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 چرا آزمون هوش اجنام می شود و چرا مشا باید آزمون هوش
 بدهید؟ به منظور رشوع، منت زیر چگونگی آزمون هوش، اینکه

 چطور کار می کند و چرا رشکت کردن مشا در آن امهیت دارد
را رشح می دهد.

 آزمون هوش مخشص می کند که کودکان و بزرگساالن در
 مقایسه با مهساالن خود چقدر باهوش هستند. بیشرت خباطر این

 است که مخشص شود چه مدرسه ای برای مشا مناسب است،
 سطح زبان مشا چقدر است یا چه کمک های دیگری برای مشا
 مفید هستند. فرصت خوبی است که نشان دهید قادر به اجنام

چه کاری هستید.

 هوش ناحیه های خمتلفی دارد. دو مثال آن شامل این می شود
 که با چه رسعتی و چقدر خوب می توانید کارها را در مغزتان

 اجنام دهید یا حافظه مشا چقدر خوب است. با استفاده از تست
 های خمتلف می توان تایید کرد که سطح هوش مشا در نواحی

خمتلف چقدر است. معموال اینطوری کار می کند:

 یک مربی با مشا روی یک میز می نشیند و تست های خمتلف را برایتان رشح می دهد. مشا تست ها را
 تکمیل می کنید و مهچنین سعی می کنید جواب درست را بدهید. مربی در مورد این روند یادداشت برداری

 می کند. ایهنا منونه تست ها هستند: یک جورچین را باید جور کنید، یک الگو را تکمیل کنید، چیزها را
 خباطر بسپارید یا یک داستان را با نظم درست بگویید. طبیعی است که خبواهید زیاد فکر و مترکز کنید

 تا جواب ها را پیدا کنید. کامال طبیعی است که نتوانید مهه تست ها را تکمیل می کنید. هبرتین روش این
است که با آرامش و با مترکز جواب دهید.

 مهمرتین چیز این است که در طی تست حصبت نکنید. آزمون هوشی که مشا قرار است تکمیل کنید کامال
 بدون حصبت کردن است – این آزمون برای مهه فرهنگ ها و زبان ها یکسان است. مهه تست ها با

 استفاده از تصاویر رشح داده شده اند و مشا از دست برای جواب استفاده می کنید. پس نگران متوجه
نشدن زبان در آزمون نباشید.

 رشکت در این آزمون برای مشا داوطلبانه است. اگر منی خواهید می توانید در آن رشکت نکنید. اما این
 آزمون باعث می شود هبرتین راهمنایی و کمک به مشا شود. لذا، ارزش رشکت کردن در آن را دارد و باید

هنایت تالش خود را بکنید.

 آزمون هوش 
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