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 من بددون هیگگونده تردیددیم آمداده اد مردمی را کده در زهمدن  هبدددتنددم بده هر شدددیو   1

 ممکن یاری کنم.

  

   من صحنه های بوسیدنم شرمناک و... را در فیلم های غیر اخالقی نمی پبندد.   2

   قبل از کمک کردن به هرکبیمشرایط او را برای آن کمک ارزیابی می کنم. 3

   لجبازی کرده اد  تاهمه چیز مطابق میل من انجاد شود.بارها  4

   به یاد می آورد بارها بهانۀ بیماری می آوردد تا ازبعضی زهمتها معاف شود. 5

   تحن هرشرایطی با افراد سالمند خانوادهم به شیوه ای مناسب رفتار می کنم. 6



بارها پیش آمده که زمانی که به کاری اشدتاال داشدته ادم به تردور اینکه  توانایی  زد برای آن  7

 کار را نداردم آن کار را رها سازد. 

  

   اگر این شانس  را داشته باشم که بدون پرداخن پولیم فیلم ببینمماین کار را می کنم.  8

   من رفتارخود را کامل و بی نقص نمی دانم.  9

   من شوخی و مزاح با افراد مبن را درسن نمی دانم.   10

==  =========================================================================== == ==  ==== 

   ناراهتیم می شوند.اغلبم کبانی که از من  می خواهند منرف نباشمم باعث  60

   دوسن دارد کار خوب دیگران را تالفی کنم.  61

    همیشه بدون هیچ تردیدی اهتراد خود را نببن به بزرگترها ابراز می کنم. 62

   گاهی اوقات سعی می کنم به هروسیله ای به خواسته های خود برسم.  63

   بزرگترهای خود کار کنم. می خواهم همیشه مطابق میل و پیشنهادات  64

    هرگز ارزیابی خود را به عنوان فردی کامل درسن نمی دانم. 65

   هتی درشرایط هادمارتباط خوب با اعضای خانواده اد را درسن می دانم  66

          هرگز دانبته کالمی بر زبان نمی آورد که باعث آزار دیگران شود. 67

کارکردن با کبانی که با صدای بلند و با خشونن صحبن می کنندم چندان  به عقید  من هتی   68

 سخن نیبن.

  

   به نظر من تأمین شال به هروسیلۀ ممکنم نادرسن نیبن. 69

   طرفدار ی کردن از خویشاوندانم را در بعضی مواقعم نادرسن نمی دانم.  70

   ببرند. هرگز نمی خواهم دیگران از اشتباهات من رنج  71

   فکر می کنم مردمی که در زهمن می افتند به دلیل این اسن که خود استحقاق آن را دارند. 72

 


