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 : اختبارات الحكاء44
 أ . د. ياسخ خمف رشيج الذجيخي 

 
 مفههم الحكاء 

كسا يقال ذكت الذسذ اذا , : عمى انو اشتجاد درجة الذيء حيث اشتجت الشار واشتعمتُيعخف الحكاء لغة  
 .اشتجت حخارتيا وكحا الحخب ذكت اي اتقجت واستعخت ويقال ذكا السدػ اي فاحت رائحتو وانتذخت

فان تعخيفات الحكاء متعجدة بتعجد السجارس والشغخيات التي تشاولت ىحا السفيؾم  وان معخفة االصطالح اما في 
افزل ىحه التعخيفات واكثخىا مشاسبة يكؾن مختبط بالغخض الحي سيتؼ مؽ اجمو قياس ذكاء الفخد او مجسؾعة 

يتبشاىا او يأخح بسفاهيسيا , ومؽ االفخاد باإلضافة الى ميؾل مدتخجم مقياس الحكاء مؽ حيث السجرسة التي 
 ىحه التعاريف :

 .الى التعميل الجيج ىؾ قجرة الفخد عمى الحكؼ الجيج والفيؼ الجيج باإلضافة -
 عمى انو القجرة العامة والستزسشة ادراك العالقات واالرتباط بيؽ االشياء  :فيعخفو اما سبيخمان -
 صحيحو وحقيقية . فقج عخفو: القجرة عمى اعظاء استجاباتاما ثهرنجايك  -

ن الحكاء ىؾ االمكانية التي يتستع بيا الفخد والتي تؤىمو لمترخف بيجف والتفكيخ بسشظقية إ يخى وكدمخ
 .يؾجج فييا والتعامل بفعالية  مع البيئة التي

قجرة ان الحكاء يشغخ اليو كقجرة كامشة تعتسج عمى الؾراثة وعمى الشسؾ والتظؾر الدميسيؽ وباعتبار ان الحكاء    
كامشة فانو يسكؽ تعجيميا عؽ طخيق االثارة  شأنيا شأن اي صفو فيديقية  اخخى مؽ صفات الفخد ومؽ جية 
اخخى فان نسؾ الحكاء لمؾصؾل بو الى تمػ القجرة الكامشة قج يتأثخ بالزغؾط واالجيادات البيئية اذ انو عمى 

ديادة والشقران في معجل الشسؾ او في العكذ يسكؽ تدارع نسؾه عؽ طخيق االثارة الرحيحة ولكؽ ىحه ال
 .مدتؾى القجرة الكامشة بالحات تؾقف السديج مؽ التظؾر فانو ال يعجل مؽ
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 :أنهاع الحكاء 
 : ىؾ التعامل بكفاءة مع السفاهيؼ السجخدة كالعجالة والحق والخيخ.الحكاء المجخد -1
األخخى التي يعتسج عمييا اإلندان في : وىؾ االستفادة مؽ قخاءة الكتب والسخاجع الحكاء األكاديمي -2

 أبحاثو أو تعميسو األكاديسي.
 ىؾ سيؾلة قيام عالقات اجتساعية مع اآلخخيؽ وبأسمؾب ناجح.  :الحكاء االجتماعي -3
: وىؾ القجرة عمى تحوق األعسال الفشية كالشحت أو األشياء األخخى التي تعتبخ فييا عؽ الحكاء الفني  -4

 الجسال بظخيقة فشية .
: ىؾ الحكاء الشاتج عؽ إمكانية أداء نسط معيؽ مؽ الدمؾك حدب االستعجاد البنائي –اء البيهلهجيالحك -5

وقدؼ الحكاء البيؾلؾجي إلى , الفظخي السؾجؾد لجى الكائؽ الحي وقجرتو عمى التكيف مع السؾاقف الفيديائية
 قدسيؽ : 

 مدتؾى الحكاء   -نذاط الحكاء          ب -أ 
 ؾ يتشاول القجرة عمى إدراك العالقات واالستجالل عمى الحكؼ الدميؼ : وىالحكاء الديكهلهجي -6
: السفيؾم اإلجخائي يعظي أىسية لمظخق والؾسائل التجخيبية في تحجيج معشى الحكاء الحكاء اإلجخائي -7

 .السؾضؾعي
 
  : نظخيات الحكاء 

 (:Two - Factor Theory)أوال: نظخية العاممين لدبيخمان 
 General)( نغخيتو التي تقؾل: إن الحكاء يتكؾن مؽ عامل عام 1994 - 1927) لقج طؾر سبيخمان 

Factor)  أسساه بالعاملG  وقج أضاف بأن ىحه الظاقة العامة يجب قياسيا مؽ خالل عيشة كبيخة مؽ
 .األداءات التي ىي في األساس عقمية في طبيعتيا

العامل العام ىحا, الحي ىؾ مذتخك بيؽ كل وطبقا لشغخية سبيخمان, فإن كل الشذاط العقمي يعتسج عمى 
الشذاطات العقمية. إن ىحا العامل مؾجؾد عشج كل الشاس ولكؽ بسقاديخ متفاوتة. ويجب أن يقاس عؽ  طخيق 

 مقاييذ الحكاء العامة.
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زيادة عمى ذلػ أنو ليذ كل األداءات تحتاج إلى القجر نفدو مؽ ىحا العامل العام, وذلػ  كسا ذكخ سبيخمان
فإن السعايشة في حالة العامل العام يجب أن تذتسل عمى عجد كبيخ ومتبايؽ مؽ األداءات باستخجام مقاييذ 

سحاكسة العجدية, رؤية مختمفة الحكاء. فقج وجج سبيخمان أن ىحه السقاييذ )معاني الكمسات, إكسال الجسل, ال
العالقات في األشكال اليشجسية, وغيخىا( متخابظة ايجابية مع بعزيا بعزا وقج فدخ ىحا االرتباط بيؽ 
األداءات السختمفة بافتخاض أن العامل العام مؽ مذتخك بيؽ كل الشذاطات العقمية. إن مجى االرتباط قج تؼ 

 .داء الشاجح في ىحه السجاالت السختمفةتحجيجه عؽ طخيق كسية العامل العام السظمؾب لأل
ثيخ عؾامل أ, وليحا فقج افتخض سبيخمان أن ذلػ قج يعؾد لتوان االرتباط بيؽ فحؾص الحكاء لؼ يکؽ تاما  

أخخى محجدة, أسساىا بالعؾامل الخاصة, والتي مؽ السحتسل أن يكؾن قدؼ مشيا متزسشا في األداءات 
 جؾد نؾعيؽ مؽ العؾامل أحجىسا العامل العام واآلخخ العؾامل الخاصة السختمفة, وىكحا فإن سبيخمان يقؾل بؾ 

فالعامل العام مؾجؾد في كل الشذاطات العقمية, بيشسا العامل الخاص مؾجؾد في بعزيا دون اآلخخ عالوة 
عمى العامل العام, ولكؽ مع ذلػ يغل العامل العام ىؾ األىؼ, ولحلػ فقج اعتبخ ميسا في قياس الحكاء, إن 

  . لفحص الجيج لمحكاء ىؾ الحي يحتؾي عمى عيشة مؽ العامل العام في نذاطات مختمفةا
 

  Primary mental abilities: نظخيات القجرات العقمية األولية ثانيا  
مؽ حيث وجؾد عامل عام في الحكاء يتجخل في كافة  نغخية سبيخمان (Thursloneلقج انتقج ثيخستؾن )    

األنذظة العقمية, واقتخح وجؾد عجة قجرات أساسية في الحكاء وىي مشفرمة عؽ بعزيا البعض تتسثل في 
القجرة العجدية , والظالقة المفغية , والقجرة عمى التحكخ, والقجرة المفغية, والقجرة السكانية , وسخعة اإلدراك, 

الل, ويخى ثيخستؾن أن تفؾق الفخد في إحجى ىحه القجرات ال يعشي بالزخورة تفؾقو في القجرات وقجرة االستج
األخخى. فقج تكؾن لجى الفخد قجرة عالية عمى إدراك العالقات السكانية لكشو بشفذ الؾقت ضعيفا  بالقجرة 

 المفغية.  
 

 ( Multiple Factor Theory)ثالثا: نظخية العهامل المتعجدة 
( نغخية تفيج بتعجد العؾامل الجاخمة في تخكيب الحكاء وفي الؾقت نفدو 1927لقج اقتخح ثؾرنجايػ عام ) 

فإن نغخيتو تعشي, كسا قال" إن الحكاء يتكؾن مؽ عسميات محجدة ومتشؾعة, وان أي فحص جيج لمحكاء يجب 
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بالحكاء, وطبشا ليحه أن يذتسل عمى عيشات , مؽ ىحه العسميات التي تكؾن مع بعزيا بعزا ما يدسى 
الشغخية, فإن أي نذاط عقمي يتألف مؽ عجد مؽ ىحه العؾامل الرغيخة التي تعسل معا, فإذا كان ىشاك نؾعان 
مؽ الشذاط العقمي مختبظان معا, فإن درجة العالقة بيشيسا تتشاسب طخديا مع عجد العؾامل السذتخكة السؾجؾدة 

 فييسا معا " 
مؽ الشذاطات العقمية تعتسج في عسميا عمى عؾامل عامة , فإن عجدا محجدا مشيا  وقج وجج ثؾرنجايػ أن العجيج

والحي بشي لقياس  (GAVD)يسكؽ تجسيعو معا ألغخاض القياس, إن فحص ثؾرنجايػ الحي يعخف باسؼ 
 (A)وثان لمسحاكسة الحدابية  (G)كسال الجسل األشياء السجخدة يؾجج فيو فحص االالقجرة عمى التعامل مع 

وقج ذكخ ثؾرنجايػ أن مقاييذ الحكاء السجخد ىحه, مع  ,(D)ورابع التباع التعميسات  (V)الث لمسفخدات وث
أنيا ال تقيذ كل العؾامل ذات الرمة, إال أنيا أساسات كافية يسكؽ عؽ طخيقيا تقجيخ الجؾانب األخخى 

 .الحكاء السجخد
تمفة, يسكؽ التعخف إلييا بذكل واضح مؽ خالل  إن نغخة ىحيؽ العالسيؽ إلى الحكاء تخكد عمى أبعاد مخ    

 تفخيقيا بيؽ الحكاء السبمؾر والحكاء الدائل.
فيذيخ إلى عؾامل مثل: إدراك العالقات ادخال الخوابط بيؽ األشياء السحاكسة العمية في  الحكاء المبمهرأما  

 .يا السيارات السكتدبة مؽ البيئةحالة األداءات التي تدتخجم في
, فيذيخ إلى عؾامل مثل: إدراك العالقات الحفاظ عمى مجى مباشخ مؽ اليقغة, تكؾيؽ الحكاء الدائلوأما 

السفاهيؼ وتعمسيا, السحاكسة العقمية والتجخيج في حالة األداءات التي ال تمعب الخبخات الستعمسة دورا ميسا في 
 حالتيا.

ىحيؽ العالسيؽ أن يتعخقا إلى عؾامل أخخى ثالثة وباإلضافة إلى ىحيؽ الشؾعيؽ مؽ أنؾاع الحكاء. فقج استظاع 
 ىي:

 .ة لألجدام وأبعادىا في الحاكخةالقجرة عمى االحتفاظ باألشكال العام: ك العامار اإلد 
 .عة حل السذاكل التي تقيذ الحكاءوىي الخاصة بسعجل سخ : والدخعة العامة

 .وىي سيؾلة استخجام السفاهيؼ والطالقة:
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 Vernon: نظخية فيخنهن في الحكاء رابعا  
لبشية الحكاء يتألف مؽ عجة مدتؾيات عمى  ىخميا   اقتخح فيخنؾن في الخسديشات مؽ القخن العذخيؽ تشغيسا      

 :الشحؾ اآلتي
يقع في قسة اليخم, ويختبط إيجابية بكافة القجرات العقمية األخخى ال  (General factorالعامل العام ) -

 اليخم
وتتعمق بالظالقة المغؾية والقجرات المفغية السختبظة باستخجام المغة  التخبهية -العهامل المفظيةطائفة  -

 والكالم
 وتتعمق بقجرات معيشة كالتفكيخ االبتكاري , وحل السذكالت والقجرات العيجية طائفة العهامل الثانهية -
وتتعمق بقجرات إدراك السكان والسؾقع والحجؼ والذكل, إضافة إلى  طائفة العهامل المكانية والميكانيكية -

 القجرات السختبظة بسعالجة األشياء وأداء السيارات الحخكية الستعجدة
 

 :نظخية بياجيه :خامدا  
أن العقل يشسؾ  ( طؾر نغخيتو حؾل الحكاء والشسؾ العقمي وقج افتخض بياجيو۲۷۹۱عالؼ الشفذ )بياجيو      

ويتظؾر عبخ أربع مخاحل , السخحمة األولى وتبجأ مؽ السيالد وحتى الدشة الثانية وأطمق عمى ىحه السخحمة اسؼ 
أما , السخحمة الحدية وفي ىحه السخحمة يتفاعل الظفل مع العالؼ الخارجي مؽ خالل العشاصخ السحدؾسة

ة وىحه السخحمة تدسى بسخحمة ما قبل العسميات وفي ىحه السخحمة الثانية فيي مؽ الدشة الثانية وحتى الدادس
السخحمة يجرك الظفل العالقات في بعض العسميات كأن يفيؼ الظفل أنو يسكؽ القبض عمى يج الباب وسحبيا 
مؽ أجل فتحو كسا أن في ىحه السخحمة يسكؽ لمظفل أن يترؾر األشياء في ذىشو عمى شكل كمسات باإلضافة 

وحتى  اء . السخحمة الثالثة ىي مخحمة العسميات األساسية وتستج مؽ العسخ سبع سشؾاتإلى تخيل بعض األشي
الثانية عذخ ويسارس الظفل فييا بعض أشكال التعميل السشظقي, أما السخحمة الخابعة فيي مخحمة العسميات 

السذكالت الشيائية وتتذكل عشج العسخ اثشى عذخ فسا فؾق ويسارس األطفال في ىحه السخحمة عسمية حل 
بذكل مشتغؼ كسا أن األطفال يزعؾن االفتخاضات حيال بعض األمؾر ويقؾمؾن باختبار ىحه االفتخاضات, 

, بعض العسميات وىي عسميات التكيف ويخى بياجيو أنو أثشاء ىحه السخاحل مؽ الشسؾ العقمي تتذكل وتتبمؾر
سا بيشيا كسية وكحا في نسط وطخيقة التفكيخ. , والتؾازن. وتججر اإلشارة إلى أن ىحه السخاحل تختمف فيلالتسثي
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وغشي عؽ البيان أن مقاييذ الحكاء السبشية عمى ضؾء ىحه الشغخية تدتيجف التعخف عمى إن كان الظفل قج 
 . تجاوز مخحمة ريجة أخخى وكحا تدتيجف الؾقؾف عمى نسط التفكيخ عشج الظفل

 
 .سادسا : نظخية الحكاء المتعجدة

أستاذ التخبية بجامعة ىارفارد األمخيكية بشذخ نغخيتو حؾل الحكاء الستعجد في كتابو  قام ىؾارد جاردنخ
عمي نظاق واسع وأصبح ليا شيخة  , وعقب ذلػ انتذخت نغخية الحكاء الستعجد1945أطخ العقل , عام 

ف ونذخ واسعة في السيجان, وبجانب عسل جاردنخ كسدتذار لمسجارس في كثيخ مؽ السقاطعات؛ فانو قام بتألي
عجد كبيخ مؽ الكتب والسقاالت عؽ الحكاءات الستعجدة وأصبحت نغخيتو مؾضؾع مشاقذة عمى مدتؾي واسع, 

 كسا عيخت الشغخية في مؾاقع عمى شبكة اإلنتخنت.
في كتابو إلى أن اإلندان يستمػ عجة أنؾاع مؽ الحكاء ترل إلى  Howard Gardnerولقج أشار 

ا ثامشا  أسساه الحكاء الظبيعي, ولقج جاءت ىحه الشغخية ثؾرة ضج االعتقاد نؾع 1993سبعة أنؾاع وأضاف عام 
الحي سيظخ لدمؽ طؾيل, وىؾ أن اإلندان يستمػ ذكاء واحجا ثابتا يتحجد بسعامل فيا ويقاس باختيار وإن 

 -تعجدت صؾر ىحا االختبار 
تذكيل السشتجات في وقج طخح مقؾلة: أن الحكاء يتعمق كثيخا بالقجرة عمى حل السذكالت, وعمى 

محيط طبيعي غشي بالدياق, وليذ كسا ىؾ محجد في كثيخ مؽ اختبارات الحكاء التي تخكد عمى الجانب 
 المغؾي والسشظقي فقط لجى اإلندان

والججيج في نغخية الحكاءات ىؾ أن كل نؾع مؽ أنؾاع الحكاء يعج مدتقمة بحاتو ولو السقؾمات التي تؤىمو أن 
وىحه األنؾاع لبدت ثابتة وإنسا يسكؽ زيادتيا مؽ خالل التعمؼ وتؾفيخ البيئة الخربة يكؾن ذكاء مشفرال, 

لمشساء العقمي الشؾعي, ومؽ ناحية أخخى, فإن األساليب السعخفية مؾجية نحؾ عسميات التعمؼ, بيشسا ذكاءات 
 جاردنخ مؾجية نحؾ التعمؼ.

د عمى حل السذكالت واإلنتاج السبجع عمى وتتحجث ىحه الشغخية عؽ أبعاد متعجدة في الحكاء, وتخك    
اعتبار أن الحكاء يسكؽ أن يتحؾل إلى شكل مؽ أشكال حل السذكالت أو اإلنتاج. وال تخكد ىحه الشغخية عمى 
كؾن الحكاء وراثي أو ىؾ تظؾر بيئي, ونتيجة لمبحث والجراسة وجج جاردنخ أن األشخاص العادييؽ يتذكل 

 بسدتقمة مؽ عشاصخ ذكاء اإلنجاز.لجييؼ عمى األقل, سبعة عشاصخ 



 
7 

 

إن نغخية الحكاءات الستعجدة مقاربة ججيجة تقجم فزاء ججيجة وحبا لعسمية التعميؼ والتعمؼ, فيي فزاء تتسحؾر 
و ويذبع التعمسية عمى الستعمؼ ذاتو, بحيث يعسل و يشتج ويتؾاصل بذكل يحقق فيو ذات -فيو العسمية التعميسية 

 رغباتو.
 

  الحكاء المتعجد:اسذ نظخية 
 االستقالل السؾضعي في حالة التمف الجماغي. -1
 وجؾد الستخمفيؽ عقميا والعباقخة واالشخاص االخخيؽ الخارقيؽ لمظبيعة. -2
 السحجدة والسقششة. األداءاتوجؾد تاريخ نسائي متسيد ومجسؾعو مؽ  -3
 التظؾر التاريخي السسيد لكل نسط مؽ انساط الحكاء. -4
 الشفدي . مدانجه مؽ مكتذفات الحكاء -5
 دعؼ مؽ السيام الديكؾلؾجية التجخيبية . -6
 ت قابمة لمتحجيج.وجؾد عسمية جؾىخية او مجسؾعة عسميا -7

 
 ةحدب نظخية الحكاءات المتعجد انهاع الحكاء: 
 المفغي.-الحكاء المغؾي  -1
 الخقسي: -الحكاء السشظقي -2
 البرخي: -الحكاء السكاني  -3
 الحخكي -الحكاء الجدسي -4
 الحكاء االيقاعي : -5
 الحكاء االجتساعي -6
 الحكاء الحاتي الجاخمي: -7
 الحكاء البيئي الظبيعي :    -8
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  :الذخوط األساسية التي يجب تتهفخ في اختبارات  الحكاء هي 
 السؾضؾعية  .1
 الثبات .2
 الرجق.    .3
 أن يكؾن لو معيار أو معاييخ محجدة , - .4
 سيؾلة االستخجام. .5

وعشج وضع االختبارات التي تخجم اغخاضا عامة, أو عشج وىحه الذخوط تخاعي عادة في البحؾث الديكؾلؾجية 
تقشيؽ ىحه االختبارات ومؽ ثؼ فيي تحغى باالىتسام بالشدية لمسجسؾعة األولى مؽ االختبارات )اختبارات 
القجرات العقمية والذخرية... إلخ( وإن كان مؽ الزخوري بالشدبة لمسجسؾعة الثانية مؽ االختبارات واختبارات 

بشاء  سجرسية السادية( أن يزع السجرس في اعتباره مفاهيسيا العامة, وأن يعسل عمى ضؾئيا أثشاءالتحريل ال
   االختبار. 

 
 :اسذ ترنيف اختبارات الحكاء 

 لالختبار .  ةتكؾن االختبارات محجده بدمؽ وال يحق لمفخد تجاوز الفتخة السحجد :  الدمن : االساس االول
 :  وتقدؼ الى فخدية وجساعية . االختباراالساس الثاني : طخيقة اجخاء 

 : اختبارات لفغية وغيخ لفغية. االساس الثالث : المحتهى 
 

 أشهخ اختبارات الحكاء 
 مؽ أشيخ مقاييذ الحكاء العالسي والتي تؼ تظبيقيا  ما يمي : 

: ان مؽ اىؼ االختبارات في ىحا السجال ىؾ اختبار بيشيو الخائج في ميجان القياس اوال : االختبارات الفخدية
الشفدي  واختبار وكدمخ وىؾ اختبار يذتسل عمى قدسيؽ االول لفغي والثاني عسمي  واختبار آرثخ وىؾ 

 .اختبار عسمي
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 ( STANFORD BENUT)أ : مقياس ستانفهرد بينيه 
,  صسؼ ةبعض التعجيالت في الدشؾات الالحق, واجخيت عميو  1995 ول مخه عاموىؾ أول مقياس نذخ أل

لقياس القجرة العقمية العامة )الحكاء( والحي يحتؾي عمى سمدمة مؽ االختبارات تتزسؽ ميسات وميارات 
 (IQ)مذابية لمستظمبات الجراسية وقج طؾر ستانفؾرد بشيو وحجة قياس ليحا االختبار أطمق عمييا ندبة الحكاء 

وىي الؾحجة األكثخ شيخة واستعساال في مجال قياس الحكاء والتي تؼ استخجاميا الحقا في اختبارات ذكاء 
إلى الشدبة السئؾية لألداء العقمي الحي  (IQ)وتذيخ ندبة الحكاء  (Wechsler)أخخى مثل اختبار وكدمخ 

 :آلتيةادلة اؾل عمييا بإتباع السعيرل إليو الفخد أثشاء إجخاء االختبار ويسكؽ الحر

    
العسخ العقمي

العسخ الدمشي بالذيؾر
      

 
 
 
 
 

اما عسخه   119فخد مؽ االفخاد  وقج حرل في االختبار عمى بيشيو  عمى  –طبق اختبار ستانفؾرد مثال : 
 سشؾات  . كؼ ندبة ذكائو ؟ 19فيؾ 

          ندبة الحكاء =  
   

   
 

 وصف المقياس 
مرشفة إلى أربع مجسؾعات بحيث تقيذ كل  يتزسؽ مقياس ستانفؾرد بشيو خسدة عذخ اختبارا فخعيا  

 مجسؾعة قجرة عقمية محجدة وىي:
 االستجالل المفغي.  .1
 االستجالل الكسي.   .2
 االستجالل البرخي / السجخد  .3
 الحاكخة قريخة السجى. .4

  =  IQ      ندبة الحكاء 
 العسخ العقمي : مقجار الجرجة التي حدل عمييا الفخد باالختبار .

 العسخ الدمشي  : سشؾات عسخ السفحؾص ويسكؽ تحؾيل الدشؾات الى شيؾر .
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 (Wechsler)ب : اختبار وكدمخ لحكاء الخاشجين  
يعخف وكدمخ الحكاء بأنو القجرة الكمية لمفخد عمى القيام بالفعل اليادف والتفكيخ والتكيف مع البيئة, ويحتؾي 

 جيؽ عمى احج عذخ اختبار ستة , اختبارات فخعية لفغية واالخخى عسمية. مقياس وكدمخ لحكاء الخاش
ة ذكاء خاصو بالشاحية : ويتكؾن مؽ ستة اختبارات ويسكؽ ان نخخج مؽ ىحا القدؼ بجرجالقدم المفظي

 تية:المفغي عمى  االختبارات اآلويذسل القدؼ , المفغية
 (األقرى؟ايؽ  يؾجج السدجج  مثال :) ة:اختبارات المعمهمات العام -
 :. مثال  في حل السذكالتلجيو مؽ خبخات ومعمؾمات  ويقيذ قجرة الفخد عمى استخجام ما اختبار الفهم: -

 ( ؟لساذا نجفع الزخائب)
بجأ العجد بثالثة  مثال   ,عجد االرقام التي ذكخىا السجرب بالتدايجان يعيج السفحؾص  اختبار اعادة االرقام: -

 ة وتديج.ارقام ثؼ اربع
 األشياء.يعبخ عؽ اوجو الذبو بيؽ   :اختبار المتذابهات -
 ة.حل السذكالت والسدائل الحدابي يعبخ عؽ االستجالل الحدابي: -
  .قجرة الفخد عمى التعخف عمى االلفاظ  :اختبارات قياس المفخدات -

ذكاء خاصو  رجةويسكؽ ان تخخج مشو بج, ويتكؾن مؽ خسدة اختبارات والقدم العممي )غيخ المفظي( 
االختبارات ويذسل القدؼ المفغي عمى  ,فشخخج مشيا بجرجة الحكاء العامة, ما الجرجة الكميأالعسمية  ةبالشاحي

 :تيةاآل
 .اختبار تختيب الرؾر .1
 .اختبار تكسيل الرؾر .2
 .لفخد عمى التشاسق البرخي الحخكياختبار رسؾم السكعبات : يقيذ قجرة ا .3
 اختبار تجسيع االشياء  .4
 األرقام.اختبار رمؾز  .5
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 لمجرجات : تيةفقج وضع وكدمخ الترنيفات اآل اما فيما يتعمق بندب  تهزيع االفخاد في المنحني االعتجالي
 الجاللة ندبة الحكاء

 ممتاز ججا فما فهق   - 431
 ممتاز 421 -421
 فهق المتهسط 41-441
 متهسط 11-411

 تحت المتهسط 01-01
 ضعيف 01-01
 متخمف عقمي واقل - 91

   
, ي: يختمف ىحا االختبار عؽ االختباريؽ الدابقيؽ ) اختباًر بيشيو ووکدمخ( بأنو اختبار عسماختبار آرثخ. جـ

ويقيذ ىحا االختبار نفذ ة, ية التي تعتسج عمى األداء العسميمفغاليتكؾن مؽ مجسؾعة مؽ االختبارات غيخ 
عؽ الحكاء ىؾ  -جخيذ آرثخ  -القجرات العقمية التي يتزسشيا اختبار بيشيو, ذلػ أن مفيؾم واضعة االختبار 

نفذ مفيؾم بيشيو, الحي التدم بو تيخمان وميخيل في تعجيميسا الختباره, وقج عيخت الحاجة ليحا االختبار 
عسار ح لأليعانؾن صعؾبة لغؾية, وكحلػ ضعاف العقؾل, ويرم )اختبار آرثخ( لقياس ذكاء االطفال الحيؽ

 . سشؾات حتى سؽ الخشج 5مؽ 
 .لالختبار تتكؾن مؽ عذخة اختبارات فخعية والرهرة االولى

 فتتكؾن مؽ خسدة اختبارات فقط ىي : اما المرهرة المعجلة
 اختبار مكعبات نؾكذ. -1
  .لؾحة االشكال لديجان -2
 .اختبار االستشدل -3
 .بؾرتيؾسمتاىات   -4
 .اختبار اكسال الرؾر لييمي  -5
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 .مقاييذ الحكاء الجماعيةثانيا  :  

 Ravenوتدتخجم ألغخاض السدح الدخيع والسبجئي ألعجاد كبيخة مؽ الظالب, وأكثخىا استخجاما اختبار رافؽ 
نيمدؾن  -السعخوف بسقياس السرفؾفات الستابعة ومؽ أكثخىا شيؾع اختبار القجرات السعخفية واختبار ىيشسؾن 

 لمقجرة العقمية وأختبار أونيذ ليشؾن لمقجرة العقمية.
وتقيذ ىحه االختبارات الحكاء بدخعة وخالل فتخة زمشية قريخة إذ يسكؽ أن يقؾم بإجخاءىا فخد واحج أو 
أخرائي واحج عمى مجسؾعة مؽ األفخاد في وقت واحج. وىحه االختبارات مفيجة في إعظاء نكخة عامة عؽ 

كشيا قج ال تكتذف األطفال السؾىؾبيؽ الحيؽ ال يسيمؾن إلى اإلجابة عؽ األسئمة أو الحيؽ ال األطفال, ول
يججون حافدا عمى أداء االختبار, أو األطفال الحيؽ يعانؾن مؽ صعؾبات في القخاءة أو مؽ اضظخابات, وىحه 

تعميسيا, وفي االنتقاء  االختبارات شائعة االستعسال في السؾاقف االختبارية العامة, مثل تؾجيو الظالب
لمؾعائف وفي التؾجيو السيشي, وتستاز ىحه االختبارات بأنيا أكثخ اقتراد في الؾقت والجيج مؽ االختبارات 

 .ط مؽ تعميسات االختبارات الفخديةالفخدية, ولكشيا ال تعادليا في الجقة والزبط, كسا أن تعميساتيا أبد
 :تياالختبارات إلى نؾعيؽ ىسا كاآلوتقدؼ ىحه 

وتحتاج الى مدتؾى معيؽ مؽ التعميؼ  وقجرة لغؾية وفيؼ لمكمسات ومؽ : االختبارات الجمعية المفظية –أ 
 اىسيا :

 اختبار الحكاء االبتجائي -1
 اختبار الحكاء االعجادي  -2
 اختبار الحكاء الثانؾي  -3
 اختبار الحكاء العالي -4
 اختبار القجرات العقمية االولية -5
 لمسخحمة الثانؾية والجامعات.اختبار االستعجاد العقمي  -6
سمؾب اوىي التي ال تعتسج عمى المغة  في مجال القاء التعميسات باالختبارات الجمعية غيخ المفظية:  -ب
 :ومؽ اىسيا  ,تفاىؼ  اليؾمي العاديال
 اختبارات سبيخمان الحدية  -1
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 طفال اختبار الحكاء السرؾر لأل -2
 طفال والسخاىقيؽاختبار الحكاء السرؾر لأل -3
 اختبار الحكاء غيخ المفغي -4
 اختبار السرفؾفات. -5
 

  Ravens Porogressive interrexجــ: اختبار رافن 
ىؾ اختبار )فخدي أو جساعي ( يتظمب مؽ الفخد إن يختار الذكل السشاسب الحي يشتسي إلي مرفؾفة حيث   

 فقخاتو في صؾرتو األصميةيتؼ اختيار ىحا الذكل مؽ مجسؾعة تراميؼ متذابية . والسثال التالي يذكل احج 
 

 اختخ مؽ األشكال أدناه الذكل الحي يذبو الذكل التالي ؟ )يقجم الدؤال شفييا(.

 
ويشاسب ىحا االختبار األطفال والذباب بغض الشغخ عؽ المغة أو الثقافة التي يشتسؾن إلييا ويفزل عادة 

وقجرات لغؾية كبيخة كحلػ مع فئات التخبية استخجامو مع أولئػ األفخاد الحيؽ يفتقخون إلى مخدون لغؾي 
 .سيسا ذوو صعؾبات التعمؼ الخاصة ال

  إضافة الختبارات الحكاء الدابقة ىشاك اختبارات ذكاء أدائية ولفغية عجيجة إال أنيا ال تتعجى أكثخ مؽ
 تظؾيخ صؾر ونساذج مذتقة مؽ االختبارات الثالث الدابقة مثل:

 اختبار جؾد انف لخسؼ الخجل أو السخأة  .1
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 ( سشؾات في السجال6-9اختبارات ديشفخ , لتقيؼ أداء الظفل مؽ عسخ ) .2
 االجتساعي والمغة والسيارات البديظة والسعقجة .

   تحجيج العالقة بيؽ إشكال ىشجسية عؽ طخيقالسذكمة  حل  تفكيخ ( لقياس Tonyاختبار ) .3
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