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Với các bài trắc nghiệm này, bạn sẽ: 

• Phát hiện sự vĩ đại là bình đẳng 

• Phát hiện năng lực tư duy nổi trội của bản thân hiện tại 

• Mỗi chúng ta đều có ít nhất 9 năng lực tư duy 

• Khám phá điểm đặc biệt của chính bạn 

• Xây dựng phương pháp tư huy hiệu quả và sáng tạo 

• Phát huy tổng thể sức mạnh trí tuệ cá nhân 

• Sống hạnh phúc và thành đạt 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Sau đây sẽ có 9 bài (từ 1 đến 9). Mỗi bài có 10 câu (từ 1 đến 10). Câu nào đúng với bạn thì 
cho 1 điểm, đúng một phần thì 0,5 điểm và không đúng thì 0 điểm. Kết thúc mỗi bài, bạn 
hãy cộng tổng số điểm của bài đó và ghi xuống phía cuối bài. Hãy hoàn thành theo thứ tự 
lần lượt từ bài 1 đến bài 9.  

Thời gian để thực hiện bài trắc nghiệm là 9 phút (tương ứng với khoảng 1 phút/bài vì vậy 
sau khi đọc xong từng câu, bạn hãy ghi số điểm tương ứng theo suy nghĩ của mình vừa nảy 
ra cho từng đáp án). 

 



 

 

BÀI SỐ 1 

1. Những quyển sách rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. 

2. Tôi có thể nghe thấy những từ vang lên trong đầu mình khi đọc hay khi viết chúng ra. 

3. Tôi nghe đài và băng đĩa nhiều hơn là xem ti vi hay xem phim trong cuộc sống hàng ngày 

của mình. 

4. Tôi có năng khiếu khi chơi các trò chơi liên quan đến ô chữ, xếp chữ hay đi tìm mật khẩu. 

5. Tôi thích giải trí hay chơi những trò chơi nào mà có những âm điệu cho dù vô nghĩa hay 

có sự chơi chữ. 

6. Đôi khi những người khác phải dừng lại và đề nghị tôi phải giải thích ý nghĩa của những 

từ mà tôi sử dụng khi viết hoặc nói. 

7. Tiếng Việt và các môn khoa học xã hội, lịch sử đối với tôi dễ hiểu hơn nhiều so với các 

môn toán học và khoa học tự nhiên trong thời gian tôi còn đi học phổ thông. 

8. Khi đi xe thong thả trên đường, tôi thường chú ý quan sát những từ ngữ viết trên biển 

quảng cáo nhiều hơn chú ý quan sát khung cảnh xung quanh. 

9. Các cuộc nói chuyện và chia sẻ của tôi thường liên quan đến những thông tin tham khảo 

mà tôi vừa đọc hoặc nghe thấy. 

10. Gần đây tôi đã viết về một số điều đã làm tôi đặc biệt tự hào hoặc những điều giúp tôi 

phân biệt mình với những người khác. 

 

Tổng số điểm: …………………. 

 



 

 

BÀI SỐ 2 

1. Tôi có thể dễ dàng tính toán các con số trong đầu. 

2. Toán học và những môn khoa học là những môn học mà tôi yêu thích khi còn học trong 

nhà trường phổ thông. 

3. Tôi thích thú với những trò chơi hay giải những câu hỏi hóc búa mang tính trí óc mà đòi 

hỏi phải có suy nghĩ logic 

4. Tôi thích nghĩ ra và làm các thí nghiệm mà có một chút tính chất là “cái gì xảy ra nếu 

như…”? 

5. Suy nghĩ của tôi là tìm tòi bản chất, các khuôn mẫu hay nguyên tắc và những trật tự có 

tính logic trong các sự việc, sự vật. 

6. Tôi ham thích và hứng thú với những phát minh và tiến bộ của khoa học kỹ thuật trên 

thế giới. 

7. Tôi tin chắc rằng mọi thứ trên đời đều có nguyên do và có cách lý giải hợp lý và chặt chẽ 

cho nó. 

8. Đôi khi tôi tư duy bằng những khái niệm trừu tượng, tách biệt rõ ràng, không có từ ngữ 

và hình ảnh. 

9. Tôi thích tìm kiếm những thiếu sót mang tính logic trong những thứ mà mọi người nói 

và làm ở nhà cũng như trong công việc. 

10. Tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi có một điều gì đó được đo đạc, xếp loại, phân 

tích và định lượng theo một phương pháp nhất định. 

 

Tổng số điểm: ………………… 

 



 

 

BÀI SỐ 3 

1. Tôi thường thấy được rõ ràng những hình ảnh hiện lên khi tôi nhắm mắt lại 

2. Tôi rất nhạy cảm với mầu sắc. 

3. Tôi thường sử dụng máy quay phim hoặc máy ảnh để ghi lại những gì tôi nhìn thấy ở 

xung quanh mình. 

4. Tôi thích thú với việc giải câu đố xếp hình, mê cung hay những câu đố khác mà có sự 

dụng hình ảnh. 

5. Tôi có những giấc mơ đầy hình ảnh sống động vào ban đêm. 

6. Nói chung tôi có thể tìm thấy đường của mình cả ở những nơi mà tôi không hề quen biết. 

7. Tôi thích viết hoặc vẽ nguệch ngoặc một cách lơ đãng. 

8. Khi còn đi học, đối với tôi hình học dễ hơn nhiều so với môn đại số. 

9. Tôi có thể tưởng tượng một cách thoải mái về hình ảnh của một sự vật hoặc một cảnh 

bất kỳ nào đó sẽ được hiện ra như thế nào, khi được nhìn từ trên cao xuống bằng đôi 

mắt của con chim đang bay. 

10. Tôi thích nhìn ngắm một tài liệu, một cuốn sách có nhiều hình ảnh minh hoạ hơn là đọc 

chúng. 

 

Tổng số điểm: ……………… 

 

 

 

 



 

 

BÀI SỐ 4 

1. Tôi tham gia ít nhất một môn thể thao hoặc một hoạt độngt thân thể một cách đều đặn 

và thường xuyên. 

2. Tôi cảm thấy thật khó khăn khi ngồi lỳ một chỗ trong khoảng một thời gian dài mà không 

có sự vận động. 

3. Tôi thích làm việc bằng chân tay với những công việc hay hoạt động có tính cụ thể như 

nghề may, thêu thùa, đan nát hay nghề mộc, điêu khắc. 

4. Những ý tưởng tốt nhất thường đến với tôi khi tôi đang đi dạo hoặc chơi đùa bên ngoài 

hoặc khi tôi đang tham gia vào một hoạt động vận động thân thể nào đó. 

5. Tôi thường thích dành thời gian rảng rỗi của mình để đi ra ngoài. 

6. Tôi thường thích sử dụng các cử chỉ phức tạp của tay hoặc các dạng khác của ngôn ngữ 

cơ thể khi đối thoại hay nói chuyện với một người nào đó. 

7. Khi làm việc hay học tập tôi thường thích chạm vào những đồ vật để hiểu rõ hơn về 

chúng. 

8. Tôi ham thích được chơi những trò chơi tiêu khiển liều lĩnh, táo bạo mà đòi hỏi sự dũng 

cảm hoặc tham gia những hoạt động thân thể tương tự, có thể đem lại cảm giác hồi hộp 

sợ hãi cho người chơi. 

9. Tôi có thể tự vận động tốt cũng như phối hợp với người khác. 

10. Tôi cần được thực tập một kỹ năng mới nhiều hơn là chỉ đọc về nó một cách đơn thuần 

hay xem một băng video mô tả về nó. 

 

Tổng số điểm: …………………. 



 

 

BÀI SỐ 5 

1. Tôi có một giọng hát dịu dàng và truyền cảm 

2. Tôi có thể biết và phân biệt được khi có một nốt nhạc bị sai. 

3. Tôi thường nghe nhạc ở đài phát thanh, ở đĩa hát, ở băng từ hay một cuộc biểu diễn âm 

nhạc. 

4. Tôi có thể chơi được một loại nhạc cụ nào đó. 

5. Cuộc sống của tôi sẽ thật nghèo nàn, đơn điệu nếu trong đó không có âm nhạc hỗ trợ. 

6. Đôi khi tôi nhận thấy mình đang đi bộ trên đường với những đoạn quảng cáo trên ti vi 

được lặp đi lặp lại trong đầu hoặc những giai điệu nào đó lướt qua trong suy nghĩ. 

7. Tôi có thể dễ dàng dành thời gian để nghe một đoạn nhạc được chơi với chỉ một dụng 

cụ nhạc đơn giản. 

8. Nếu tôi nghe một bản nhạc được tuyển chọn nào đó, sau một hoặc hai lần được nghe, 

tôi thường có thể hát lại chúng một cách tương đối chính xác. 

9. Tôi thường tạo ra âm thanh gõ nhe nhẹ hoặc hát những giai điệu nho nhỏ trong khi làm 

việc, học tập hoặc một hoạt động nào đó. 

10. Tôi thường làm việc hiệu quả hơn khi có âm nhạc kích thích. 

 

Tổng số điểm: ………………. 

 

 



 

 

BÀI SỐ 6 

1. Tôi thuộc dạng người mà những người khác tìm đến để nghe lời khuyên và tư vấn của 

tôi về công việc, tình cảm hoặc các vấn đề trong cuộc sống. 

2. Tôi thích những môn thể thao có tính đồng đội như bóng đá, bóng chuyền hơn là những 

môn thể thao mang tính cá nhân đối kháng như quyền anh, cờ vua, điền kinh. 

3. Khi gặp rắc rối khó khăn, tôi thích đi tìm một người khác giúp đỡ hơn là việc tôi có gắng 

làm việc để giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn của bản thân. 

4. Tôi có ít nhất 3 người bạn thân. 

5. Tôi yêu thích những trò giải trí có nhiều người tham gia. 

6. Tôi thấy thích thú khi có cơ hội chia sẻ với những người khác hoặc hướng dẫn một nhóm 

người làm những điều mà tôi đã biết rõ phương pháp thực hiện như thế nào. 

7. Tôi tự coi mình là người lãnh đạo hoặc chí ít mọi người cũng gọi tôi là vậy. 

8. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở giữa một đám đông. 

9. Tôi thích tham gia vào những hoạt động xã hội có liên quan đến công việc của tôi hoặc 

liên quan đến cộng đồng. 

10. Tôi thích dành những buổi tối để tham gia các cuộc họp đông người sống động hơn là 

ở nhà một mình. 

 

Tổng số điểm: …………………. 

 



 

 

BÀI SỐ 7 

1. Tôi thường để thời gian một mình nghiền ngẫm về những vấn đề quan trọng trong cuộc 

sống. 

2. Tôi thích đến dự các buổi tư vấn hoặc các buổi hội thảo về phát triển cá nhân, khám phá 

bản thân con người để hiểu hơn về con người mình. 

3. Tôi có những chính kiến và cách nghĩ khác hẳn so với những người xung quanh mình 

làm cho tôi tách biệt với đám đông. 

4. Tôi có những sự hứng thú và những sở thích đặc biệt trong việc giữ kín nhiều điều tốt 

đẹp cho bản thân. 

5. Tôi có một cách nhìn thực tế về những mặt mạnh và hạn chế của bản thân (Những điều 

này được khẳng định từ thông tin hối đáp từ những người xung quanh). 

6. Tôi thích ở một mình suốt thời gian cuối tuấn hoặc kỳ nghỉ trong một căn phòng riêng 

biệt hoặc một góc khuất, một căn nhà nhỏ giữa rừng ít người làm phiền hơn là trong một 

khu nghỉ sang trọng đông người. 

7. Tôi tự coi mình là người có ý chí mạnh mẽ hoặc là một người có khuynh hướng độc lập. 

8. Tôi giữ một quyển sổ nhật ký cá nhân hoặc một cuốn sổ ghi lại những sự kiện trong đời 

sống nội tâm của tôi. 

9. Tôi tự làm việc cho mình hoặc ít nhất là có những suy nghĩ nghiêm chỉnh về công việc 

và nghề nghiệp của mình. 

10. Tôi là người biết rất rõ định hướng cuộc sống của mình, biết rõ mẫu hình người mà tôi 

muốn trở thành là gì. 

 

Tổng số điểm: ……………… 

 



 

 

BÀI SỐ 8 

1. Nhà tôi có một mảnh vườn và tôi thích dạo chơi loanh quanh trong đó. 

2. Tôi thích dành thời gian để đi du lịch, đi bộ hoặc chỉ dạo chơi trong thiên nhiên và tận 

hưởng vẻ đẹp của nó. 

3. Tôi thích tham gia vào các tổ chức hoạt động vì môi trường. 

4. Tôi thích nuôn nhiều thú vật trong nhà hơn là chỉ nuôn chó mèo cảnh. 

5. Tôi có sở thích liên quan đến thiên nhiên theo một cách nào đó như nghe chim hót, trồng 

cây cảnh, siêu tập bướm khô… 

6. Tôi thích được đăng ký và học tập trong những lớp liên quan đến thiên nhiên dành cho 

người lớn. 

7. Tôi thích đi thăm sở thú, bảo tàng lịch sử tự nhiên hoặc những nơi nghiên cứu thế giới 

tự nhiên khác. 

8. Tôi thích xem những chương trình về thế giới tự nhiên trên ti vi như Khám phá tự nhiên… 

9. Tôi thích đến những địa điểm tự nhiên như công viên, bãi cắm trại hơn là khách sạn hoặc 

các khu nghỉ mát sang trọng hay những địa điểm đông người để nghỉ ngơi. 

10. Tôi rất giỏi phân biệt sự khác nhau giữa những chủng loại chim, chó mèo, cây cối cũng 

như các loài động thực vật khác. 

 

Tổng số điểm: …………….. 

 

 



 

 

BÀI SỐ 9 

1. Tôi thấy việc tham gia các hình thức thờ cúng như đi Chùa, Nhà thờ hay cúng bái ở các 

đền chùa là một việc làm có ý nghĩa. 

2. Tôi thường xuyên dành thời gian suy ngẫm những câu hỏi về sự sống và cái chết trên 

thế giới này. 

3. Tôi đọc rất nhiều tài liệu như Kinh thánh, Sách báo hoặc tài liệu triết học và tâm linh, nó 

giúp tôi suy nghĩ và suy xét về sự tồn tại sâu sắc hơn. 

4. Tôi thích bàn luận với mọi người về những vấn đề tôn giáo, tư tưởng và triết học. 

5. Tôi suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống nhiều hơn hầu hết những người khác. 

6. Tôi thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình về những chủ đề tâm linh, triết học, tư tưởng 

hoặc sự tồn tại qua các bài báo, nghiên cứu… 

7. Tôi dành thời gian ra ngoài đều đặn đến một nơi ẩn cư để suy ngẫm ý nghĩa của cuộc 

sống, về chúa trời hoặc những câu hỏi lớn khác về cuộc sống con người. 

8. Tôi từng có những trải nghiệm tâm linh hoặc tư tưởng, đặc biệt là khi đã truởng thành 

khiến tôi suy nghĩ về cuộc sống một cách sâu sắc hơn. 

9. Tôi rất quan tâm đến những bộ phim, những vở diễn, những tác phẩm liên quan đến chủ 

đề tâm linh, triết lý hay hiện sinh. 

10. Tôi đang có nghề nghiệp hoặc từng nghĩ đến sẽ có nghề cho phép tôi tập trung nghiên 

cứu những vấn đề tâm linh và hiện sinh với những người cùng sở thích. 

 

Tổng số điểm: …………….. 



 

 

KẾT QUẢ 

TRÍ THÔNG MINH 

1. Trí thông minh Ngôn ngữ 
 

2. Trí thông minh Logic 
 

3. Trí thông minh Không gian 
 

4. Trí thông minh Vận động 
 

5. Trí thông minh Âm nhạc 
 

6. Trí thông minh Giao tiếp 
 

7. Trí thông minh Nội tâm 
 

8. Trí thông minh Tự nhiên 
 

9. Trí thông minh Tâm linh 

ĐIỂM 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 

XẾP HẠNG 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 

 

 


