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1. هنگام يادگيري دوست دارم:
□□□□مطابق با احساسم با موضوع برخورد كنم(1)
□□□□نگاه كنم و گوش بدهم(2)
□□□□درباره ي موضوع ها و نظريه ها فكر كنم(3)
□□□□به صورت عملي كار را انجام دهم(4)

2. زماني خيلي خوب ياد مي گيرم كه:
□□□□به احساس ها و حدس و گمان هاي خود اتكا كنم(1)
□□□□به دقت گوش مي دهم و نگاه مي كنم(2)
□□□□به تفكر منطقي اتكا مي كنم(3)
□□□□براي انجام دادن كارها تالش زيادي كرده باشم(4)

3. در ضمن يادگيري:
□□□□شهودي هستم(1)
□□□□آرام و در خود هستم(2)
□□□□مايلم موضوع ها را از طريق استدالل كشف كنم(3)
□□□□احساس مسئوليت مي كنم(4)

4. من از طريق ياد مي گيرم:
□□□□احساس كردن(1)
□□□□نگاه كردن(2)
□□□□فكر كردن(3)
□□□□انجام دادن(4)

5. در ضمن يادگيري:
□□□□پذيراي تجارب تازه ام(1)
□□□□به همه ي جنبه هاي يك موضوع توجه مي كنم(2)
(3)

دوست دارم موضوع ها را تحليل و آن ها را به اجزاي 
□□□□تشكيل دهنده شان تجزيه كنم

□□□□دوست دارم امور را شخصاً بيازمايم(4)
6. درضمن يادگيري:

□□□□از احساس دروني خود بهره مي گيرم(1)
□□□□مشاهده گر هستم(2)
□□□□منطقي ام(3)
□□□□فردي فعال هستم(4)
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7. من به بهترين وجهي از:
□□□□ارتباط با ديگران ياد مي گيرم(1)
□□□□راه مشاهده ياد مي گيرم(2)
□□□□تفكر منطقي ياد مي گيرم(3)
□□□□راه كوش و تمرين ياد مي گيرم(4)

8. براي يادگيري:
□□□□ خود را سريعأ غرق موضوع مي كنم(1)
□□□□قبل از شروع، تأمل مي كنم(2)
□□□□به افكار و نظريه ها توجه مي كنم(3)
□□□□دوست دارم به نتايج كارها توجه كنم(4)

9. زماني خيلي خوب ياد مي گيرم كه:
□□□□به احساسم اطمينان مي كنم(1)
□□□□به مشاهداتم اطمينان مي كنم(2)
□□□□به عقايد و نظر هاي خودم اطمينان مي كنم(3)
□□□□كارها را شخصاً انجام مي دهم(4)

10. در ضمن يادگيري:
□□□□پذيرا و مثبت هستم(1)
□□□□بي نظر هستم(2)
□□□□منطقي هستم(3)
□□□□مسئوليت پذير هستم(4)

11. در ضمن درگيري:
□□□□غرق موضوع مي شوم(1)
□□□□دوست دارم مشاهده كنم و ببينم(2)
□□□□دوست دارم درباره ي موضوع فكر كنم(3)
□□□□دوست دارم فعال باشم(4)

12. زماني خيلي خوب ياد مي گيرم كه شخصي:
□□□□پذيرا و دور از پيش داوري باشم(1)
□□□□دقيق باشم(2)
□□□□افكار را تجزيه و تحليل كنم(3)
□□□□اهل عمل باشم(4)


