
امأل الجداول اآلتية لتقيس درجة امتالكك الشخصّية الفنّية.  •
 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 

  الرسم والتخطيط والتلوين 

  تصميم المفروشات واألزياء والملصقات اإلعالنية 

  العزف ضمن فرقة موسيقية أو اوركسترا 

  العزف على آلة موسيقية 

  رسم األشخاص أو تصويرهم 

  كتابة رواية أو مسرحية 

  دراسة مقرر فني 

  تأليف مقطوعة موسيقية 

   العمل مع فنان أو كاتب أو نحات موهوب

  أداء عمل فني أمام اآلخرين ( تمثيل وإنشاد) 

  قراءة المقاالت الموسيقية واألدبية والفنية. 

 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 أن أعزف على آلة موسيقية 

   أستطيع أن أشارك في كورس غنائي

   ) soloأستطيع أداء مقطوعة موسيقية بآلة منفردة (

   أستطيع أن أمثل في مسرحية.

  أستطيع القيام بأعمال النقد الفني. 

  أستطيع القيام بالرسم(الزيتي والمائي) والنحت 

  أستطيع توزيع وتأليف مقطوعة موسيقية 

  أستطيع تصميم األزياء، األثاث، والملصقات اإلعالنية 

  أستطيع كتابة القصص والشعر جيدًا 

  أستطيع كتابة خطاب 

  أستطيع التقاط صور فوتوغرافية جذابة 

 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

  شاعر 

  موسيقي 

  روائي 

  ممثل 

  كاتب صحافي حر 

  موزع موسيقي  

  صحافي 

  فنان( رسام، نحات) 

  مغني أو منشد 

ن ( مؤلف موسيقي)    مّلح

  نحات 

  كاتب مسرحي 

  إختصاصي في برامج الرسوم المتحركة 

  ممثل كوميديا 

 مجموع نعم 

 

 

 

 

) 36نتيجة قياس الشخصّية الفنّية (العالمة القصوى  •

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

 لمحة عن الشخصّية الفنّية •

يرغب أصحاب هذه الشخصّية بالتأليف والقيام باألنشطة الموسيقية والفنية، وتدفعهم األفكار الخّالقة 
والمشاعر الجّياشة. يمتلكون مهارات فنية، ويستمتعون بإبداع أعمال جديدة، ولديهم مخيلة واسعة، 
وينظرون إلى ذواتهم كأصحاب شخصية منفتحة على التجربة، تمتلك المهارات اإلبداعية أكثر من 

 المهارات المكتبية الروتينية.
االّتجاهات المهنّية  •

 التربية الفنّية، التصميم الداخلي، العزف والتأليف الموسيقي، النحت، الصحافة، المسرح، والتمثيل.
 


