםאני אוהבת משחקים 

  
  מתמטיקה וכימיה, יותר מפיזיקה יהיסטוריה ואזרחות אהובים עלי, המקצועות ספרות

  
  ה לב למילים על השלטים ולוחות המודעות יותר מאשר לנוףמת אני שוסעכשאני נ

  
  

  דברים שאני כותבת זוכים להערכתם של אחרים

    
  אני אוהבת לקרוא 

    
  פרטיםל, כרון טוב לשמות מקומותיבעלת זאני 

    
 בעלת אוצר מילים רחב יחסיתאני 

    
  רוזיםאוהבת חאני 




