
 فصل سنجش هوش 

 

 کدامیک درباره وراثت هوش صحیح نیست؟ -1

 ستصد باشد به این معنا نیست که هوش غیرقابل تغییر ادر 100اگر وراثتی بودن هوش   (1

 .تخمینهای ارثی بودن بهره هوشی در گروههای سنی بزرگتر بیشتر است (2

 ثبات دارد  النره هوشی کودکان کمتر از بزرگسابه (3

 معتقد بود که هوش ارثی است و آموزش بر آن تأثیری ندارد ینهب  (4

 کدام یک صحیح است؟  -2

 دارد اعتبار هم دارد هر آزمونی که پایایی  (1

 هر آزمونی که اعتبار دارد پایایی هم دارد (2

 هر آزمونی که عینیت دارد روایی هم دارد (3

 هر آزمونی که عینیت دارد پایایی هم دارد (4

 کدام پایایی می تواند ثبات نمرات آزمون در طول زمان را نشان دهد؟  -3

 پایایی صورت های هم ارز  (1

 آزمونپایایی دو نیمه   (2

 همسانی درونیپایایی   (3

 پایایی ارزیاب ها  (4

 کدام پایایی می تواند شاخص همسانی درونی آزمون باشد؟ -4

 پایایی صورت های هم ارز (1

 پایایی دو نیمه آزمون  (2

 پایایی همسانی درونی  (3



 پایایی ارزیاب ها  (4

بار رفتارها نشانه کدام نوع اعت گیری و ابزارهای اندازه سایربا  آزمونهمبستگی نظری و منطقی نمرات  -5

 است؟

 سازه( 4           محتوا  ( 3         پیشبین  ( 2         همزمان   (1

 کدام یک جزو عناصر تعریف وکسلر از هوش نیست؟  -6

 دفمندانه کارهاظرفیت انجام ه  (1

 یتفکر انتزاع  (2

 النهتفکر عاق  (3

 کنار آمدن موثر با محیط  (4

 کدام مفهوم را معرفی کرد؟ g به جای عامل ترستون  -7

 های ذهنی اولیهتوانایی   (1

 متبلورتوانایی های سیال و  (2

 چندگانهوش های ه (3

 سه بعد عملیات، محتوا و محصول (4

 ژنتیکی چه نامیده شده است؟  النیدر نظریه هوش کتل ظرفیت عق  -8

 توانایی سیال (1

 توانایی متبلور (2

 یی اولیهتوانا (3

  g عامل (4

 گیرند؟بر اساس نظریه هوش کتل، آزمونهای هوش معمول چه چیزی را اندازه می -9

 درجه فعالیت قابل مشاهده   (1



 کیژنتی النیرفیت عقظ (2

 ناشی از یادگیری ذهنی  النیظرفیت عق  (3

 یادگیری فرهنگی  (4

  هوش به سرعت و دقت عملکرد توجهی ندارد؟ کدام یک از رویکردهای زیر در سنجش  -11

 گیلفورد ( 4           ترستون( 3           استرنبرگ ( 2              گاردنر( 1

 در کدام مولفه هوش استرنبرگ، نشان دهنده این است که شخص دارای تفکر تحلیلی است؟  النمره با  -11

 نمادین  ( 4        بافتاری ( 3        تجربه ای ( 2         مولفه ای (1

 چرا بهره هوشی نسبتی با افزایش سن افت می کند؟  -12

 باثبات می ماند سن تقویمی افزایش اما سن عقلی (1

 عقلی در سال های کودکی بسیار سریع تر استرشد  (2

 با افزایش سن تفاوت های فردی مقایسه را غیرممکن می کند   (3

 توانایی های عقلی اولیه با افزایش سن کاهش می یابند (4

ی ن نقطه ورود آزمودنی از کدام آزمون فرعبینه برای مشخص کرد -در نسخه تجدیدنظر شده استنفورد -13

 استفاده میشود؟ 

 ها ماتریس  (1

 ژگان وا (2

 حافظه رقمها  (3

 درک مطلب  (4

 وکسلر نیست؟  النشاخص در سومین نسخه هوش بزرگساکدام یک جزو نمرات   -14

 المیدرک ک (1

 حافظه کوتاه مدت  (2



 سازمان ادراکی  (3

 سرعت پردازش  (4

 ن وکسلر چیست؟ اله در سومین نسخه هوش بزرگساهدف استفاده از ماده های وارون  -11

 بررسی اعتبار پاسخ ها (1

 ردن حداکثر کاراییمشخص ک  (2

 ارزیابی دقیقتر از نقاط قوت و ضعف   (3

 کشف علت خطاهای آزمودنی (4

 کدام آزمون فرعی در مقیاس هوش وکسلر بیشترین همبستگی را با بهره هوش کلی دارد؟  -11

 واژگان  (1

 نمادیابی  (2

 درک مطلب  (3

 فراخنای ارقام  (4

انتزاعی را می  اللارت استدبصری و مه العاتر مقیاس هوش وکسلر پردازش اطکدام آزمون فرعی د  -11

 سنجد؟

 فراخنای ارقام (1

 مرتب کردن حروف و ارقام  (2

 طراحی با مکعب  (3

 ماتریسی اللاستد  (4

ارزیابی هوش به کدام پدیده اشاره  در "ه از توانایی های شخص آزمودنیانتظارات آزمون گیرند"تاثیر   -11

 دارد؟

 اثر بارنوم  (1



 پیش گویی خودکام بخش  (2

 اثر سقفی   (3

 ییدتای سوگیری  (4


