
  هوش چندگانه : آزمون1پیوست 

   .دیسیرا در خانه مقابل آن بنو 5تا  1 یازهایاز امت یکیهر سوال  یلطفا برا ،یپاسخ دهنده گرام

 یادی= تا حد ز4من است  هی= در حد متوسط شب3من است   هیشب یاندک =2  ستیمن ن هیوجه شب چیبه ه =1

         من است هی= کاملا شب5من است  هیشب

         .علاقه دارم یبه کتاب و کتابخوان -1

       .اعداد را در ذهنم حساب کنم یتوانم به سرعت و آسان یم -2

       .نمیرا بب یواضح ریتوانم تصاو یبندم م یچشمانم را م یوقت -3

    .شرکت دارم یهای بدن تیفعال ایورزش  کیدر  اقلمن به طور منظم حد -4

          .کنند یافراد اغلب با من مشورت م -5

  .کنم یم یدر مورد سؤالات مهم زندگ دنیشیصرف تفکّر، مراقبه و اند ییرا در تنها یمن معمولاً زمان -6

         .برای خواندن برخوردارم ینیی دلنشمن از صدا -7

         .را دوست دارم واناتیمن همه ی انواع ح -8

      .شنوم یخواندن کلمات، آن ها را در ذهنم م ایگفتن  ایقبل از نوشتن  -9

       .برم یو علوم لذّت م اتیاضیچون ر ییدر مدرسه از درس ها -10

        .حساسممن نسبت به رنگ ها علاقمند و  -11

      .نمیبنش ییآرام در جا یطولان تمشکل است که برای مد یلیخ -12

      .دهم یم حیاز ورزش های انفرادی ترج شتریرا ب یورزش های گروه -13

     .کنم یشود شرکت م یهای فردی ام افزوده م یکه به رشد و آگاه یدر جلسات -14

      .دهم یم صیرا تشخ تمیاز رآهنگ های ناموزون و سازهای خارج  -15

       .مرتب کنم ایرا سازمان بندی  ییزهایدوست دارم چ -16

    .دهد یبه من آموزش م لمیف ای ونیزیاز تلو شتریب یو نوار صوت ویگوش کردن به راد -17



    .برم یشطرنج( لذّت م لیبازی های فکری )از قب ریمعماها و سا ،یاز بازی های منطق -18

   .کنم یبرداری استفاده م لمیف نیاطرافم )در صورت امکان( از دورب طیاغلب برای ضبط مح -19

  .علاقمندم یشود مانند دوختن، بافتن، نجاری، مدل سازی و حکّاک یکه با دست انجام م ییبه کارها -20

    .روی آن کار کنم ییتنها نکهیتا ا رمیکمک بگ یدهم از کس یم حیمشکل دارم ترج یوقت -21

      .مواجه شوم ریانعطاف پذ یقادرم با شکست ها و مشکلاتم با حالت -22

     .دهم یگوش م رهیدی و غ یس ایضبط صوت  ای ویاز راد ییها کیاغلب به موز -23

           .برم یلذّت م عتیمن از طب -24

  .برم یاسم رمزها لذّت م ای ختهیمن از بازی با کلمات مانند جدول کلمات متقاطع، جملات درهم ر -25

 یم یدوبرابر کود دهم چه اتفاق اهانمیدهم، )مثلاً اگر به گ بی)اگر...آنگاه( ترت ییها شیدوست دارم آزما -26

           .افتد؟(

      .برم یسه بعدی لذّت م ریمانند پازل ها و تصاو دارییمن از معماهای د -27

روی، دو، شنا و...( ادهیپ لی)از قبیجسمتیفعال کیکه مشغول  ندیآیبه سراغ من م یافکار وقت نیبهتر -28

           .هستم

        .دارم یمیو صم کیمن حداقل سه دوست نزد -29

     .دهم یانجام م ییای دارم که به تنها ژهیو تیو فعال تیمشغول ای یسرگرم کی -30

          .نوازم یرا م یقیاز آلات موس یکی -31

  .کنم ی... را جمع م یسنگ ها، صدف ها، برگ ها، حشرات، تمبر، کارت های ورزش لیاز قب یونیکلکسمن  -32

     .و کلمات دوپهلو را دوست دارم یمعن یآهنگ های ب هام،یا ،یمن اغراق های زبان -33

       .هستم زهاینظم و سازمان چ ای یمن در جستجوی الگوها، توال -34

          .نمیب یم یوشنر اهاییدر خواب رؤ -35

      .خانه سپری کنم رونیاغلب دوست دارم اوقات فراغت خود را ب -36

  .دیآیای خوشم مانهیهای راهای فردی مانند بازییاز سرگرم شتریمانند منچ ب یهای جمع یمن از سرگرم -37



      .دارم که مرتب به آن ها فکر کنم یای در زندگ ژهیاهداف و -38

     .خواهد بود جانیه یو ب کنواختی اریبس یقیمن بدون موس یزندگ -39

        .کنم یرا کنترل م ییهوا راتییمن مرتباً گزارش تغ -40

      .آسان تر هستند میو علوم برا یاضیاز ر یو اجتماع اتیدروس ادب -41

علم خود را به روز  دیجد اتیو کشف یهای علم شرفتیعلاقمندم و در مورد پ زهایکارکرد چ یدرباره چگونگ -42

             .دارم ینگه م

        .کنم دایمحل ناآشنا پ کیدر  ریمعمولاً قادرم مس -43

چهره(  رییدارم دست های خود را تکان دهم و از ژست ها و زبان بدن )مانند تغ لیهنگام صحبت تما -44

           .استفاده کنم

        .برم یلذّت م گرانیبه د میهااز آموزش دادن دانسته  -45

   .ای نسبت به نقاط قوت و ضعف خود دارم نانهیواقع ب دگاهید گران،یعکس العمل د قیمن از طر -46

       .شود یآهنگ در ذهنم اجرا م کیروز مدام  یاغلب در ط -47

  .کنمیم انیب یو جانوران را به خوب اهانیگ ریسا ایها، پرندگان درختان، سنگانواع انیهای موجود متفاوت -48

اف از مناظر اطر شتریرا بخوانم و به آن ها ب یغاتیهستم دوست دارم علائم و تابلوهای تبل نیدر ماش یوقت -49

           .توجه کنم

       .وجود دارد یمنطق ریتفس کی زییبرای هر چ باًیباور دارم تقر -50

        .کنم یم یرا دوست دارم و من اغلب طراح یمن طراح -51

    .رمیبگ ادیدرباره آن ها  شترینگه دارم تا بتوانم ب ایرا لمس کرده  زهایدارم چ ازیمن ن -52

   .موضوع را قبول دارند نیا زیو دوستانم ن انیدارم و اطراف یخوب یکنم قدرت رهبر یفکر م -53

جای  کیدر  نکهیمکان خلوت سپری کنم تا ا ایاتاق  کیآخر هفته را در  لاتیدهم تعط یم حیمن ترج -54

           .و شلوغ باشم یعموم

    .توانم اوقات فراغت خود را سپری کنم یم یساده به راحت یقیابزار موس کیبا استفاده از  -55



      .برم یو آشپزی لذّت م اهانیکاشتن گ ،یباغبان ری،یگیمن از ماه -56

     .ام دهیشن ایکنم که قبلاً خوانده  یاشاره م ییزهایغلب در مکالماتم به چا -57

     .فکر کنم یالیو خ یانتزاع رملموس،یغ میتوانم به صورت واضح به مفاه یمن م -58

          .آسان تر است میبرا یاضیاز ر ایجغراف -59

     .برم ی( لذّت مجانیپره یبال و رانندگ نتیپ لی)از قب جانیمن از بازی های پره -60

         .کنم یم یجمع احساس راحت انیمن در م -61

           .من با اراده و مستقل هستم -62

       .دانم یرا م یقیقطعات موس ایاز آوازها  ارییآهنگ های بس -63

اطّلاعات  اتیدارم جزئها، ماه، جزر و مد( لذّت برده و دوست) مانند ستارهیعیطب دادهاییاز مشاهده رو -64

           .آورمها را به دستی آندرباره

        .پرسند یکلمات را از من م یمعن انمیاغلب اطراف -65

در مورد آن ها  ایدهند  یکه  مردم در خانه و محل کار خود انجام م ییکارها یمنطق وبیبه کشف ع -66

           .کنند، علاقه دارم یصحبت م

     .رسند یپرنده(، اجسام از بالا چگونه به نظر م کیتوانم تصور کنم )از نگاه  یم -67

       .کاملاً متناسبم یو اندازه اندام های بدن یمن از نظر جسم -68

     .کنم یشرکت م یهای اجتماع تیو فعال گانیهای مدرسه ، مسجد، همسا تیمن در فعال -69

      .کنم ادداشتیام را  یتا اتّفاقات زندگ دفتر خاطرات روزانه دارم کیمن  -70

     .آن را تکرار کنم یتوانم به آسان یدوبار بشنوم م ای کیرا  کیقطعه موز کیاگر  -71

  .شود یمربوط م عتیکه به طب نمیرا بب یونیزیبرنامه های تلو ایرا بخوانم  یمجلاّت ایدوست دارم کتاب ها  -72

        .کنم ینوشته ام که به آن افتخار م زییچ راً یاخ -73

  .رمدا یشود احساس خوب یگذاری م تیکم ای هیطبقه بندی، تجز ری،یگاندازه یبه روش خاص زییچ یوقت -74

    .دارند ادییز ریرا بخوانم که تصاو ییدهم کتاب، مجلاّت و روزنامه ها یم حیمن ترج -75



را  یلمیف ایآن بخوانم درباره نکهیدهم، به جای اانجام نیدارم تا تمرازین دیهای جدمهارت رییادگیبرای  -76

           .تماشا کنم

    .بگذرانم تا تنها در خانه بمانم یهمانیم کیرا در  لیدهم شب تعط یم حیمن ترج -77

     .کار کنم گرانیشغل مستقل داشته باشم تا برای د کیدهم  یم حیمن ترج -78

      .زنم یضربه م ایکنم  یزمزمه م ایخوانم  یکار کردن آواز ماغلب هنگام  -79

مجلّل و پر هتل کیبهجنگل بروم تا ایمانند پارك  یعیهای طبدهم به مکانیم حیخود ترجلاتیدر تعط -80

 .رفت و آمد

 تفسیر آزمون

 : تست گذاری نمره 

 ریاضی-مشخص کننده ی هوش منطقی 73-65-57-49-41-33-25-17-9-1مجموع امتیاز های ردیف

 مشخص کننده ی هوش فضایی74-66-58-50-42-34-26–18-10–2مجموع امتیازهای ردیف

 هوش زبانی کلامیمشخص کننده ی 75-67-59-51-43-35-27-19-11-3مجموع امتیاز های ردیف

 مشخص کننده ی هوش بدنی حرکتی76-68-60-52-44-36-28-20-12-4مجموع امتیاز های ردیف

 مشخص کننده هوش برون فردی77-69-61-53-45-37-29-21-13-5مجموع امتیاز های ردیف

 مشخص کننده هوش درون فردی76-70-62-54-46-38-30-22-14-6مجموع امتیاز های ردیف 

 موسیقیایی هوش  مشخص کننده79-71-63-55-47-39-31-23-15-7ای ردیف مجموع امتیاز ه

 مشخص کننده هوش طبیعت گرا80-72-64-56-48-40-32-24-16-8ردیف های امتیاز جمعو 

 .می باشد

 

 


