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 . کنم شرکت بند  و  قید  بی  و  پرسروصدا ی ها  مهمانی  در  دارم دوست: الف

 . دهم  می ترجیح را  خوب شنود  و  گفت   با همراه آرام  های  مهمانی من: ب
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 . برم می لذت سوم  بار حتی  و  دوم  بار برای ها فیلم   بعضی دیدن  الف: از

 . ام دیده  قبالً که   باشم داشته  را فیلمی  دیدن  تحمل  توانم نمی: ب
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 3 .شدم می  کوهنورد  یک  که  خواست می  دلم: الف



 . کنم  درک.اندازند  می  خطر به  کوهنوردی در  را  فرد زندگی  که  را هایی  آدم توانم  نمی  من: ب

 .آید   می  بدم بدنی  بوی هر  از: الف

 . دارم دوست را بدن  طبیعی بوهای  از  بعضی: ب 
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 . شوم می  کسل  و  خسته ها قیافه همان  مکرر  دیدن  از: الف

 . دهم می  ترجیح را خود  دائمی  دوستان مصاحبت: ب 
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 . کنم کشف تنهایی  به بشوم  هم  گم اگر حتی  را،  آن از بخشی  یا غریب شهر یک  دارم دوست: الف

 . باشم داشته راهنما  یک  دهم می  ترجیح،شناسم نمی  خوب  را  محلی وقتی: ب
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  است کننده منقلب  یا  دهنده  تکان  دیگران  برای که   گویند  می  چیزی  یا کنند  می  کاری  که کسانی  از  من: الف

 . بیزارم

  او کنید،  می  بینی  پیش دهد  انجام  یا بگوید  خواهد  می  که   را چه  هر  تقریبا شخص یک مورد  در  شما وقتی: ب

 . بود خواهد  کننده   کسل برایتان حتماً
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 . برم نمی  لذت بزنم  حدس  را آن  پایان پیش از  بتوانم که نمایشی یا فیلم از  معموالً: الف

 .باشد  زدن  حدس  قابل  آن  پایان که کنم  تماشا را نمایشی یا فیلم   توانم می: ب 
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 . کنم  امتحان را آن  مایلم  یا ام  کرده  امتحان را  حشیش مصرف  من: الف

 . ندارم حشیش  کردن  امتحان به تمایلی هرگز : ب
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 .باشند  داشته  من در  خطرناک  و  غریب و  عجیب اثرات  که   کنم  مصرف  موادی  ندارم دوست: الف

 . کنم امتحان  را  زا توهم  مواد   از بعضی  دارم   دوست: ب
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 35 .است زیاد  جنسی  های صحنه  فیلمها،  در  رفته  هم روی: الف



 . برم می  لذت فیلمها در  جنسی های  صحنه  تماشای  از: ب 

 . کنم می  حس  خود در  را حالت بهترین دوجرعه  یکی از  بعد : الف

 . دارد وجود  درکارشان  اشکالی شوند  می شنگول مشروب  با که   کسانی: ب
36 

 . او خود  سلیقه و  میل  تا باشد  جامعه  قبول   قابل معیارهای  مطابق  بیشتر  باید  انسان لباس : الف

 .باشد  غربیب  و عجیب اثرات دارای   کار این  اگر حتی  بپوشند  لباس  دلخواهشان روشهای  به  باید  مردم : ب 
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 .است متهورانه کوچک   قایق با طوالنی  مسیر  یک در  رانی  قایق: الف

 . کنم طی دریا  در  کوچک قایق  با را طوالنی مسیر  یک دارم  دوست: ب 
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 . ندارم را کننده کسل  و  مزه بی  های مهمانی  تحمل  و  حوصله هیچ: الف

 .باشد  می  بخش لدت و  مهیج  برایم آیم  فرود بسرعت اسکی با مرتفع  بسیار کوه   یک از  اگر: ب 
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 است خطرناک کاری  پرشیب پیستهای در سرعت اسکی: الف

 .باشد  می  بخش  لذت و  مهیج برایم  آیم  فرود سرعت به  اسکی با مرتفع بسیار  کوه یک  از  اگر: ب
40 

 


