
 

 

 تست شخصیت با میوه مورد عالقه شما

 

 

آیب هی داًیذ کَ هی تْاًیذ اص سّی هیٍْ اًتخبة ؽذٍ ؽخصیت آدم ُب سا ثؾٌبعیذ ّ 
ثش اعبط هیٍْ ُبی هْسد ًظش ثگْییذ کَ ؽشایط سّحی سّاًی اؽخبؿ هختلف 
چگًَْ اعت؟ پظ هیٍْ دلخْاٍ خْد سا اًتخبة کٌیذ ّ ثَ ساصُبی ؽخصیتی خْد ّ 

 دّعتبًتبى پی ثجشیذ ! 

 
 ؽوب تؼبسف ؽْد کذام هیٍْ سا اًتخبة هی کٌیذ؟ چٌبًچَ اًْاع هیٍْ ُب ثَ

 
؛ گیالط؛ اًگْس عیبٍ؛ (اًجَام)؛ (ًبسگیلًبیبل)؛ (هْصکیلَ)؛ عیت؛ آًبًبط؛ (پشتمبلهبلتَ)

 ؟ (گالثیًبک)؛ یب (ُلْؽفتبلْ)

 

 (پرتقالمالته)

 
اگش پشتمبل هیٍْ هحجْة ؽوب اعت. ؽوب آدهی پش لذست ّ  

ثغیبس صجْسیذ ّ دّعت داسیذ کبسُب سا ثَ آساهی ّ ثب هتبًت 
اهب دس ػیي حبل ثب دسایت کبهل ّ جغبست ثَ اًجبم ثشعبًیذ. 

ّ کوی خجبلتی ُغتیذ اهب دس عخت کْػ ّ پش تالػ 
دّعتی هی تْاى ثَ ؽوب اػتوبد کشد. ؽوب دّعتبى خْد 
سا ثَ دلت اًتخبة هی کٌیذ ّ ثب توبم ّجْد ثَ آًِب ػؾك 

 هی ّسصیذ.

 
  عیت

گْ ّ   چٌبًچَ عیت هیٍْ هحجْة ؽوبعت ؽوب فشدی اعشاف کبس ّ ثغیبس سک  
صشیح اللِجَ ُغتیذ. اگش چَ هوکي اعت ثِتشیي عبصهبى دٌُذٍ ّ 
هذیش ًجبؽیذ اهب هی تْاًیذ سُجش یک تین کْچک ثبؽیذ کَ ثب تالػ صیبد 

یؾتش هْلؼیت ُب هی تْاًیذ ثَ تین سا ثَ هْفمیت هی سعبًیذ. دس ث



 

عشػت ّ ثَ دسعتی تصوین ثگیشیذ. ؽوب اص عفش ُبی کْتبٍ ّ غیش هٌتظشٍ لزت هی 
ثشیذ. صهبًی کَ ثب ؽشیک صًذگی خْد ثَ عش هی ثشیذ جزاة ّ خًْگشم ثَ ًظش هی 
 آییذ ّ ثَ ؽذت ػبؽك "صًذگی" ثَ هفِْم ّالؼی آى ُغتیذ.

 
 آًبًبط

 
اگش آًبًبط هیٍْ هحجْة ؽوب اعت، ثغیبس عشیغ تصوین هی گیشیذ ّ عشیغ تش اص آى  

ػول هی کٌیذ. دس تغییش ؽغل ّ خطش کشدى دس صهیٌَ ُبی اجتوبػی 
داسای یک تْاًبیی اعتثٌبیی دس ؽجبع ّ ثی ثبک ُغتیذ. ؽوب 

هذیشیت هی ثبؽیذ ّ ًوی گزاسیذ کبس سّی دعتتبى ثوبًذ. دّعت 
داسیذ هْسد اػتوبد دیگشاى ثبؽیذ. هؼوْال خیلی عشیغ ثب دیگشاى 
استجبط دّعتبًَ ثش لشاس ًوی کٌیذ ّلی ثَ هحض اًجبم آى، دّعت 

َ دًجبل تبى سا ثشای ُویؾَ ثشای خْدتبى ًگبٍ هی داسیذ. ثَ ًذست ث
صًذگی سهبًتیک هی سّیذ ّ ؽشیک ؽوب غبلجب ثَ ّاعط صفبت هوتبص 
تحت تبثیشتبى لشاس هی گیشد اهب اص تْاًبیی ؽوب دس ًؾبى دادى ایي 
 احغبعبت ًباهیذ اعت.

 
 (هْصکیلَ)

 
ػبؽمبى هْص افشادی دّعت داؽتٌی آسام گشم ّ طجیؼتب ثب احغبط ُغتٌذ. ؽوب  

غبلجب اص ًذاؽتي اػتوبد ثَ ًفظ ّ خجبلتی ثْدى دس سًج 
ُغتیذ. دیگشاى غبلجب اص طجغ آسام ّ ؽیشیي تبى عؤ اعتفبدٍ 
کشدٍ ّ عؼی هی کٌٌذ ثَ ایي ّعیلَ ثشای خْد هْلؼیت ُبی 

ًذگی خْد دس توبم صهیٌَ ُب جبلت سا سلن ثضًٌذ. ػبؽك ؽشیک ص
ُغتیذ ّایي ػؾك ثَ خبطش صیجبی جغوی ّ سّحی اّعت. ثَ 
خبطش سّؽی کَ داسیذ سّاثط ؽوب ثب اّ ُوْاسٍ دس یک ُوبٌُگی 

 کبهل اعت.

 (ًبسگیلًبسیبل)

 
ی جذی ثب فکش ّ ؽؼْس ُغتیذ. ؽوب دّعت داساى ایي هیٍْ عٌگیي ّ کویبة، افشاد 

اص سّاثط اجتوبػی لزت هی ثشیذ ّ ثَ ّیژٍ سّی ُوشاُبى ّ 
دّعتبى خْد حغبعیت خبصی داسیذ. هوکي اعت کوی خْد 
خْاٍ ثَ ًظش ثیبییذ اهب لضّهب چٌیي صفتی دس ؽوب ثش جغتَ ًوی 



 

ؽْد. ؽوب فشدی عشیغ االًتمبل آگبٍ ّ گْػ ثَ صًگ ُغتیذ ّ دیگشاى هطوئي 
ذ کَ دس صهیٌَ ؽغلی ُویؾَ دس ثبال تشیي سدٍ لشاس داؽتَ ّ ثَ ثِتشیي ًحْ ُغتٌ

کبسُب سا اًجبم هی دُیذ. ؽوب ًیبص ثَ ؽشیک ػبللی داؽتَ ّ ػمل ّ احغبط سا ثب 
 ُن دس ایي هغئلَ دخبلت هی دُیذ.

 
 (اًجَام)

 
سا دّعت داسیذ ثَ ساحتی هی ؽْد ثَ ؽوب اتکب کشد. ؽخصی ُغتیذ (اًجَ ام )اگش  

ثب ایذٍ ُبی سّؽي ّ غبلجب دسعت ّ اثش گزاس. اص ایٌکَ دسگیش 
هغبئلی ثؾْیذ کَ ًیبص ثَ تالػ رٌُی ؽذیذ داسد لزت 

خْد ثَ هالیوت ّ آساهی سفتبس هی کٌیذ. هی ثشیذ ّ ثب ؽشیک 
عؼی هی کٌیذ ثب صًذگی خْد ثغبصیذ ّ چٌبًچَ ًیبص ثَ لْی 
 ثْدى سا احغبعب هی کٌیذ آى سا دس جبیی دیگش هی جْییذ.

 
 گیالط

 
ًظش داسیذ  چٌبًچَ گیالط هیٍْ هحجْة ؽوبعت صًذگی ُویؾَ ثَ ؽیشیٌی کَ دس 

دس صًذگیتبى صیبد  خْد سا ثَ ؽوب ًؾبى ًوی دُذ. فشاص ّ فشّد
اعت. ثْیژٍ دس هْلؼیت ُبی حشفَ ای ّ کبسی. ؽوب 
ُویؾَ ّ دس ُش پشّژٍ ای کوی پْل ثَ دعت هی آّسیذ ّ ًَ 
ثَ همذاس صیبد. رٌُی فؼبل ّ خالق داؽتَ ّ غبلجب ثَ دًجبل 
چیضُبی ًْ ُغیذ. ؽوب ؽشیکی صویوی ّ ّفبدسا ُغتیذ 

ای ًیغت. اهب اثش گزاؽتي ثش احغبعبت ؽوب کبس عبدٍ 
خبًَ تبى ثشای ؽوب ثَ هٌضلَ ثِؾت اعت ّ ُیچ چیضی سا 
ثیؾتش اص ایي دّعت ًذاسیذ کَ دس هٌضل ثبؽیذ ّ دّعتبى افشاد خبًْادٍ ّ آؽٌبیبى 
 ؽوب سا دّسٍ کٌٌذ.

 

 عیبٍ اًگْس

 
دس صْستیکَ ثَ اًگْس عیبٍ ػاللوٌذیذ ثَ طْس کلی آدهی هْدة ّ خْػ سّ ُغتیذ  

اهب گبُی اّلبت عشیغ ّ ثَ ؽذت ػصجبًی هی ؽْیذ ُش چٌذ 
بًیت ؽوب فشّ کؼ هی کٌذ. اص صیجبیی ُب ثَ ُوبى عشػت ػصج

ثَ ُش ؽکل کَ ثبؽٌذ لزت هی ثشیذ. ثغیبس هحجْة ّ هْسد 



 

ػاللَ دیگشاى ُغتیذ ّ ایي هحجْثیت ثَ ػلت طجیؼت گشم ؽوبعت. ؽْس ّ ؽْق 
فشاّاًی ثَ صًذگی داسیذ ّ اص ُش کبی کَ هی کٌیذ لزت هی ثشیذ اػن اص لجبط 

ب ثبیذ دس توبم ؽْس ّ ػاللَ ؽوب عِین پْؽیذى خْسدى ّ خْاثیذى. ؽشیک ؽو
 ثبؽذ تب ثتْاًذ اص ُوَ آًچَ کَ ثَ اّ هی دُیذ لزت ثجشد.

 
 (ُلْ)ؽفتبلْ

 
ؽوب اص ػصبسٍ صًذگی لزت هی ثشیذ. فشدی سک گْ ّ صشیح  (ُلْآلْ)دسعت هبًٌذ  

اللِجَ ثْدٍ ّ سّؽی دّعتبًَ داسیذ ّ ایي ًکبت ثَ جزاثیت 
ّ فشاهْػ کشدى ًظیش ًذاسیذ ّ سّحتبى هی افضایذ. دس ثخؾؼ 

ثشای دّعتی ُب اسصػ صیبدی لبئل ُغتیذ. حظ اعتمالل طلجی 
دس ؽوب ثغیبس لْی اعت ّ ایي اهش اص ؽوب فشدی ساعتگْ عبختَ 
اعت. ػبؽمی ایذٍ آل صجْس صویوی ّ یک سًگ ُغتیذ. ثب ایي 
حبل ثَ ُیچ ّجَ دّعت ًذاسیذ احغبعبت خْد سا دس هالء ػبم 
 ثشّص دُیذ.

 
 (گالثیًبک)

 
ُغتیذ، چٌبًچَ فکش خْد سا هؼطْف ثَ اًجبم کبسی  (گالثیًبک)ؽوب کَ دّعتذاس  

هی کٌیذ هی تْاًیذ آى سا ثب هْفمیت ثَ اًجبم ثشعبًیذ. ؽوب دّعت داسیذ کَ ًتیجَ 
یضٍ ُبی هفیذ رٌُی تالػ ُبیتبى سا ثَ عشػت ثجیٌیذ. اص اًگ

لزت ثشدٍ ّ دًجبلَ سّ آى ُغتیذ کوی خجبلتی ثَ ًظش هی 
سعیذ ّ دس ثیبى احغبعبت خْد چٌذاى ساحت ًیغتیذ. صهبًی 
کَ ثَ دًجبل ؽشیک صًذگی ُغتیذ ثَ ُْػ عشؽبس دیذ ّعیغ 

   ّ دل دسیبیی اػ ثیؼ اص دیگش هْاسد اُویت هی دُیذ.


