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 ما المقصود أصالً
باختبار الذكاء؟ 
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ما املقصود باختبار الذّكاء؟ :
ملاذا يتم عمل إختبار الذكاء وملاذا ينبغي عليك القيام به؟ :

سنشرح لك فيما يلي املقصود باختبار الذكاء أصالً وكيف يتمُّ هذا االختبار وملاذا 
يكون ُمهّماً بالنسبة لك ؟.

من خالل اختبار الذكاء يتم التأكد من نسبة ذكاء األطفال والشباب ُمقارنًة 
بأقرانهم. ويدور األمر في أغلب األحوال حول التأكد من نوع املدرسة املناسبة 

لك، واملستوى اللغوي املناسب لتبدأ فيه وكذلك أنواع املساعدة األخرى التي تبدو 
مفيدة لك. وهي بالتالي فرصٌة جيدةٌ لكي تُظهَر كّل ما تستطيع من ُقدراٍت.

وتتنّوُع مجاالت الذكاء. وهناك مثاالن يُظهران كيف يمكن حّل الواجبات ذهنيّاً 
بشكل سريعٍ وكيف تعمل الذاكرة بشكٍل جيٍد.

ويتمُّ االختبار عن طريِق أسئلٍة مختلفٍة حيُث يقوم رئيس االختبار بالجلوِس إلى 
جانبك على طاولٍة َواِحَدٍة ويُوّضح لك بعض املطلوِب . وتقوم أنت بحلِّ املطلوب َقْدَر 

اإلمكاِن واإلجابة على األسئلة بالشكل الصحيح . ويقوم رئيس االختبار بكتابة 
مالحظاته حول سير االختبار. 

ومن أمثلة واجبات االختبار ما يلي: تركيب مكعبات، واستكماُل شكٍل ما ، 
ومالحظة األشياء أو وضع قّصٍة بحسِب الترتيب الصحيحِ لها. ومن الطبيعي جداً 
ر بعمٍق كثيٍر وتقوم بالتركيز الّشِديِد من أجل العثور على اإلجابات. و من  أن تفكِّ
الطبيعي جداً أال تستطيع حلَّ جميع الواجبات، لهذا فإنه من األفضل أن تعمل 

بهدوٍء وتركيٍز .
ومن املهم كذلك أال تضطر للكالم أثناء االختبار. حيث أن اختبار الذكاء الذي 

يتعني عليك القيام به ُدون كالمٍ - وذلك أمر تشترك فيه جميع الحضارات واللغات. 
ويتم توضيح جميع الواجبات من خالل ُصَوٍر وتستخدم يديك للقيام بإجاباتك لهذا 

فال داعي للخوف من عدم فهم االختبار بسبب عدم فهم اللغة.
ومشاركتك في اختبار الذكاء إختيارية. وفي حال عدم رغبتك يمكنك عدم القيام 
به. لكن اختبار الذكاء يساعدك في الحصول على أفضل دعم وأحسن مساعدة 

ممكنة. لهذا فإنه من املجدي في كل حاٍل العمل معنا بإصراٍر وعزيمٍة وتقديم 
أفضل ما لديك .


