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SỞ THÍCH CỦA BẠN LÀ GÌ? (1) 
 

Đánh dấu chọn vào ô trước những câu bạn thấy phù hợp với mình.   
 

 Tôi thấy mình là người thể thao 

 Tôi là người yêu thích thiên nhiên 

 Tôi người hay tò mò về thế giới xung quanh bạn (thiên nhiên, 

không gian, những sinh vật sống) 

 Tôi là người độc lập 

 Tôi thích sửa chữa đồ vật, vật dụng xung quanh mình 

 Tôi thích sử dụng tay chân (làm vườn, giúp sửa chữa nhà cửa) 

 Tôi thích tập thể dục 

 Tôi thích dành dụm tiền 

 Tôi thích làm việc cho đến khi việc đó hoàn thành 

 Tôi thích làm việc một mình 

 

  

Cộng các ô đã đánh dấu 

ở bên và viết số tổng vào 

bên dưới 

 

R 
 

____________ 

 Tôi là người thận trọng 

 Tôi tò mò về mọi thứ 

 Tôi có thể tính những bài toán phức tạp 

 Tôi thích giải các bài tập toán 

 Tôi thích sử dụng máy tính 

 Tôi luôn thích đọc sách  

 Tôi thích sưu tập nhiều thứ (đá, tem, tiền đồng) 

 Tôi thích trò chơ ô chữ 

 Tôi thích những môn khoa học  

 Tôi thích sự thách thức 

 

 

Công tất cả các câu và 

viết số tổng bên dưới 

 

I 
 
____________ 

 

 Tôi rất sáng tạo 

 Tôi thích vẽ và sơn 

 Tôi có thể chơi một nhạc cụ 

 Tôi thích tự thiết kế mẫu quần áo cho bản thân hoặc chọn lựa 

kiểu thời trang thú vị 
 Tôi thích đọc truyện viễn tưởng, kịch và thơ ca 

 Tôi thích mỹ thuật và thủ công 

 Tôi xem thật nhiều phim 

 Tôi thích chụp hình mọi thứ (chim, người, cảnh đẹp) 

 Tôi thích học một ngoại ngữ 

 Tôi thích hát, đóng kịch và khiêu vũ 

 

 

Công tất cả các câu và 

viết số tổng bên dưới 

 

A 
 

____________ 

 

 Tôi rất thân thiện 

 Tôi thích hướng dẫn hoặc dạy người khác 

 Tôi thích nói chuyện trước nhiều người 

 Tôi hoà đồng với bạn học và bạn bè  

 Tôi thích lãnh đạo các cuộc thảo luận 

 Tôi thích giúp đỡ những người gặp khó khăn 

Công tất cả các câu và 

viết số tổng bên dưới 

 

S 
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 Tôi chơi các môn thể thao có tính đồng đội 

 Tôi thích đi dự tiệc 

 Tôi thích làm quen với bạn mới 

 Tôi thích tham gia các nhóm hoạt động xã hội tại nhà thờ, chùa, 

phường đoàn, hay cộng đồng tôi ở 

 

____________ 

 Tôi thích học hỏi về tài chính 

 Tôi thích bán sản phẩm (kẹo, bút viết v.v...) 

 Tôi thấy mình khá nổi tiếng ở trường 

 Tôi thích lãnh đạo nhóm và các cuộc thảo luận 

 Tôi thích được bầu vào các vị trí quan trọng trong nhóm hoặc câu 

lạc bộ  

 Tôi thích có quyền hạn và quyền lãnh đạo 

 Tôi muốn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ 

 Tôi thích tiết kiệm tiền 

 Tôi thích làm việc cho tới khi công việc hoàn tất 

 Tôi thích mạo hiểm và tham gia các cuộc phiêu lưu mới 

 

Công tất cả các câu và 

viết số tổng bên dưới 

 

E 
 

____________ 

 

 Tôi rất thích gọn gàng và ngăn nắp 

 Tôi thích dọn dẹp để phòng của tôi thường xuyên gọn gàng và 

ngăn nắp 

 Tôi thích sưu tầm các bài báo về các sự kiện nổi tiếng 

 Tôi thích viết xuống những việc cần làm trong ngày 

 Tôi thích sử dụng máy tính 

 Tôi rất thực tế và cân nhắc mọi chi phí khi mua một thứ gì đó 

 Tôi thà là đánh máy bài tập của trường hơn là viết tay nó ra mà 

nộp lên  

 Tôi thích làm thư ký trong một câu lạc bộ hoặc nhóm 

 Tôi kiểm tra tất cả bài làm toán của mình 

 Tôi thích viết thư 

Công tất cả các câu và 

viết số tổng bên dưới 

 

C 
 

____________ 
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SỞ THÍCH CỦA BẠN LÀ GÌ (2) 
 

Sau khi đã có tổng số câu của mỗi phần, hãy ghi chúng xuống dưới đây. Nếu bạn có số điểm bằng nhau 

của hai hay ba phần thì ghi tất cả xuống. Ba phần có số điểm cao nhất đại diện cho sở thích của bạn. 

Dùng sở thích của bạn để tìm hiểu bạn có tính cách gì và công việc nào phù hợp bạn. 
 

R ______  I ______  A ______  S ______  E ______  C ______ 
  

Các ký tự sở thích của bạn:  __________   _________   __________ 

Tổng số cao nhất  Tổng số cao thứ hai  Tổng số cao thứ ba  

hoặc bằng    hoặc bằng 

R is for Re alistic Occupations you would enjoy 

R - những người có tính thực tế Nghề nghiệp bạn thích 
Những người thuộc nhóm này có khả năng 

về thể thao hoặc có khả năng làm việc với 

máy móc. Họ thích làm với những vật cụ 

thể, máy móc, dụng cụ, cấy cối, con vật, 

hoặc các hoạt động bên ngoài. 

Thợ máy của máy bay 

Thợ làm bánh/Bếp Trưởng 

Kỹ sư 

Thợ bạc 

Thợ sơn 

Kỹ sư ô tô 

Trợ lý nha khoa 

Thợ điện 

Thợ làm kính 

Y tá điều dưỡng 

I - những người thích nghiên cứu, tìm hiểu 
Những người thuộc nhóm này thích quan 

sát, học hỏi, điều tra, phân tích, đánh giá 

hoặc giải quyết vấn đề. 

Nhà khảo cổ học 

Nhà hóa học 

Nhà địa lý học 

Nhà khí tượng học 

Nhà vật lý học 

Nhà sinh vật học 

Nha sĩ 
Người làm vườn 

Dược sĩ 
Kỹ sư phần mềm 

A - những người có sở thích thẩm mỹ  
Những người thuộc nhóm này có khả năng 

nghệ thuật, cải tiến, trực giác và thích làm 

việc trong các tình huống không có kế 
hoạch trước như dùng trí tưởng tượng và 

sáng tạo. 

Diễn viên 

Vũ sư 

Giáo viên dạy kịch 

Giám đốc bảo tàng 

Thợ chụp hình 

Giám đốc quảng cáo 

Người viết bài quảng cáo 

Thiết kế đồ họa 

Kiến trúc sư 

Phóng viên 

S -  những người thích hoạt động xã hội  
Những người thuộc nhóm này thích làm 

việc với người khác để làm sáng tỏ, thông 

tin, giúp đỡ, huấn luyện hoặc chữa trị họ. 

Những người này có khả năng ngôn ngữ. 

Giáo sĩ/ Bộ trưởng 

Giáo sư 

Giáo viên THPT 

Thám tử 

Nhà hoạt động xã hội 

Thị trưởng 

Thuyền trưởng 

Thủ thư 

Nhà trị liệu 

Tư vấn học đường 

E - những người có sở thích kinh doanh/lãnh đạo 
Những người thuộc nhóm này thích làm 

việc với người khác trong vai trò tác động, 

thuyết phục, thể hiện, lãnh đạo hoặc quản 

lý cho mục tiêu của tổ chức hay lợi nhuận 

kinh tế. 

Đại diện bán ô tô 

Giám đốc tín dụng 

Tiếp viên hàng không 

Nhân viên bảo hiểm 

Nhân viên bất động sản 

Người mua hàng 

Chủ doanh nghiệp 

Quản lý khách sạn 

Người vận động hành lang 

Người mua bán chứng khoán 

C - những người thích nguyên tắc  
Những người thuộc nhóm này thích làm 

việc với dữ liệu, có khả năng văn phòng 

hoặc con số, thực hiện các công việc đòi 

hỏi sự tỉ mỉ hoặc hoàn thành tốt yêu cầu 

của người khác. 

Kế toán 

Thanh tra xây dựng 

Người vận hành máy tính 

Người đánh máy 

Thủ thư 

Thu ngân ở ngân hàng 

Thu ngân 

Thư ký pháp lý 

Giáo viên 

Kiểm toán viên 

 


