
KUDER İLGİ ALANLARI SEÇİMİ ENVANTERİ  
1.  Yolculukta özellikle insanlarla ilgilenmek 
2.  Yolculukta özellikle manzara ile ilgilenmek  
3.  Yolculukta özellikle tarladaki ürünle ilgilenmek 
4.  Kör bir öğrenciye kitap okumak 
5.  Belli bir noktadan geçen taşıtları saymak.   
6.  Kamu oyunu yoklamak için görüşme yapmak 
7.  Fuarda eğlence yerlerine gitmek                                                                                                                                                                  
8.  Fuarda konserve gıda maddeleri pavyonunu gezmek  
9.  Fuarda çiftlik hayvanları pavyonunu gezmek  
10.  Jimlastik yapmak  
11.  Balık tutmaya gitmek 
12.  Futbol oynamak  
13.  Kütüphanede kitapları karıştırmak  
14.  Bir akvaryumu seyretmek  
15.  Büyük bir orkestranın provasında bulunmak  
16.  Ünlü adamların imzalarını toplamak  
17.  Kelebek kolleksiyonu yapmak  
18.  Çeşitli tahta cinslerinden koleksiyon yapmak  
19.  Ünlü tabloları tanıtan bir resim sergisini gezmek 
20.  Türlü taşıtları gösteren bir ulaştırma sergisini gezmek 
21.  Labratuvar arçlarıyla ilgili bir sergiyi gezmek 
22.  Sebze satmak  
23.  Piyanist olmak 
24.  Sebze yetiştirmek 
25.  Danslı bir toplantıyı hazırlama komitesinin başkanı olmak 
26.  Toplantı salonunu düzenlemek, süslemek  
27.  Toplantı davetiyelerini göndermak 
28.  Büyük bir müzeyi gezmek  
29.  Büyük bir gazetenin ilan dairesini gezmek 
30.  Daktilo onarım atelyesini  gezmek  
31.  Hasta bir adamla kitap okumak  
32.  Bir köpeğe oyun öğretmek 
33.  İşlenmeyen bir oyuncağı açıp nasıl onarılacağına bakmak  
34.  Bir resim kursuna gitmek  
35.  Biyolojiye ait bir kursa gitmek  
36.  Maden işleri atelyesinde ders görmek 
37.  Kuş kafesi yapmak  
38.  Kuşlar hakkında makaleler yazmak 
39.  Kuşların resmini yapmak  
40.  Kırık bir dikiş makinası ile uğraşmak 
41.  Piyano çalmak 
42.  İlgi çeken bir manzaranın resmini yapmak  
43.  İyi meyve yetiştirme ile ilgili radyoda bir konuşma dinlemek 
44.  Plastikten neler yapılacağı ile ilgili radyoda konuşma dinlemek  
45.  Vahşi hayvan resminin nasıl çekileceğine ait bir konuşma dinlemek 
46.  Gazetede kişisel sorunları açıklayan sütunun yazarı olmak  



47.  Cins köpek yetiştirmek 
48.  Satış mektuplarının etkili olacağını araştırmak 
49.  Toprak aşınması uzmanı olmak  
50.  Ünlü bir briç oyuncusu olmak 
51.  Afiş uzmanı olmak 
52.  Bir sinema stüdyosunu gezmek 
53.  Dağ manzaraları ile ün yapmış büyük bir parkı gezmek 
54.  Eski bir savaş alanını gezmek 
55.  Tanınmış devlet adamlarının hayat hikayelerini okumak  
56.  İdeal dünya hakkında çeşitli yazarların yazılarını okumak  
57.  Bir memleketin ilk insanlarının hayatlarına ait yazılar okumak  
58.  Kişiliklerin geliştirilmesi için insanlara öğüt vermek  
59.  Bir tabiat müzesi için az rastlanan hayvanlar yakalamak 
60.  Bankada veznedarlık yapmak  
61.  Günlük problemleri tartışan bir gurupta çalışmak 
62.  Edebi eserleri tartışan bir gruba katılmak 
63.  Astronomi ile uğraşan bir kulübe üye olmak  
64.  Orta halli insanlarla dostluk kurmak  
65.  Garip kılıklı ve garip fikirli insanlarla dostluk kurmak 
66. Dünyada hiçbir şeyi umursamayan insanlarla dostluk kurmak  
67. Yabancılara Türkçe dersi vermek 
68. Tahvil ve hisse senedi borsacılığı yapmak 
69. Kibar bir lokantada aşçıbaşı olmak 
70. Reğixim türde çiçek yetiştirmek 
71. Çiçeklerle ilgili bir reklam kampanyasını yürütmek 
72. Bir çiçekçi dükkanında telefonla sipariş almak 
73. Probaganda yöntemleri hakkında araştırma yapan gruba başkanlık yapmak 
74. Bir üniversitede dekan olmak 
75. Renkli fotoğraf işlerinde uzman olmak 
76. Dünya tarihine ait bir kitabın resimlerini yapmak 
77. Çekirdeksiz bir cins kiraz yetiştirmek 
78. Tiyatro yarışmasında birinciliği kazanan grubun rejisörü olmak 
79. Üniversite giderinin bir kısmını laboratuarda çalışarak kazanmak 
80. Üniversite giderinin bir kısmını sekreterlik yaparak kazanmak 
81. Üniversite giderinin bir kısmını orkestrada çalışarak 
82. Kızılayın tarihini yazmak 
83. Önemli tarihi bir olayı aydınlatacak bilgileri toplamak 
84. Müzikli bir güldürü yazmak 
85. İngilizce öğrenmek 
86. Hertürlü eşya satan bir mağazada telefonla sipariş almak 
87. Kamuoyuna ilişkin anketlerde kişileren telefonla görüşmelerini sormak 
88. Bir mağaza için toptan mal alma 
89. Bir ticarethaneye iş istemeye gelenlerle görüşmek 
90. Sığır yetiştiren biri olmak 
91. Bir kurumda memur alma bürosu şefi olmak 
92. Vahşi hayvanlara makale yazmak 
93. Bir gazetede okuyucuların dertlerini cevaplandıran sütunun yazarı olmak 



94. Modern ticaretle ilgili kitaplar okumak 
95. Başka ulusların gelenekleriyle ilgili eserler okumak 
96. Modern çiftçilik yöntemlerine ait eserleri okumak 
97. Kuzey kutbunda, bir meteoroloji istasyonunda çalışmak 
98. Kentteki bir meteoroloji istasyonunda çalışmak 
99. Dağlarda bir meteoroloji istasyonunda çalışmak 
100. Bilimsel bir araştırmayı yöneterek ün kazanmak 
101. Sosyal yardım işlerinde çalışarak ün kazanmak 
102. Edebiyat eleştirmeni olarak ünlü olmak 
103. Bir piyesin sahne dekorlarını çizmek 
104. Yeni bir diş macunun tahlilini yapmak 
105. Ev eşyalarının onarımı hakkında ev kadınları için mahkemeler yapmak 
106. Yardım için başvurulan insanları dinlemek 
107. Türlü satış mektuplarını deneyerek en etkilisini bulmak 
108. Büro işlerini modernleştirecek yöntemlerin gelişmesine çalışmak 
109. Bir gazeteye ekonomi haberleri yazmak 
110. Daha hafif ve dayanıklı bir maden bulmağa çalışmak 
111. Fabrika işçileri için modern bir yapı kooperatifini yöneltmek 
112. Bir güzel sanatlar müzesini gezmek 
113. Yosul semtlerindeki bir eğlence yerini gezmek 
114. Tanınmış bir tıp araştırma merkesini gezmek 
115. Bir kurumda iyi çalışmayan işçilerin işlerine son vermek 
116. Bir kurumda iyi çalışmayan işçilere öğüt vermek 
117. Bir kurumda yeni işçiler alma bölümünde çalışmak 
118. Bir argo sözlüğü hazırlamak 
119. Yaz nezlesinin tedavisi için bir ilaç yapmak 
120. Bir ticarethanede yeni çalışma yöntemleri uygulama 
121. Tiyatronun tarihine ilişkin yazılmış kitapları okumak 
122. Eski Türk müzik eserleri okumak 
123. Dilin davranış üzerindeki etkissi hakkında bilimsel yazılar okumak 
124. Piyasadaki yeni maddeler üzerinde tahliller yapmak 
125. Yapay bir ciğerin geliştirlmesine çalışmak 
126. Ticaretle ilgili istatistikler hazırlamak 
127. Köşe başından geçen otomobillere el ilanları vermek 
128. Belli saatlerde köşe başından geçen otomobilleri saymak 
129. Trafiği yönetmek 
130. Sakat çocuklara spor yaptırmak 
131. Pazarda satmak üzere sebze yetiştirmek 
132. Sepet yapmayı ve dokumacılığı öğrenmek 
133. Bir hayır kurumu için para toplamak 
134. Hayır kurumlarına para toplam kampanyasının gidişii denetlemek 
135. Yadım paraları geldikçe bunları defterlere geçirmek 
136. Büyük bir düğünün hazırlıklarını yapmak 
137. Büyük bir düğünün davetiyelerini yazmak 
138. Büyük bir düğün hakkında dedikodu haberleri yazmak 
139. Roman yazmak 
140. Müzik psikolojisi üzerinde araştırma yaperi yapmak 



141. Çömlekçilik yapmak 
142. Satış yöntemlerinin etkililiğine ilişkin araştırmalar yapmak 
143. Postahanede mektupları düzeltmek 
144. Tavuk yetiştirmek 
145. Günlük haberler hakkında makale yazmak 
146. Kimya konularında halk için dersler hazırlamak 
147. Mesleklerini seçmede gençlere yardım etmek 
148. İşlerinize ilişkin kararları arasıra güvendiğiniz birine vermek 
149. İşlerinizle ilgili kararları arasıra güvendiğiniz birine verdirmek 
150. Bütün kararları kendi kendinize vermek 
151. Büyük bir mağzada şef olmak isterim 
152. Radyo konusunda araştırmalar yapmak 
153. Hayır kurumlarının eğlence ve dinlenme kollarının başkanı olmak 
154. Her kurumda çalışan daktiloların şefi olmak 
155. İş arayan insanlarla görüşmek 
156. Özel sekreter olmak 
157. Karikatürle ilgili yazı yazmak 
158. Elektrikle işleyen ve eşyası hakkında ilalar yazmak 
159. Sebze yetiştiricisi olmak 
160. Hazırlamasını bilmediğiniz bir tatlıyı yapmağa uğraşmak 
161. Çocuklara öykü anlatmak 
162. Suluboya resim yapmak 
163. Kimya araştırmaları yapmak 
164. İş istemeğe gelenlerle görüşmek 
165. Günün önemli olayları hakkında bir gazeteyee yaılar yazmak 
166. İlgili çekici bir manzaranın kurşun kalemle resmini çizmek 
167. Oyuncak kayıkları yüzdürevek yelkenleri takmayı denemek 
168. Belli bir yazarın üslubunu taklit ederek bir yazı yazmak 
169. Okul temsilleri için bilet satmak 
170. Temsille ait program ve biletleri hazırlamak 
171. Temsilin para hesabını tutmak 
172. Yeni bir çamaşır makinesinin kaça malolacağını bulmak 
173. Çamaşır makinası yapacak bir fabrikaya sermaye bulmaya çalışmak 
174. Müşterilere çamaşır makinesinin nasıl kullanacağını öğretmek 
175. Kamuoyuna ilişkin bir anketin sonuçlarını sınıflandırmak 
176. Bir gazeteye baş makale yazmak 
177. Yoksul çocuklara ait bir kampta elişi ve sanat öğrenmek 
178. Türlü hastalıkların nedenlerini anlatan yazıları okumak 
179. Endüstride büyük başarılar sağlayan kişilerin hayat hikayelerini okumak 
180. Hayvan yetiştirme ile ilgili yazılar okumak 
181. Tanımadık insanların çok olduğu toplantıya gitmek 
182. Tanıdık insanların çok olduuğu bir toplantıya gitmek 
183. Tanıdıklarla tanımadıkların yarıyarıya olduğu bir toplantıya gitmek 
184. Güzel sanatlarla tanımadıkların yarı yarıya olduğu bir toplantıya gitmek 
185. Çiçeçiler ile ilgili tohum yetiştirmek 
186. Laboratuarlar için beyaz fare yetiştirmek 
187. Laboratuarda deneyler yapmak 



188. Mobilya yapmak 
189. Sigorta satıcılığı yapmak 
190. Paket postahanesinde memur olmak 
191. Yayınlanacak yazıların provalarını okumak 
192. Yeni otomobiller üzerinde deneyler yaparak onları geliştirmek 
193. Değerli taşları şekillendirme ve yontma uzmanı olmak 
194. Suni kauçuk yapmak için girişilen araştırmaları yöneltmek 
195. Radyo müzik yorumcusu olmak 
196. Bir hastanın bakıcılığını yapmak 
197. Müzik araçları satmak 
198. Ev eşyaları onarmak 
199. Güzel çiçek saksısı modelleri çizmek 
200. Çiçek saksısı yapan atelyelerde ustabaşı olmak 
201. Çiçek saksı yapımında daha verimli bir yöntem bulmaya çalışmak 
202. Bir lokantada müşterilerin hesaplarını tutmak 
203. Çocuklara uçak modeli yapmasını öğrenmek 
204. Tıp araştırmaları yapan bil bilginin notlarını tutmak 
205. Yoksul çocuklara ait bir oyun alanını yönetmek 
206. Lokantada aşcılık yapmak 
207. Kimya maddeleri satmak 
208. Ağaç işlerinde kullanılan araçların koleksiyonunu yapmak 
209. Güzel tablolaranı resimlerini keserek bir deftere yapıştırmak 
210. Kaza anında kullanılmak üzere ilkyardım kutusu hazırlamak 
211. Amatörlerin oynadığı bir piyesi yönetmek 
212. Piyesin programını ve biletlerini bastırmak 
213. Piyesi yazmak 
214. Çoğu zaman sizi yenen birisi ile dama oynamak 
215. Hemen hemen sizin hiç yenemeyen birisi ile dama oynamak 
216. Aşağı yukarı kendi ayarınızda birisi ile dama oynamak 
217. Yeni bir çamaşır makinasına ait ilan broşürü hazırlamak 
218. Çamaşır makinesinin maliyet hesabını çıkarmak 
219. Çamaşır makineleri satmak 
220. Bir gazetede okuyuculara dair makale yazmak 
221. Bir gazetede okuyuculara öğüt vermek sütununun yazarı olmak 
222. Bahçıvanlık konusunda makaleler yazmak 
223. Bir yeniyi ilk keşfeden olmak 
224. Desinatör olmak 
225. Yeni bir buluş yapan kişi olmak 
226. Meyve toplamak 
227. Bir çiftlikte traktör kullanmak 
228. Bir kimya laboratuvarında çalışmak  
229. Güzel söz söyleme dersi almak 
230. Sosyoloji okumak 
231. Öykü yazmayı öğretmek 
232. Hesap makinesini kullanmak 
233. Hesep makinesinin parçalarını takmak 
234. Hesap makineleri satmak 



235. Sandal yapmak 
236. İşçilerle işverenler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek 
237. Müzik besteleme 
238. Ülkenin en başarılarılı traktör satıcısı olmak 
239. Sorumlu muhasebeci olmak 
240. Vergi konusunda otorite olmak 
241. Büro işlerinin daha iyi yapılması için yeni yöntemler geliştirmek. 
242. Hastabakıcısı olmak 
243. Yeni yasta, kek vb. Çeşitler içi  
244. Bozulan bir elektrik üstünü onarmak 
245. Şöminede ateş yakmak 
246. Yazı makinesi ile bir dosta mektup yazmak 
247. Bir müzik mağazasını iade etmek 
248. Bina planları yapmak 
249. Çeşitli toplumların sosyol durumlarını incelemek 
250. Oyuncak bir otomobilin nasıl işlendiğini anlamak için içini açmak 
251. Dama oynamak 
252. Santraç oynamak 
253. Büyük bir ticarethanenin defterlerini tutmak 
254. Yeni çiçek cinsleri geliştirmek 
255. Özel sorunlar üzerinde insanlara dert ortağı olmak 
256. Balık tutarak geçinmek 
257. Ormanlarda kesilecek ağaçları ayırmak 
258. Bir fabrikada otomobilleri boyamak 
259. Sosyal yardım işleri için ev ev dolaşmak 
260. Tanınmış birinin özel sekreterleri olmak 
261. Bir basımevinin ilanlarını hazırlamak 
262. Bir dergide anı ya da öykü yazmak 
263. Kümes hayvanları ile ilgili makale yazmak 
264. İlk yardım ile ilgili bir makale yazmak 
265. Lokantada garsonluk etmek 
266. Telefon rehberinde bir listeye göre adres aramak 
267. Hasta insanlara bakmak 
268. Kilden model yazmak 
269. İnsanları ikna temenni psikolojisi ile ilgili makale yazmak 
270. Okul piyeslerinde süflörlük etmek 
271. Doktor olmak 
272. Heykeltraş omak 
273. Gazeteci olmak 
274. Yeni bir yazı makinası hakkındaki mektupları cevaplandırmak 
275. Yazı makinası satışına dair bilgi toplamak 
276. Müşterilere ait yazı makinaları yazmak 
277. Savaşta kullanılan probaganda yöntemlerini incelemek 
278. Bürolardaki verimi, çeşitli sistemler üzerinde incelemek 
279. Yurdumuza gelen göçmenlerle ilgili incelemeler yapmak 
280. Bir rapordaki yanlışları aramak 
281. Bulaşık yıkamak 



282. Yemek pişirmek 
283. Mimarlık üçerine ders vermek 
284. Bir dergi için ilan toplamak 
285. Saat onarmak 
286. Yemek pişirmek 
287. Kırık bir oyuncağı onarmak 
288. Birinin başını şampuanla yıkamak 
289. Ender rastlanan hayvanları bulmak için gezile çıkmak 
290. Hastalık salgınları ile mücadele için geziye çıkmak 
291. Sosyal yardım işlerinde çalışmak 
292. Bir potre ressamı olmak 
293. Depremlerin nedenleri ile ilgili araştırmaları yönetmek 
294. Makina mühendisi olmak 
295. Sosyal yardımlarla geçinenlerin bütçelerini yapmaya yol göstermek 
296. Kütüphanedeki kitapların etiketlerini yapıştırmak 
297. Ağaç bakımında uzman olmak 
298. Mağazada satıcılık yapmak 
299. At yetiştirilen bir çiftlikte çalışmak 
300. Bir yayın evinde çalışmak 
301. Matematik öğretmeni olmak 
302. Büyük bir üniversitenin reklam işlerine bakmak 
303. Bir yabancı dil öğretmeeni olmak 
304. Ticaret mektuplarını yazmasını öğreten bir kursa gitmek 
305. Matbaacılık öğreten bir kursa girmek 
306. Satış yöntemleri öğreten bir kursa gitmek 
307. Ev planları yapmak 
308. Ev yapımında yeni görüşlere yer veren bir makale yazmak 
309. Ev yapmak konusunda yeni gelişmeleri belirten yazılar yazmak 
310. Taksitle pahalı bir mal almak 
311. Bir malı almak için bir dosttan borç almak 
312. Bir malı peşin olarak almak için para biriktirmek 
313. Mobilya süslemeciliği ilee uğraşmak 
314. Şeker pancarı tarlasındaki işçilere gözcülük etmek 
315. Kümes hayvanları yetiştirmek 
316. Gençlere meslek seçiminde yardımcı olmak 
317. Yeni kumaş desenleri bulmak 
318. Kitap dergilerin kaça basılacağına dair tahminler yapmak 
319. Bir el dokuma tezgahı yapmak 
320. İş alanındaki eğilimleri kestirecek matematik formülleri bulmak 
321. Gençlerin dini eğilimlerini bulmak için anket hazırlamak 
322. Tanınmış birinin büstünü yapmak 
323. Mallara nasıl fiyat konacağına dair makale yazmak 
324. Bir radyo programı için şarkı bestelemek 
325. Kooperatifte satılacak ma.ın en iyisini hangisi olduğunu araştırmak 
326. Büyük bir ticarethanenin reklam işlerini yönetmek 
327. Hesap makinalarının bakımı ile uğraşmak 
328. Size arkadaşca davranan bireylerin olması 



329. Size değer veren bireylerin olması 
330. Size hiç değer vermeyen bireylerin olması 
331. Müzik öğretmeni olmak 
332. Reklam şirketi hesabına çalışan bir ressam olmak 
333. Mizah çalışmaları yapmak 
334. Bir hasta için alışverişe çıkmak 
335. Bir hasta için dama takımı yapmak 
336. Bir hastaya kitap okumak 
337. Kazaya uğrayıp hastaneye gelenlerin ilk yardımını yapmak 
338. Bir çiçekçi dükkanında çiçek satmak 
339. Özel sekreter olmak 
340. Bir gazetede ekonomi sütunu yazarı olmak 
341. Büyük bir çiftlik kurmak 
342. Emlak alıp satmak 
343. Sağır insanlara bakmak 
344. İstatistik tablolara göre grafikler çizmek 
345. Bir mağzada memur olmak 
346. Yazar olmak 
347. Reklam uzmanı olmak 
348. Din adamı olmak 
349. Yüsek bir maaş alarak sevdiğiniz bir işi yapmak 
350. Az maaş alarak sevdiğiniz bir işi yapmak 
351. Yüksek maaşla sevmediğiniz bir işi yapmak 
352. Korunmaya muhtaç çocukları eğitmek 
353. Gazeteye bir konuyu savunan bir makale yazmak 
354. Sanat eserleri satan bir mağazayı işletmek 
355. Bir bakanın sekreteri olmak 
356. Çocuklara modelaj ve resim yapmayı öğretmek 
357. Bir sanat dergisine makale yazmak 
358. Elbiselerinizi kendi kendinize seçmek 
359. Elbiselerinizi seçerken başkalarının da görüşünü almak 
360. Elbiselerenizi başka birine seçtirmek 
361. Köprü planları yapmak 
362. Hesap gerektiren bir iş görmek 
363. Büro işi yapmak 
364. Bayram kartlarının basılmasına gözcülük etmek 
365. Kartların kaça malolacağını hesaplamak 
366. Kartların resimlerini yapmak 
367. Kırık bir kilidin bozukluğunu anlamak için içini açmak 
368. Bir raporun yazma yanlışlarını aramak 
369. Sütünlarca rakamı toplamak 
370. Sizi budala yerine koyan biri ele beraber olmak 
371. Başka birini budala yerine koymak 
372. Hiç kimseyi budala yerine koydurtmamak 
373. Psigolok olmak 
374. İnşaatların yapılışını gözlemek 
375. Kent mimarı olmak 



376. Zihin hastalıklarının nedenlerini araştırmak 
377. Müzik kompozisyonu okumak 
378. Stenografi öğrenmek 
379. Tren hareket memuru olmak 
380. Fener bekçisi olmak 
381. Demiryolu geçidinde bekçi olmak 
382. Reklam işleri için yazı yazmak 
383. Genel bir kütüphaneyi yönetmek 
384. Gazete çıkarmak 
385. Maliyet hesapları üzerine kurs görmek 
386. Satış tekniğini öğreten bir kursa gitmek 
387. Ticaret mektupları yazmasını öğreten bir kursa girmek 
388. Piyes yazmak 
389. Piyes için bilet satmakla uğraşmak 
390. Piyesin elbise, dekor v.s. işleriyle uğraşan demirbaş memuru olmak 
391. Tanınmış adamların karikatürlerini yapmak 
392. Tanınmış adamların portrelerini yapmak 
393. Manzara resimleri yapmak 
394. Dergiler için resim yapmak 
395. Dergilere yazı yazmak 
396. Bir derginin satış müdürü olmak 
397. Zenginlerin gittiği bir yazlıkta kalmak 
398. Bir yerde kamp kurmak üzere geziye çıkmak 
399. Bozuk köy yollarından geçen bir geziye çıkmak 
400. Tanınmış bir tiyatro eleştirmeniyle yaşamak 
401. Sosyal yardım işlerinde ünlü biriyle yaşamak 
402. Tanınmış bir sanatçıyla yaşamak 
403. Baş zaman etkinlikleriyle ilgili makale yazmak 
404. Hayat pahalılığına dair istatistik cetvelleri hazırlamak 
405. Eski mobilyaları onarmak ve cilalamak 
406. Bir çocuk kitabının baskı provalarını okumak 
407. Çocuklara masal anlatmak 
408. Çocuk oyuncakları yapmak 
409. Bir beden eğitimi kursuna gitmek 
410. Bir sanat okuluna girmek 
411. Bir matematik kursuna girmek 
412. Piyano akortçusu lmak 
413. Okul öğretmeni olmak 
414. Dişçi olmak 
415. Mahkemede stenograf olmak 
416. Tanınmış bir piyanistin menejeri olmak 
417. Herkese meslek seçiminde yardım etmek 
418. Bir tabiat müzesini gezmek 
419. Bir uçak fabrikasını gezmek 
420. Bir kentin gecekondu mahkemelerini gezmek 
421. Dergide çıkacak öykülerin resimlerini yapmak 
422. Sığır yetiştirmek 



423. Piyasa için meyve yetiştirmek 
424. Otelde garson olmak 
425. Bokantada kirli tabakları taşımak 
426. Bir adada yalnız başına yaşamak 
427. Bir yerde kamp kurmaya gidenlere kılavuzluk etmek 
428. Kampa ait eşyanın yeni yeni şekillerini bulmak 
429. Kampa ait eşya satıcılığı yapmak 
430. Hayat sigortacılığı yapmak 
431. Dergilere hikaye yazmak 
432. Büyük bir parkta bahçıvanbaşı olmak 
433. Alçak gönüllü bir kişi olarak tanınmak 
434. Güvenilir bir kişi olarak tanınmak 
435. Hiçbirşeyi umursamayan bir kişi olarak tanınmak 
436. Matematik dersi vermek 
437. Köpeklere, körlere klavuz olmasını öğretmek 
438. Tanınmış bir bilginin sekreteri olmak 
439. Modern müzik öğreten bir kurs almak 
440. Modern roman yazmasını öğreten bir kurs almak 
441. Modern ressamlığa ait bir kurs almak 
442. Olgun bir kişi olarak tanınmak 
443. Açık görüşlü olarak tanınmak 
444. Zeki olarak tanınmak 
445. Maestro olmak, (orkestra Şefi) 
446. Büyük bir büronun şefi olmak 
447. Gecekonduları temizleme projesini yönetmek 
448. Çiçek yetiştirmek 
449. Bir teksir makinasında çalışmak 
450. Bir mağazada faturaları hesaplamak 
451. Büyük bir parkta yabancılara kılavuzluk etmek 
452. İnce süs eşyası yapmak 
453. Orkestra için çalınacak parçaları seçmek 
454. Telefon santral menuru olarak çalışmak 
455. Plastik bloklarla süslü kitap dayanakları yapmak 
456. Çocuklara oyun öğretmek 
457. Kırılmış bir ütü tahtasını onarmak 
458. Bulaşık yıkamak 
459. Bir odayı derlemek toplamak 
460. Mobilya yapmayı öğrenmek 
461. Gazetenin baskı provalarını okumak 
462. Şark halıları ihraç etmek 
463. Özel sekreter olmak 
464. Muhasebeci olmak 
465. Satıcı olmak 
466. Patinajla figürler yapmak 
467. Atlı oyunlar oynamak 
468. Dağlara tırmanmak 
469. Masada çalışmak 



470. Bir çiftlikte çalışmak 
471. Ev ev dolaşarak satıcılık yapmak 
472. Çikolata fabrikasında çalışmak 
473. Arıcılık yapmak 
474. Göz doktoru olmak 
475. Çiftçi olmak 
476. Tren kondaktörü olmak 
477. Büroda çalışmak 
478. Büro işi görmek 
479. Türk edebiyatı okutmak 
480. Resim ve müziğe ait malzeme satmak 
481. Muhasebe tekniklerini okutmak 
482. Sulama yöntemleri konusunda ders almak 
483. Stenografi öğrenmek 
484. Posta dağıtıcısı olmak 
485. Çöpleri toplamak 
486. Postahanede mektupları gideceği yere göre ayırmak 
487. Şair olmak 
488. Sanatçı olmak 
489. Sosyal yardım işlerinde çalışmak 
490. Matematik bulmacalarıyla uğraşmak 
491. Dama oynamak 
492. Mekanik bulmacalarla uğraşmak 
493. Gazete çıkarmak 
494. 494. Güzel sanatlar okulu açmak 
495. orkestra kurmak 
496. dostları olmak 
497. yetkili bir kişi olmak 
498. ünlü bir kişi olmak 
499. tesviyeci olmak 
500. mimar olmak 
501. kimyager olmak 
502. kitap ciltlemek 
503. hasta çocuklara bakmak 
504. daktilo ile mektup yazmak 
 
 
 

 
 
 

  


