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      من غالباً به تئوری ها عالقمند هستم. -1

      من افراد و چیزهای عصبانی کننده را دوست دارم.  -2

      من وجود تنوع زیاد در زندگیم را دوست دارم.  -3

من دوست دارم چیزهایی که در هر روز می توانم استفاده کنم را  -4

 بسازم. 
     

      من به دنبال جدیدترین مدها و روندهای موجود هستم.  -5

درست همانگونه که کتاب مقدس می گوید، جهان در شش روز خلق  -6

 شده است. 
     

      من دوست دارم که مسؤل گروه باشم.  -7

      من دوست دارم درباره هنر، فرهنگ و تاریخ مطالبی را یاد یگیرم.  -8

      من غالباً طلب شور و اشتیاق می کنم.  -9

      من به چیزهای کمّی عالقمند هستم. -10

      من بیشتر چیزها را می سازم تا اینکه آنها را بخرم.  -11

لباس هایی که من می پوشم نسبت به بیشتر افراد، حالت به روزتر -12

 دارند و مد می باشند .
     

      دولت باید از برگزاری نماز در مدارس عمومی حمایت کند. -13



      من توانایی بیشتری نسبت به بسیاری از افراد دارم. -14

      من خودم را به عنوان یک فرد روشنفکر در نظر می گیرم.  -15

      من دوست دارم که خودنمائی کنم.  -16

      من دوست دارم که چیزهای جدید را بیازمایم.  -17

من بسیار عالقمندم که در مورد چگونگی کارکرد وسایل مکانیکی  -18

 مانند موتور، آگاهی داشته باشم. 
     

      من دوست دارم که جدیدترین چیزها را بپوشم.  -19

امروزه، برنامه های تلویزیونی بیشتر به مسائل اخالقی توجه می  -20

 کنند. 
     

      من دوست دارم دیگران را رهبری کنم.  -21

من دوست دارم زمان یک ساله یا بیشتر را دریک کشور خارجی -22

 بگذرانم. 
     

      من وجود هیجان و شور زیاد در زندگیم را دوست دارم.  -23

      من باید بپذیرم که عالیق من گسترده هستند.  -24

      من دوست دارم چیزهایی را با چوب، فلز و یا مواد این چنینی بسازم. -25

      من می خواهم به عنوان فردی شیک پوش در نظر گرفته شوم.  -26

زندگی یک زن تنها در صورتی انجام می شود که او بتواند یک  -27

 خانه شاد برای خانواده اش فراهم کند. 
     

من چالش انجام چیزهایی که قبل ازاین هرگز انجام نداده ام را  -28

 دوست دارم. 
     

من دوست دارم درباره چیزها یاد بگیرم، حتی اگر هرگز از آنها -29

 استفاده نکنم. 
     



      من دوست دارم چیزها را با دستانم بسازم.  -30

      من همواره در جستجوی هیجان هستم. -31

      من انجام چیزهای جدید و متفاوت را دوست دارم.  -32

من دوست دارم به مغازه های سخت افزار یا خودرو، نگاه دقیق  -33

 داشته باشم. 
     

من دوست دارم درباره چگونگی کارکردن عالم ) جهان  -34

 هستی(بیشتر درک کنم. 
     

      من دوست دارم که زندگی من هر هفته به هفته یکسان نباشد.  -35
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