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 التعريفات
 أو الكلمةةالعبار  المعنى

 عذب المعاشرة  وسھل التحدث مع اآلخرين لطيف
 ُمقّدر ُيبدي اعجابه ، موافقته ، امتنانه

 ُمعّبر قادر على التحدث والتعبير عن نفسه بوضوح
 قابل للتصديق  در أن يكون موضع تصديق وثقةاق

 حُمري يعطي أو يتمتع بالرضا و األمان
 ھادئ  من التوتر، ھادئخال 

 ُمتحّفظ يحتفظ بوجھات النظر أو األعراف السائدة
 مواظب  عنده عزم أو اخالص قوي

 ال يھاب  ال يھاب وخاصة إزاء الضغط
 ُيعتمد عليه  يمكن االعتماد عليه

 ُمتفان    ضية، غرض ، غاية أو شخصقُمتفان كليا ل
 يتأثر بسھوله  يمكن التأثير عليه بسھوله
 سعد بسھوله يَ  ُيمكن ارضاؤه بسھوله

 سھل مع اآلخرين  اآلخرين مطالب مفرطة علىأو ع ضغطاال يض
 يتمتع بالروتين  ُيحب بقاء األشياء كما ھي

 ُمغامر  مستقل ومستعد لتجربة أشياء جديدة
ً ُمسل يكون  ع ُممت يا

 ُمعّبر سھل الفھم
 م الى خارج الذات منصرف االھتما غالباً بما ھو خارج نفسكمعني 

 باآلخرين  ايمانعنده  الثقة باآلخرين 
 ُمخلص  ُمخلص

 ال يخاف  ال يھاب شيء 
 روح قتاليه             مليء بالحيوّية والشجاعة 

 مرن            قادر على التغيير 
 متحدث بارع            قادر على التحدث بسھوله وطراوة 

 قوانين الع يتب           بسھولة  السلطة ُ◌يقر
 سھل وحر  غير رسمي ، يرفع الكلفة مع اآلخرين

 مليء بالحيوّية  مليء بالحماس ، االتقاد  ، الحيوية 
 لطيف            ودود وطيب 

 معطاء لآلخرين  ع اآلخرينھم مسايساعد وي
 تابع جيد  َ◌يعمل ما ُيطلب منه عمله

 روحه حلوة  رحمِ طبيعته جيدة ، َ
 ُممتن  شاكر للجميلدر ، ُمقّ 

 سعيد  سعيد ، مرح
 فردي  بطريقتھا  الخاصة  / الشخص الذي يعيش حياته بطريقته

 آلخرين على ا ؤثرمُ            يدفع األخرين لعمل شيء ما 
 طيب القلب  آلخرينُمتفّھم ويفتح صدره ل

 قائد  الشخص الذي يقود اآلخرين 
 محبوب من اآلخرين  تمتع بھا األخرون سلديه صفات ي

  ناسُمِحب لل          آلخرين ينجذب ل
 ُمفعم بالحيوّية   ُمتيّقظ ونشيط

 صداقات بسھوله  َكّون  اجعل الناس ُتحبك 

  
 تبيان مكوايج للكلمات اس   
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 التعريفات    
  أو الكلمة ةالعبار  المعنى

 ُيحقق األشياء  يتسبب في تغيير األشياء أو تحسينھا
 ُيكّون أصدقاء   اآلخرين  الناس صبح ودودا معيُ 

 منھجي  ليديبشكل تق أو عادة ھجايتبع ن
 مندمج مع اآلخرين  قادر على االنسجام مع اآلخرين
 آلخرين يحث ا ُيزّود اآلخرين بالحوافز والدوافع
 ُمتّبع لألوامر  الشخص الذي يعمل ما ُيطلب منه

 انتھازي  الُمالئم وقتال/ الشخص الذي ينتھز الفرصة 
 كمالي   رضمُ غير ناقص عن مرتبة الكمال أي شيء من يرى أن

 شخص ِمقدام  ُيبادر  أوزمام األموربمن يأخذ 
 ذو شخصّية فوق العادة  شخص ذو صفات اجتماعية رائعة

 مليء بالدوافع  شياءاأللعمل قوة كثير من الضط الداخلي أو 
 مليء بحب المغامرة للنجاح  قادر على الكفاح للنجاح

 سھل االنقياد  مطواع ،قيادسھل االن
 ُيمكن التنبؤ به  التنبؤ بهسلوك سھل 

 يضغط للحصول على النتائج  يضغط للوصول الى الھدف
 يضغط على  آلخرينعلى انفسه وعلى  بااللحاح اً ضفي شعوريُ 
 ال يلين  ُمثابر واظب،مُ 

 ُيُ◌عتمد عليه  يمكن االعتماد عليه
 ھادئ  ُمطَمئن

 السالمة أوالً  وط ، الكسر أو الحادثالحماية ضد السق
 ماھر اجتماعّياً  ُمنسجم مع اآلخرين

 خطيب ساحر  رحُمتحّدث سا
 ُمستقر  قوي التأسيس ، ثابت

 راسخ  راسخ في االعتقاد والعزم
 قوي االرادة  ُمصمم

 عنيد  يرفض االستسالم
 نظامي  أو الخطة  نھجنظامي في ال

 يأمر  يأخذ زمام األمور
 ُمعتدل )غير ُمتطّرف(عتدل مُ 

 ُمتماسك  قادر على التمسك بُمھّمة أو فكره
  ركاش ممنون

 م بالتفاصيل تُمھ حريص على التفاصيل
 ال يتبّدل  حازم،  ثابت ، مستقر
 غير عاطفي  نادراً ما ُيظھر المشاعر

 غير مستعجل  غير ُمتّسرع
 ھادئ  ھادئ وخاصة تجاه العقبات

 ُمغامر  لى أخذ المخاطرجريء ، يميل ا
 طموح جداً  يريد الترقية ، المال ، الشھرة ، النقود
 حذر  حذر من اكتشاف الخطر والھروب منه

 يرغب بالفوز  راغب في احراز النصر
 مستعد للمساعدة  راغب في تقديم المساعدة

 آلخرين ُيذعن ل آلخرينيستسلم ل
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