آزمون هوش
چيست؟
چرا آزمون هوش انجام می شود و چرا شما بايد آزمون هوش بدهيد؟ به منظور شروع ،متن زير چگونگی
.آزمون هوش ،اينکه چطور کار می کند و چرا شرکت کردن شما در آن اهميت دارد را شرح می دهد
ردقچ دوخ ناالسمه اب هسیاقم رد ناالسگرزب و ناکدوک هک دنک یم صخشم شوه نومزآ
بسانم امش یارب یا هسردم هچ دوش صخشم هک تسا نیا رطاخب رتشیب .دنتسه شوهاب
تصرف .دنتسه دیفم امش یارب یرگید یاه کمک هچ ای تسا ردقچ امش نابز حطس ،تسا
دیتسه یراک هچ ماجنا هب رداق دیهد ناشن هک تسا یبوخ.
یم بوخ ردقچ و یتعرس هچ اب هک دوش یم نیا لماش نآ الثم ود .دراد یفلتخم یاه هیحان شوه
تست زا هدافتسا اب .تسا بوخ ردقچ امش هظفاح ای دیهد ماجنا ناتزغم رد ار اهراک دیناوت
الومعم .تسا ردقچ فلتخم یحاون رد امش شوه حطس هک درک دییات ناوت یم فلتخم یاه
دنک یم راک یروطنیا:
امش .دهد یم حرش ناتیارب ار فلتخم یاه تست و دنیشن یم زیم کی یور امش اب یبرم کی
دروم رد یبرم .دیهدب ار تسرد باوج دینک یم یعس نینچمه و دینک یم لیمکت ار اه تست
روج دیاب ار نیچروج کی :دنتسه اه تست هنومن اهنیا .دنک یم یرادرب تشاددای دنور نیا
مظن اب ار ناتساد کی ای دیراپسب رطاخب ار اهزیچ ،دینک لیمکت ار وگال کی ،دینک
ادیپ ار اه باوج ات دینک زکرمت و رکف دایز دیهاوخب هک تسا یعیبط .دییوگب تسرد
شور نیرتهب .دینک یم لیمکت ار اه تست همه دیناوتن هک تسا یعیبط الماک .دینک
دیهد باوج زکرمت اب و شمارآ اب هک تسا نیا.
تسا رارق امش هک یشوه نومزآ .دینکن تبحص تست یط رد هک تسا نیا زیچ نیرتمهم
اه نابز و اه گنهرف همه یارب نومزآ نیا – تسا ندرک تبحص نودب الماک دینک لیمکت
یارب تسد زا امش و دنا هدش هداد حرش ریواصت زا هدافتسا اب اه تست همه .تسا ناسکی
دیشابن نومزآ رد نابز ندشن هجوتم نارگن سپ .دینک یم هدافتسا باوج.
تکرش نآ رد دیناوت یم دیهاوخ یمن رگا .تسا هنابلطواد امش یارب نومزآ نیا رد تکرش
شزرا ،اذل .دوش امش هب کمک و ییامنهار نیرتهب دوش یم ثعاب نومزآ نیا اما .دینکن
دینکب ار دوخ شالت تیاهن دیاب و دراد ار نآ رد ندرک تکرش.

)Meer informatie over onze Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV-NL
vindt u op www.pearsonclinical.nl/wnv
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