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آزمایش هوش در
واقع چیست؟ 
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 برای چھ آزمایش ھوش صورت می گیردو چرا تو باید آنرا انجام دھی؟ 
در زیر توضیح داده می شود کھ بصور برای اینکھ آنرا بھتر درک کنی  

 ت کلی آزمایش ھوش چیست، چگونھ اجرا می شود و چرا مشارکت تو 
 در آن مھم است. 

تا چھ حد کودکان و نوجوانان  از طریق آزمایش ھوش معلوم می شود کھ  
 در مقایسھ با دیگر ھمساالن شان با ھوش اند. در اینجا ھدف بیشتر پیدا 

 کردن چیز ھای است از قبیل اینکھ کدام مکتب برایت مناسب است ، 
و یا کمکھای بیشتر در کدام  کورس زبان از کدام مرحلھ شروع شود  

باری نشان دھی چھ  این فرصت خوبی است تا زمینھ برایت مفید تراند.  
 کار ھای  می توانی انجام دھی.

گوناگون است . در اینجا دو مثال می نحوه ی سنجش سطوح ذکاوت   
 آوریم: با چھ سرعت و درستی می توان قضایارا در ذھن حل کرد، و 
 حافظھ تا چھ اندازه خوب کار می کند. ا ین آزمایش با اجرای عملیھ 

وش و ذکاوت تو دارای چگوھای مختلف بررسی می کند کھ سطح ھ  
 نھ خصوصیاتی می باشد. این آزمایش بیشتر بھ شکل زیر اجرا می شود:

یک نفر آزمون کننده با تو در میز می نشیند و وظایف مختلف را برایت تشریح می کند. روی وظایف 
ننده در داده شده کار می کنی و در حد امکان کوشش می کنی تا جوابھای درست بھ آنھا بدھی. آزمون ک

این جریان برایش یادداشت می گیرد. چند مثال از این تمرین ھای آزمایشی می دھیم: دو باره چیدن یک 
بھ ترتیب اتفاق  "پازل" با ھمدیگر، تکمیل کردن یک "الگو"، بھ خاطر سپردن اشیا، و یا آوردن یک قصھ

متمرکز ساختھ، خوب فکر کنی آن. درین ضمن خیلی عادی است کھ ھنگام آزمایش حواست را باید کامال 
. بھترین روش تا جوابھای صحیح ارایھ نمایی. اینھم عادی است اگر نتوانی تمام تمرین ھارا حل کنی

اینست کھ با آرامش و تمرکز کار کنی. و خیلی مھم است کھ ھنگام آزمایش ھیچ گپ نزنی. این امتحانی 
-ھ پیش بردرا کھ باید انجام بدھی می شود کامال بدون حرف زدن ب فرھنگھا و ھمھ ی این آزمایش برای  

. تمام وظایف با تصویر ھا توضیح داده می شوند. از دست ھایت برای جواب دادن زبانھا یکسان است
ھمچنین ترس نداشتھ باش اگر بخاطر زبان آزمایش را درک نکنی. استفاده می کنی.   

خواھی، نباید آنرا انجام دھی. اما این آزمایش شرکت تو در این آزمایش داوطلبانھ می باشد. اگر نمی 
ھوش ترا یاری می کند تا پیشرفت نموده و بھترین کمک ھارا دریافت نمایی. پس در ھر صورت ارزش 

 دارد تا در این مورد آگاھانھ ھمکاری نموده و "بھترین" ھای خودرا عرضھ بداری.

 

 

 

 


