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١۶PF دستور اجرای آزمون 
 این آزمون حاوی سوال ھایی است (187سوال) که رغبت ھا و احساس ھای شما را نسبت به چيزھا نشان می دھند. در بسياری از 

سوال ھا، پاسخ ھای درست و غلط وجود ندارد و شما فقط باید مشخص کنيد که چيزی از نظر شما درست است. پس از خواندن ھر 
سوال، پاسخ خود را با انتخاب گزینه مربوطه مشخص نمایيد.

حاال به سه سوال زیر که به عنوان مثال ارایه شده پاسخ دھيد. شما برای ھر سوال می توانيد یکی از سه گزینه را انتخاب نمایيد.

 مثال ھا

3- به ھمه ی سوال ھا، به ترتيب پاسخ دھيد. ھيچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
4- شما باید در اغلب موارد گزینه ھای «الف» یا «ج» را انتخاب کنيد و فقط موقعی می توانيد از گزینه «ب» استفاده کنيد که احساس 

می کنيد مجبور ھستيد، زیرا ھيچ یک از گزینه ھای «الف» و «ج» به نظرتان درست نمی آید.

1- تماشای مسابقه ھای ورزشی را دوست دارم

2-دیگران مرا بی حوصله می دانند.

3- من دوستانی را ترجيح می دھم که:

قبل از اجرای این آزمون، این چھار نکته را در نظر داشته باشيد:

1- فقط پاسخی را مشخص کنيد که به نظر شما درست است. بھتر است آنچه را واقعا فکر می کنيد بگویيد.
2- وقت خود را با فکر کردن درباره ھر سوال، تلف نکنيد. اولين و طبيعی ترین پاسخی را که به ذھنتان می آید انتخاب کنيد. البته سوال 

ھا، کوتاه تر از آن ھستند که بتوانند ھمه اطالعاتی را که مایليد در اختيارتان بگذارند، اما شما بھترین پاسخی را بدھيد، که تحت شرایط 
موجود، امکان پذیر است.

ھرگز -نه ) جغالبا -بله ) الف گاھی ) ب

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

معشرتی و سرزنده ھستند) جبين این دو) بآرام ھستند) الف

این برگه جزئی از ازمون ١۶PF می باشد. در ادامه ی این برگه می بایست ١۵ صفحه دیگر موجود باشد.



١۶PF آزمون

١- دستور اجرای این آزمون را به خوبی فھميده ام.

٢- آماده ام که تا حد امکان به ھر گزینه صادقانه پاسخ دھم.

٣-بيشتر دلم می خواھد که خانه ام....

۴-می توانم نيروی کافی برای مقابله با مشکالتم را به دست بياورم.

۵-دربرابر حيوانات وحشی کمی احساس اضطراب می کنم،حتی اگر در قفس ھای محکمی باشند.

۶-از انتقاد نسبت به اشخاص و افکار آنھا خودداری می کنم.

٧-به مردم کنایه ھای تند و نيش دار می زنم اگر فکر کنم که حقشان ھمين است.

٨-موسيقی سنتی را به آھنگ ھای مد روز ترجيح می دھم.

٩- اگر شاھد دعوای دو بچه ھمسایه باشم:

١٠-در موقعيت ھای اجتماعی:

١١-جالب تر است که انسان...

١٢-ترجيح می دھم که در خيابان برای تماشای نقاشی کردن یک ھنرمند بایستم تا اینکه به جر و بحث افراد گوش دھم.

١٣-معموال با آدم ھای پر مدعا کنار می آیم، حتی اگر خيلی متکبر یا از خود راضی باشند.

نه)  جمطمئن نيستم) ببله) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله) الف

دور افتاده در عمق جنگل باشد) جبين این دو) بدر محله ای باشد که افراد با ھم معاشرت می کنند) الف

بندرت) جمعموال) بھميشه) الف

درست) بله

بله) الف

غلط) نهمطمئن نيستم) ب

نه) جگاھی) ب

ھرگز) جگاھی) بمعموال) الف

غلط) جمطمئن نيستم) بدرست) الف

آنھا را نصيحت می کنم) جمطمئن نيستم) بمی گذارم که خودشان از پس ھم برآیند) الف

ترجيح می دھم که با آرامی در پشت صحنه بمانم) جبين این دو) بخودم را جلو می اندازم) الف

نمایش نامه نویس باشد) جمطمئن نيستم) بیک مھندس ساختمان باشد) الف

غلط) جمطمئن نيستم) بدرست) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف
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١۴-تقریبا ھميشه می توانم عدم صداقت مردم را در چھره آنھا ببينم.

طوالنی تر شوند و ھمه اجبارا از آن استفاده کنند. (مرخصی ھا) ١۵-برای ھمه مردم بھتر است که تعطيالت

١۶-ترجيح می دھم که پيامد یک کار پر درآمد اما بی ثبات را بپذیرم به جای آنکه یک کار ثابت و کم درآمد را قبول کنم.

١٧-درباره احساس ھایم حرف می زنم.

١٨-گاه گاھی برایم اتفاق می افتد که خطر مبھمی را احساس می کنم یا ترسی ناگھانی بر من غلبه می کند بدون آنکه دالیل آن را بفھمم.

١٩-اگر اشتباھی مرا برای کاری که نکرده ام سرزنش کنند:

٢٠-با پول می توان تقریبا ھمه چيز را به دست آورد.

٢١-تصميم ھای من بيشتر:

٢٢-اغلب اشخاص خوشبخت تر می شدند اگر بيشتر مانند دوستانشان زندگی و مثل دیگران عمل می کردند.

٢٣-گاھی برایم اتفاق می افتد که وقتی در آیينه نگاه می کنم به درستی نمی دانم که سمت راستم کجاست و سمت چپم کجاست.

٢۴-وقتی حرف می زنم دوست دارم که:

نه) جبين این دو) ببله) الف

موافق) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله) الف

با کمال ميل،ھر بار که فرصت داشته باشم) جبين این دو) بفقط اگر الزم باشد) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

علی رغم موقعيت،کمی احساس گناه می کنم) جبين این دو) بابدا احساس گناه نمی کنم) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله) الف

.از عقل پيروی می کنند) ج.به طور مساوی از احساس و عقل تبعيت می کنند) ب.از احساس  قلبی پيروی می کنند) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

غلط) جمطمئن نيستم) بدرست ) الف

مخالف) جمطمئن نيستم) ب

افکارم را قبال منظم کنم) جبين این دو) بھر چه را به فکرم می رسد بيان کنم) الف
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٢۵-وقتی چيزی به شدت مرا عصبی می کند،می دانم که سریعا آرامش ام را به دست می آورم.

٢۶-با ساعات کار یکسان و حقوق مساوی،بھتر است که انسان: 

٢٧-مرا انتخاب کرده اند تا:

است به: «چاقو» مثل نسبت «کندن» به ٢٨-نسبت «بيل»

٢٩-گاھی برایم اتفاق می افتد که نمی توانم بخوابم چون فکری ذھنم را به خود مشغول می دارد.

٣٠-به ھدف ھایی که در زندگی شخصی برای خودم تعيين می کنم، تقریبا ھميشه دست می یابم.

٣١-وقتی قانونی کھنه است باید عوض شود.

٣٢-وقتی در مورد طرحی کار می کنم که مستلزم اقدام سریعی است که به دیگران لطمه می زند، احساس ناراحتی می کنم.

٣٣-اغلب افرادی که می شناسم، مرا فردی خوش صحبت می دانند.

٣۴-وقتی اشخاص نامرتب و شلخته را می بينم:

٣۵-اگر در بين جمع، ناگھان مورد توجه ھمه واقع شوم، احساس ناراحتی می کنم.

٣۶-ھميشه از شرکت در یک مھمانی بزرگ، یک جشن یا یک جلسه عمومی، خوشحال می شوم.

(یا عالقه دارم): ٣٧-در مدرسه بيشتر عالقه داشتم

٣٨-اگر مسئوليتی به من محول شود، خواھان آن ھستم که از دستوراتم تبعيت کنند و گرنه استعفا می دھم.

نه) جبين این دو) ببله) الف

پيش خدمت در یک رستوران خوب باشد) جمطمئن نيستم) بنجار یا آشپز باشد) الف

کارھای بسياری انجام دھم) جچندین کار انجام دھم) بکارھای معدودی را انجام دھم) الف

تيزی) جبریدن) بتيز کردن) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست)الف

غلط) جمطمئن نيستم) بدرست) الف

سریعا) جبين این دو) بفقط بعد از بحث ھای مفصل) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله) الف

منزجر و ناراحت می شوم) جبين این دو) بآنھا را ھمان طور که ھستند قبول می کنم) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

به کارھای دستی) جنامطمئن) ببه موسيقی) الف

نه)جگاھی) ببله)الف
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٣٩-برای والدین مھمتر است که:

۴٠-در یک کار گروھی ترجيح می دھم:

۴١- گه گاھی احساس می کنم که دلم می خواھد به یک فعاليت بدنی که مستلزم تالش فراوانی است، بپردازم.

۴٢- ترجيح می دھم که با اشخاص مبادی آداب، معاشرت کنم تا با افراد بی ظرافت و بی مالحضه.

۴٣-به شدت احساس سرافکندگی می کنم وقتی که افراد در حضور دیگران مرا مورد انتقاد قرار می دھند.

۴۴-وقتی که رئيسم مرا احضار می کند.

۴۵-آنچه که جھان ما بدان نياز دارد:

۴۶- ھميشه نسبت به مقاصد تبليغاتی موجود در چيزھایی که می خوانم، آگاھی کامل دارم

۴٧-وقتی نوجوان بودم در فعاليتھای ورزشی مدرسه شرکت می کردم 

۴٨-اتاقم را ھمواره مرتب نگه می دارم و معموال جای ھمه چيز را به خوبی می دانم.

۴٩-گاھی برایم اتفاق می افتد که با فکر کردن به آنچه طی روز، گذشته است دچار حالت تنش و عصبانيت می شوم.

۵٠-گاھی برایم اتفاق می افتدکه ھنگام حرف زدن با اشخاص از خودم بپرسم که آیا نسبت به آنچه که به آنھا می گویم، عالقه دارند.

۵١-اگر بایستی انتخاب می کردم، بيشتر ترجيح می دادم که:

)جگاھی) بب)

.به فرزندان خود یاد دھند که چگونه حاالت ھيجانی خود را کنترل کنند) جبين این دو) ب.به فرزاندان خود کمک کنند تا شکوفا شوند) الف

.مسئوليت گزارش پيشرفت کار را بر عھده داشته و مراقبت کنم که مقررات اجرا شوند) جبين این دو) ب.کوشش کنم که گردش کار بھتر شود) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) بدرست) الف

می ترسم که خطایی از من سر زده باشد) جبين این دو) ب.به خودم می گویم که از فرصت استفاده کنم تا چيزی را که می خواھم درخواست کنم) الف

تعداد بيشتری از افراد آرمان نگر است که دارای طرح ھایی برای جھانی بھتر ھستند) جمطمئن نيستم) بشھروندانی جدی تر و با ثبات تر است) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله ) الف

بسيار زیاد) جاغلب) بگاھی ) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جنامطمئن) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

یک دبير باشم) جنمی دانم) بیک جنگل بان باشم) الف
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۵٢-در بعضی عيدھا و جشن تولدھای مھم:

است به: «مغرور» مثل نسبت «کار» به ۵٣-نسبت «خسته»

۵۴-در بين این چيزھا، کداميک با آنھای دیگر جور نيست؟

۵۵-دوستانم مرا ترک کرده اند:

۵۶-به دليل داشتن بعضی از صفات، خود را برتر از اغلب اشخاص می دانم:

۵٧-وقتی چيزی مرا دگرگون و ناراحت می کند، سعی می کنم که احساسم را از دیگران پنھان کنم.

۵٨-دوست دارم برای تماشای نمایش یا تفریح از خانه خارج شوم.

۵٩-به عقيده من آزادی ارزشمندتر از رفتار خوب و احترام به قانون است.

۶٠-تمایل دارم که در حضور بزرگترھا(کسانی که با تجربه تر ھستند،مسن تر ھستند یا موقعيت باالتری دارند) سکوت کنم.

۶١-مخاطب قرار دادن یک گروه بزرگ و یا بيان مطلبی در حضور آن گروه، برایم مشکل است.

(به آسانی می توانم شمال، جنوب، شرق، غرب را مشخص کنم). ۶٢-وقتی در جای ناشناخته ای ھستم از حس جھت یابی خوبی برخوردارم

۶٣-اگر کسی عليه من خشگمين شود:

(طرز فکر خودم را به آنھا بگویم). ۶۴-وقتی مقاله غير منصفانه ای را در یک مجله می خوانم بيشتر تمایل دارم آن را فراموش کنم تا آنکه بخواھم مقابله به مثل کنم

خرید ھدیه را کمی باعث دردسر می دانم) جنمی دانم) بدوست دارم ھدیه ھای شخصی بدھم) الف

خوشبخت) جموفقيت) بلبخند) الف

چراغ برق) جماه) بشمع) الف

اغلب) جگاھی ) بتقریبا ھرگز) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله) الف

نه) جبين این دو) بدرست) الف

کمتر از معمول -بار در ھفته١کمتر از ) جدرحد معمول -بار در ھفته ١تقریبا ) ببيش از معمول -بار در ھفته١بيش از ) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

ناراحت می شوم) جنامطمئن) بکوشش می کنم که وی را آرام سازم) الف
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۶۵-حافظه ام بسياری از چيزھای بی اھميت مثل اسم مغازه ھای شھر را به دست فراموشی می سپارد.

۶۶-می توانم زندگی یک دامپزشک را که به مداوا و جراحی حيوانات می پردازد، دوست داشته باشم.

۶٧- با ميل و لذت غذا می خورم اما ھميشه نظم و نظافت را مثل بعضی از اشخاص رعایت نمی کنم.

۶٨-بعضی وقت ھا، حال دیدن ھيچ کس را ندارم.

۶٩-گاھی بعضی ھا به من گوشزد می کنند که ھيجانم را در صدا و رفتارم به وضوح، نشان می دھم.

٧٠-وقتی نوجوان بودم اگر عقيده ام با عقيده والدینم متفاوت بود، معموال:

٧١-ترجيح می دھم که یک دفتر کار برای خودم به تنھایی داشتنه باشم، بی آنکه با دیگری در آن سھيم باشم.

٧٢-ترجيح می دھم که در آرامش از زندگی دلخواه خودم لذت ببرم، تا اینکه به خاطر موفقيت ھایم مورد تحسين واقع شوم.

٧٣- احساس می کنم که از بسياری جھات،پختگی کامل دارم.

٧۴-شيوه انتقاد بسياری از اشخاص نسبت به من، به جای آنکه به من کمک کند مرا برآشفته می سازد.

٧۵-ھميشه می توانم ابراز احساساتم را کامال کنترل کنم.

ترجيح ميدادم , ٧۶ - اگر اختراع مفيدی داشتم

غلط) ج نامطمئن) بدرست) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

غالبا) جبين این دو) ببه ندرت) الف

بين این دو) ببله) الف

نظر آنھا را می پذیرفتم ) جبين این دو) ببر عقيده خود پافشاری می کردم) الف

نه) جنامطمئن) ببله) الف

نه) ج

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

ھرگز) جگاھی) بغالبا) الف

نه) جکم وبيش) ببله) الف

آنرا به اشخاصی بفروشم) جنا مطمئن) بآنرا در یک آزمایشگاه تکميل کنم) الف

صفحه ۶ از ١۵ www.faraimen.com



١۶PF آزمون

: است به « ترس » مثل نسبت «عجيب» به « ٧٧ - نسبت « شگفتی

٧٨ - کدام یک از این سه کسر از نوع دو کسر دیگر نيست؟

٧٩ - بنظر ميرسد که بعضی از اشخاص مرا نادیده می گيرند یا از من اجتناب می کنند، و من علت آنرا نمی دانم 

٨٠- مردم کمتر از اندازه که سزاوار حسن نيت من است ، با من رفتار ميکنند.

٨١ - به کار بردن الفاظ رکيک، حتی در جلساتی که فقط از زنان یا فقط از مردان تشکيل می شوند، به شدت مرا ناراحت می کند

٨٢ - بی تردید در مقایسه با اغلب اشخاص، دوست کمتری دارم

٨٣ - متنفرم از اینکه در جایی باشم که افراد زیادی برای مصاحبت حضور ندارند

می نامند ضمن اینکه عقيده دارند که شخص دوست داشتنی ھستم. «چرب زبان» ٨۴-گاھی مردم مرا

کنم. «ھول» ٨۵-برایم اتفاق افتاده که در موقعيت ھای مختلف اجتماعی

٨۶-وقتی که در جمع کوچکی ھستم، در کناری می نشينم و می گذارم که دیگران مجلس را گرم کنند.

٨٧-وقتی مطلبی را می خوانم، ترجيح می دھم که:

٨٨-وقتی اشخاصی ریاست مآب سعی می کنند مرا زیر فشار قرار دھند دقيقا به عکس خواسته آنھا عمل می کنم.

٨٩-مافوق ھا یا اعضای خانواذه ام معموال وقتی از من ایراد می گيرند که یک دليل واقعی وجود دارد.

3
11

	ج 3
9
	ب

موحش) جمضطرب) بشجاع) الف

) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

ھرگز) جگاھی ) بغالبا) الف

ھرگز) جگاھی ) بغالبا) الف

ھرگز) جنا مطمئن) ببله ) الف

غلط) جنا مطمئن) بدرست) الف

غلط) جنا مطمئن) بدرست) الف

تقریبا ھرگز) جگاھی) بدر اغلب موارد) الف

نه) جکم وبيش) ببله) الف

.یک داستان احساسی و خيال برانگيز باشد) جنامطمئن) بیک گزارش مستند درباره عمليات جنگی یا مبارزات سياسی باشد) الف

غلط) جکم و بيش) بدرست) الف

غلط) جبين این دو) بدرست) الف
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٩٠-شيوه بعضی از افراد را که در خيابان ھا یا مغازه ھادیگران را ورانداز می کنند، دوست ندارم.

٩١-به ھنگام یک سفر طوالنی،ترجيح می دھم که:

٩٢-در موقعيت ھایی که می توانندنتایج وخيم داشته باشند نباید از جنجال بپا کردن و حرف خود را به کرسی نشاندن خوداری کرد حتی اگر دور از آرامش و ادب باشد.

٩٣-اگر آشناھایم با من بدرفتاری کنند و نشان دھند که از من خوششان نمی آید:

٩۴-از تعریف و تمجيد دیگران درباره خودم، ناراحت می شوم.

٩۵-ترجيح می دھم شغلی داشته باشم:

٩۶-برای قرار گرفتن در جریان امور، دوست دارم:

بر عھده گيرم. ... ٩٧-دوست دارم نقش فعالی در کارھای اجتماعی، انجمن ھا و

٩٨-در انجام یک وظيفه احساس رضایت نمی کنم مگر آنکه کوچکترین جزیيات، دقيقا بررسی شده باشد

٩٩-گاھی کوچکترین عدم موفقيت، به شدت مرا ناراحت می کند.

١٠٠-ھميشه خوب می خوابم و ھرگز در خواب راه نمی روم و حرف نمی زنم.

١٠١-به نظر می رسد که داشتن شغلی جالب تر است که:

غلط) جبين این دو) بدرست) الف

وقتم را با حرف زدن درباره این و آن موضوع با یک ھمسفر  بگذرانم) جنامطمئن) بچيزھای جدی اما جالب را بخوانم) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

دل شکسته می شوم) جبين این دو) باصال ناراحت نمی شوم) الف

نه) جکم وبيش) ببله) الف

.با یک حقوق بيشتر که الزمه آن مجاب کردن دایم دیگران درباره شایستگی خودم برای آن شغل است)  جبين این دو) ببا یک حقوق ثابت و مطمئن) الف

به گزارش ھای خبری اعتماد کنم) جبين این دو) بدرباره آنھا با دیگران تبادل نظر کنم) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

غلط) جبين این دو) بدرست) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

بتوان به حساب ھا و گزارش ھا رسيدگی کرد) جبين این دو) ببتوان با ارباب رجوع تماس داشت ) الف
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است به: «نادرستی» مثل نسبت «طول» به ١٠٢-نسبت «سطح»

است به: م» - «ل مثل نسبت پ» - «ت به ب» - ١٠٣-نسبت «الف

١٠۴-وقتی اشخاص غير منطقی ھستند:

١٠۵-وقتی در حال شنيدن موسيقی ھستم اگر کسانی با صدای بلند حرف بزنند:

١٠۶-فکر می کنم که بھترین توصيف درباره من این است:

١٠٧-تنھا در صورت اجبار در کارھای اجتماعی شرکت می کنم و در غير این صورت کناره گيری می کنم.

١٠٨-محتاط بودن و قانع بودن بھتر از خوش باور بودن و ھمواره انتظار موفقيت داشتن است.

١٠٩-وقتی به مشکالت کارم فکر می کنم:

١١٠-ایجاد رابطه با اشخاص در یک جمع، به نظرم آسان می رسد.

١١١-وقتی کمی سياست و تشویق برای وادار کردن افراد به کاری الزم است، معموال به من رجوع می کنند.

١١٢-به نظر جالب تر است که انسان:

١١٣-اگر یقين داشته باشم که کسی ظالم است یا اینکه رفتاری خودخواھانه دارد، او را رسوا می کنم حتی اگر برایم موجب دردسر شود.

دزدی) جگناه) بزندان) الف

»گ-ک«) ب»ک-گ«) الف

.در نظرم حقير جلوه می کنند) جنامطمئن) بنسبت به آنھا بی تفاوت ھستم) الف

لذت از بين می رود و ناراحت می شوم ) جبين این دو) بمی توانم متوجه موسيقی باشم و حواسم پرت نشود) الف

قدرتمند) جبين این دو) بآرام و مؤدب) الف

نه) جنامطمئن) ببله) الف

»ن -و «) ج

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

.به خودم می گویم که می توانم به موقع با آنھا مقابله کنم) جبين این دو) ب.سعی می کنم آنھا را پيش بينی کنم قبل از آنکه با آنھا مواجه شوم) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

.مسئول بخش باال بردن بازده باشد) جنامطمئن) براھنمای جوانان برای یافتن کار باشد) الف

نه)جشاید)ببله) الف
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١١۴-گاھی برای تفریح، حرف ھای بی معنا می زنم تا افراد را متعجب کنم و آن وقت ببينم چه می گویند.

١١۵-مقاله نویسی در مجالت درباره نمایش، کنسرت، اپرا و غيره می تواند برایم لذت بخش باشد.

١١۶-وقتی در جلسه ای مجبور باشم که از جایم تکان نخورم، ھرگز احتياج ندارم که چيزی را خط خطی کنم یا به خود پيچ و تاب دھم.

١١٧-اگر کسی به من چيزی بگوید که می دانم نادرست است ترجيح می دھم به خودم بگویم:

١١٨-احساس می کنم که تنبيه خواھم شد حتی وقتی ھيچ خطایی نکرده باشم.

١١٩-تصور اینکه یک بيماری می تواند دارای یک علت روانی به اندازه یک علت بدنی باشد، مبالغه آميز است.

١٢٠-شکوه و جالل تشریفات رسمی بزرگ، از رسومی ھستند که باید حفظ شوند.

١٢١-اگر مردم فکر می کنند که من آدم نامقيد و متفاوتی ھستم،ناراحت می شوم.

١٢٢-برای انجام چيزی، ترجيح می دھم:

١٢٣-در شرایطی قرار می گيرم که به سختی می توانم از احساس دلسوزی به خودم خودداری کنم.

١٢۴-غالبا خيلی زود نسبت به اشخاص، عصبانی می شوم.

١٢۵-ھميشه می توانم بدون اشکال از عادات قدیمی خودم صرف نظر کنم، بدون آنکه بار دیگر آنھا را از سر گيرم.

)جشاید)بب)

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جکم و بيش) ببله) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

حتما اطالعات غلطی به او داده اند) جبين این دو) باین شخص یک درغگو است) الف

ھرگز) جگاھی ) ببله) الف

نه) جکم وبيش) ببله) الف

نه) جکم وبيش) ببله) الف

اصال) جکمی) بخيلی) الف

تنھا کار کنم) جمطمئن نيستم) ببا یک گروه کار کنم) الف

ھرگز) جگاھی ) بغالبا) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف
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١٢۶-اگر دستمزدھا یکسان باشند، ترجيح می دھم:

است به: «کندتر» مثل نسبت «بدترین» به ١٢٧-نسبت «بھتر»

١٢٨-کدام یک از سه پاسخ پيشنھاد شده را باید به دنبال این گروه از حروف قرار داد،«ج دددد ج ج ددد ج ج ج»؟

١٢٩-گاھی برایم اتفاق می افتد که وقتی موقع انجام کاری می رسد که قبال برای آن برنامه ریزی کرده و با خوشحالی منتظر آن بوده ام، دیگر مایل به انجام آن نيستم.

١٣٠-می توانم بيشتر کارھایم را به دقت انجام دھم بدون آنکه از سرو صدای کسانی که در اطرافم ھستند ناراحت شوم.

١٣١-گاھی چيزھایی را که به نظرم مھم می آیند برای اشخاص غریبه تعریف می کنم حتی بدون آنکه چيزی از من پرسيده باشند.

١٣٢-ساعات زیادی از وقت فراغتم را به صحبت کردن با دوستانم، درباره لحظات خوبی که در گذشته با ھم داشته ایم، می گذرانم.

١٣٣-خوشم می آید که فقط برای سرگرمی، به کارھای جسورانه و دور از احتياط دست بزنم.

١٣۴-مشاھده منظره یک اتاق نامرتب و در ھم ریخته، برایم بسيار نامطبوع است.

١٣۵-خودم را یک فرد اجتماعی و مشارکتی می دانم.

١٣۶-به ھنگام تماس ھای اجتماعی:

١٣٧-موسيقی مورد عالقه من:

١٣٨-زیبایی یک شعر را بيشتر از یک سالح خوش ساخت تحسين می کنم.

دریانورد یا خلبان باشم ) جنامطمئن) بوکيل دادگستری باشم) الف

تندترین) جبھترین) بسریع) الف

د ج ج ج) الف

غلط) جبين این دو) بدرست) الف

ج د د د) جد د ج ج) ب

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

ھيجاناتم را در خودم نگه می دارم) جبين این دو) بھيجاناتم را آزادانه بيان می کنم) الف

ھيجان انگيز و احساساتی است) جبين این دو) بسبک و  وجدآور است) الف

نه) جبين این دو)ببله) الف
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١٣٩-اگر به یک تذکر ظریف و زیرکانه من توجه نشود:

١۴٠-دوست دارم که در بخش نظارت بر بزھکارانی که به صورت مشروط آزاد می شوند، کار کنم.

١۴١-انسان در معاشرت با غریبه ھا، به دليل خطر سرایت بيماری ھا و غيره باید محتاط باشد.

١۴٢-برای مسافرت به خارج، ترجيح می دھم که مسيری را که کارشناسان تورھای مسافرتی تعيين می کنند طی کنم، به جای آنکه خودم درباره مکان ھایی که می خواھم 

  ببينم، تصميم بگيرم.

١۴٣-به من به عنوان شخصی زحمت کش که چندان موفقيتی کسب نکرده است، می نگرند.

١۴۴-اگر مردم از صميميت من سوء استفاده کنند به من بر نمی خورد و زود آن را از یاد می برم.

١۴۵-اگر شاھد اختالف نظر شدید در یک جلسه بحث باشم:

١۴۶-دوست دارم برنامه کارم را خودم به تنھایی تعيين کنم بدون آنکه دیگران در کارم دخالت کنند یا به من توصيه کنند.

١۴٧-گاھی اعمالم تحت تأثير احساسات حسادت آميز، قرار می گيرند.

١۴٨-کامال با این جمله موافقم که رئيس اگر اشتباه کند، باز ھم رئيس است.

١۴٩- دچار تنش و ناراحتی می شوم وقتی به ھمه کارھایی که باید انجام دھم، فکر می کنم.

١۵٠-وقتی مشغول بازی در یک مسابقه ھستم و تماشاچی ھا با فریاد به من توصيه ھایی می کنند، دست و پایم را گم نمی کنم.

و)بب) ین نه) جبين

تکرار می کنم تا بلکه دیگران متوجه آن شوند) جبين این دو) بپافشاری نمی کنم) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله) الف

نه) جمطمئن نيستم) ببله) الف

نه) جنامطمئن) ببله) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

دلم می خواھد که آرامش برقرار گردد) جبين این دو) بدوست دارم که یکی بر دیگران پيروز شود) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) ببين این دو) ببله) الف

نه) جگاھی) ببله) الف
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١۵١-جالب تر است که انسان:

١۵٢-کدام گزینه با دو گزینه دیگر جور نيست؟

است به: «گل سرخ» مثل نسبت «گرما» به ١۵٣-نسبت «شعله»

١۵۴-خواب ھای پرجنب و جوشی می بينم که جریان خوابم را مختل می کنند.

١۵۵-اگر اوضاع و احوال برای موفق شدن در کاری واقعا نامساعد باشند، باز ھم فکر می کنم که باید سعی خودم را بکنم.

١۵۶-وقتی به خوبی می دانم که یک گروه چه باید بکند، دلم می خواھد به سادگی رھبری آن را برعھده گيرم.

١۵٧-بيشتر دلم می خواھد به صورتی موقّر لباس بپوشم تا با آنکه با لباس پوشيدن به سليقه شخصی، توجه دیگران را جلب کنم.

١۵٨-یک شب آرام را که به سرگرمی مورد عالقه ام اختصاص می دھم مطبوع تر از یک مھمانی پرسر و صدا می دانم.

١۵٩-به نصایح خيرخواھانه دیگران گوش نمی دھم حتی اگر بدانم که حق با من نيست.

١۶٠-در ھمه تصميم ھایی که می گيرم، وظيفه خود می دانم که اصول بنيادی حق و ناحق را رعایت کنم.

١۶١-برایم کمی نامطبوع است که موقع کار کردن، کسانی به من نگاه کنند.

غلط) جمطمئن نيستم ) بدرست) الف

دبير کل یک انجمن باشد) جمطمئن نيستم) بیک ھنرمند باشد) الف

اغلب) جبعضی) بھریک) الف

عطر) جگلبرگ قرمز) بتيغ) الف

تقریبا ھرگز) جگاھی) بغالبا) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

ھرگز) جتقریبا ھرگز) بگاھی) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف
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١۶٢-چون روش ھای منظم و منطقی ھميشه به موفقيت منتھی نمی شوند گاھی استفاده از اعمال قدرت الزم است.

(یا ترجيح می دھم): ١۶٣-در مدرسه ترجيح می دادم

١۶۴-گاھی از کسانی که پشت سر من بد گویی ھایی کرده اند که اصال حقيقت نداشته است، ناراحت شده ام.

١۶۵-گفتگو با افراد معمولی که به عادت و سنت ھای خود پایبند ھستند:

١۶۶-بعضی چيزھا آن قدر مرا ناراحت می کنند که ترجيح می دھم درباره آنھا حرف بزنم.

١۶٧-در پرورش یک کودک، آنچه مھمتر است:

١۶٨-دیگران مرا شخصی ثابت قدم و نفوذناپذیر می دانند که زیر تأثير فراز و نشيب زندگی قرار نمی گيرد.

١۶٩-فکر می کنم جامعه باید این خردمندی را داشته باشد که آداب خود را نوین گرداند و عادات کھنه یا سنت ھای محض خود را رھا کند.

: ١٧٠-به نظر من مھمترین مسئله ای که باید در عصر جدید حل شود

١٧١-بھتر یاد می گيرم:

١٧٢-دوست دارم به ميل خودم عمل کنم تا آنکه از قواعد مرسوم تبعيت کنم.

١٧٣-دلم می خواھد ابتدا به آنچه می گویم اطمينان داشته باشم و سپس به استدالل بپردازم.

١٧۴-گاھی چيزھای کوچک مرا در حد غير قابل تحملی عصبانی می کنند، با وجود آنکه می دانم اصال اھميت ندارد.

غلط) جبين این دو) ببله) الف

درس ریاضی یا حساب را) جنامطمئن) بدرس فارسی را) الف

نه) جنامطمئن) ببله) الف

مرا کسل می کنند چون سطحی و بی فایده است) جبين این دو) بغالبا جالب و آموزنده است) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

یاد دادن آداب و عادت خوب به اوست) جبين این دو) ببرخوردار کردن وی از محبت کافی است) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

غلط) جبين این دو) ببله) الف

مشکالت سياسی است) جنامطمئن) بارزش ھای اخالقی) الف

وقتی در یک بحث گروھی شرکت می کنم) جبين این دو) بوقتی کتابی را می خوانم که خوب نوشته شده است) الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

فقط وقتی موقعيت اجازه دھد) جمعموال) بھميشه) الف

نه)جبين این دو)ببله)الف
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١٧۵-کمتر اتفاق می افتد که تحت تأثير یک موقعيت، چيزی بگویم که بعدا از گفتن آن شدیدا متأسف شوم.

١٧۶-اگر از من بخواھند که در یک کار خيریه شرکت کنم:

١٧٧-کدام یک از این سه کلمه،با دو کلمه دیگر جور نيست.

است به: «نزدیک» مثل نسبت «ھرگز» به ١٧٨-نسبت «به زودی»

١٧٩-اگر عمل ناشایسته ای در بين جمع از من سر بزند، می توانم به زودی آن را فراموش کنم.

١٨٠-من به عنوان شخصی شھرت دارم که تقریبا ھمواره درباره ھر مسئله ای، نظری دارد.

١٨١-تصور می کنم که بھتر می توانم:

١٨٢-مرا شخصی پرشور و شوق می دانند.

١٨٣-به کاری عالقه دارم که امکان تغييرات، فعاليت ھای متنوع و امکان مسافرت را فراھم کند، حتی اگر با خطراتی ھمراه باشد.

١٨۴-شخص موشکافی ھستم که ھميشه سعی دارد کارھا را تا آنجا که ممکن است به خوبی انجام دھد.

١٨۵-از کاری خوشم می آید که مستلزم توجه و دقت عمل است.

١٨۶-از جمله افراد فعالی ھستم که ھمواره خود را با کاری مشغول می کنند.

١٨٧-اطمينان دارم که ھيچ سؤالی را از قلم نينداخته ام و به ھمه سؤاالت صادقانه پاسخ داده ام.

نه)جبين این دو)ببله)الف

غلط) جنامطمئن) بدرست) الف

مؤدبانه می گویم که بسيار گرفتارم) جنامطمئن) بخواھم پذیرفت) الف

مستقيم) جشکسته) بپھن) الف

بعيد) جدور) بھيچ جا) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

در برابر خواسته ھای دیگران شکيبایی نشان دھم) جنامطمئن) بدر موقعيت ھای مشکل خونسردی ام را حفظ کنم) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

غلط) جبين این دو) بدرست) الف

نه) جنامطمئن) ببله) الف

نه) جبين این دو) ببله) الف

نه) جنامطمئن) ببله) الف
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