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Abstract: 
Objective of the mental motive meter in the current search to 

measuring mental drive I have in high school students.it's 

about checking the terms of honesty and fortitude. The 

standerd has been applied to    male and female student of 

high school themental motivation barometer developed in the 

current search has been based on anumber of the other related 

measure from the top of:Giancarlo&Faction    ,mental 

defence gauge.and the devfensive gauge based on the self-

reporttheory(Sheldon&Rayan&Rise,    ).Where  paragraph

s were prepared to serve research.and the answers to the 

barometer are(agreed-agreed sometimes-disagreed The scale 

includes four dimension:(Mental Focus-Learning Orientation-

Creative,problem-solving-Cognitive Integrity). 
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