
: مقدمه

هاي  سپس به تست ریون و تست. توان به تست وکسلر بیشتر تکیه کرد هاي هوشی که وجود دارند می در حال حاضر از انواع مختلف تست
ترین  اما کامل. اند اند ولی به نتیجه نرسیده هرچند که به طور علمی هنجار نشده است و حتی در شیراز و تهران مطالعاتی انجام داده. دیگران

.که در اختیار داریم تستی است

تجدید نظر اولیه انجام شد و در دهه اخیر تجدید  1972در سال . اولین شکلش در آمد 1949ساخته شد و در سال  1930تست وکسلر در دهه 
شود اما  اي است که هنجار تجدید نظر اخیر در دست عده. باشد می 1972نظر دیگر صورت گرفت و آن چه ما در اختیار داریم مربوط به سال 

   .و پایایی است) اعتبار(این آزمون داراي روایی . متأسفانه هنوز هیچگونه اقدامی انجام نشده است

.ابزار چیزي را بسنجد که براي آن هدف طراحی شده است :روایی

  .نمرات آزمون در مراحل مختلف زمانی ثابت بماند :پایایی

.باشد ماه می 6حداقل فاصله براي اجراي مجدد تست وکسلر : تذکر

  :چند نکته براي اجراي آزمون 

کنیم کمتر به مباحث تئوري یا سرعت عمل آزماینده اشاره گردیده است، بلکه بیشتر به  هنگامی که به منابع مختلف مراجعه می: تجربه) 1
ها و اجراي  ون مراجعه به دستورالعملدر حین اجراي آزمون هر چقدر تبحر و تجربه داشته باشیم نباید بد. ي آزماینده تأکید شده است تجربه
  . ها، ادراك و تشابهات متفاوت است و قضاوت خیلی مهم است هاي آزمودنی مخصوصا در معانی واژه زیرا پاسخ. ها قضاوت کنیم گذاري نمره

باشند که هر کودك شرایط خاص خودشان را دارند و باید بدانیم که آیا  کنند اکثرا کودکان می مراجعه می LDکسانی که به مراکز : ارتباط) 2
  تواند ظرف مدت اجراي تست همکاري داشته باشد؟  آیا می. یا خیر  آزمودنی، محیط و شرایط را پذیرا شده

شود که اجراي تست وکسلر بین  گفته می. که زمان را انعطاف دهیمدر زمان اجراي تست انعطاف خیلی مهم و گاهی اوقات الزم است : زمان) 3
ي بین دو تست نزدیک به هم  پس بهتر است که تست وکسلر را در دو جلسه انجام دهیم و فاصله. برد یک تا یک ساعت و پانزده دقیقه زمان می

  . باشد و بیش از یک هفته نباشد که در آن صورت ممکن است آزمودنی همکاري بهتري داشته

. استفاده از میز و صندلی که ارتفاع آن متناسب با بچه باشد و ابزارهاي تست مخصوصا مکعب و تصاویر باید زیر چشم آزمودنی باشد: مکان) 4
، ولی حتی االمکان کسی به غیر از آزمونگر و آزمودنی داخل اتاق نباشد. هاي موجود مزاحم نباشد نور مناسب، حرارت اتاق، سکوت اتاق، محرك

بعضی اوقات الزم است که براي اطمینان بخشی مادر کودك هم در اتاق حضور داشته باشد اما نه در حوزه دید کودك، بلکه پشت سر کودك 
  .این در مواقعی است که کودك بسیار وابسته به مادر است و یا همکاري الزم را با آزمونگر ندارد. بنشیند و سکوت را رعایت کند

باید خیلی طبیعی و به . ي تمسخرآمیز داشته باشد دهیم نباید طوري باشد که جنبه هایی که در اجراي آزمون تست می عکاسان: انعکاس) 5
رود؟  قرار است؟ آیا کودك تشدد دارد؟ یعنی از ابزاري به ابزار دیگر می مثال آیا کودك اضطراب دارد؟ آیا کودك بی. احساس کودك توجه کنیم

  زش دارد؟ هاي کودك لر آیا دست
. پس باید ابتدا مشکالت کودك را برطرف کرد سپس به اجراي آزمون پرداخت. کند؟ و چیزهایی از این قبیل آیا عرق می

  

تست وکسلر
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  :سطح تفسیــر 

  :هوشبهر کلی) 1(سطح

  .دهد موقعیت نسبی شخص را در مقایسه با همساالنش به دست می -

  .گذارد هاي ذهنی او در اختیار می برآورد کلی از توانایی -

  : هوشبهرهاي کالمی و عملی) الف 2سطح 

  .ها بررسی هوشبهرها و تفاوت نسبی آن -

  .هاي کالمی است هوشبهر کالمی شاخصی از درك و فهم و توانایی -

  .هاي سازمان ادراکی است هوشبهر عملی شاخصی از توانایی -

      )اطالعات سودمند. (گیرد نمره مورد توجه قرار می 15تا  9تفاوت از  -

  )است LDاحتماال کودك . (نمره تفاوت و بیش از آن باید بررسی گردد 15 -

  .ها بیشتر است نمره تفاوت و بیش از آن احتمال آسیب 25 -

  )شناختی وضعیت جمعیت(هاي اجتماعی و اقتصادي  ها با توجه به زمینه تفاوت نمره -

  .می باشد 15چون انحراف استاندارد . نمره مهم است 15

  :هاي عامل نمره) ب2سطح  

  :عامل درك و فهم کالمی) 1

  اطالعات عمومی -

  ها شباهت -

  گنجینه لغات -

درك و فهم  -
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  :عامل سازمان ادراکی) 2

  تکمیل تصویرها -

  تنظیم تصویرها -

  ها طراحی مکعب -

  ها الحاق قطعه -

  :ل رهایی از حواسپرتیعام) 3 

  محاسبه -

  فراخناي ارقام -

  رمزگردانی -

  .ي نخست با تمرکز، توجه و حافظه همبستگی نشان داده است رهایی از حواسپرتی در وهله

  . توان براي تفسیر نقاط قوت و ضعف نسبی شخص به کار گرفت هاي عاملی را می نمره

  : ها هاي درون مقیاس تغییرپذیري خرده آزمون) 3(سطح  

  .شود هاي کالمی یا عملی محاسبه می هاي مقیاسی خرده آزمون میانگین همه نمره - 

ف نسبی تر باشد، آن را باید به عنوان ضع هاي کالمی پایین آزمون ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده آزمون ي یکی از خرده اگر نمره - 
    .مشخص کرد

تر باشد، آن را باید به عنوان قوت نسبی  هاي کالمی باال آزمون ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده آزمون ي یکی از خرده اگر نمره - 
    .مشخص کرد

تر باشد، آن را باید به عنوان ضعف نسبی  عملی پایینهاي  آزمون ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده آزمون ي یکی از خرده اگر نمره - 
    .مشخص کرد

تر باشد، آن را باید به عنوان قوت نسبی  هاي عملی باال آزمون ها سه نمره و یا بیش از سه نمره از میانگین خرده آزمون ي یکی از خرده اگر نمره - 
  . مشخص کرد

  . باشد ها در مقیاس کلی هفت نمره، در مقیاس کالمی چهار نمره و در مقیاس عملی پنج نمره می آزمون ترین خرده انحراف بین باالترین و پایین - 
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 هاي کالمی یا عملی مشاهده نشود، در این آزمون گونه انحرافی در مورد خرده اگر هیچ. ها عموما برابر سه نمره است انحراف معیار مقیاس
  .در برخی موارد، ممکن است تجزیه و تحلیل نیمرخ امکان پذیر نباشد. صورت به هیچ تفسیري نیاز نیست

  : ها تغییرپذیري میان خرده آزمون) 4(سطح  

بین خرده  ها با میانگین به دست آمده از هاي خرده آزمون یعنی نمره. گیرد هاي اجرا شده مورد مطالعه قرار می تغییرپذیري تمامی خرده آزمون - 
  .شوند ها مقایسه می آزمون

  .شوند در تفسیر به کار برده می) 3(هاي سطح  احتیاط - 

  : ها تغییرپذیري درون خرده آزمون) 5(سطح  

ها سطح دشواري دارند و الگوهاي بهنجار و مورد انتظار آن  ماده. هاست ي هر یک از خرده آزمون شامل بررسی الگوهاي عملکرد در داخل ماده
الگوي پراکنده که در آن . هاي دشوار به آهستگی و یکنواخت باشد هاي آسان برآید و شکست وي در ماده که از عهده پاسخ دادن به ماده است
شود، ممکن است نشانگر نقص توجه و یا زوال حافظه باشد و یا پاسخ یک  هاي دشوارتر، موفق می خورد اما در ماده هاي آسان شکست می ماده

  .تواند مشخصه بیماران مبتال به آسیب مغزي باشد عملکرد پراکنده می. تواند آگاهانه باشد هوشبهر معمولی می در میان با

  : تجزیه و تحلیل کیفی) 6(سطح  

مثال گذشتن از دیوارهاي ماز به هنگام عبور . هاست ها به ویژه در اطالعات عمومی، گنجینه لغات، درك و فهم و شباهت بررسی محتواي پاسخ
  .اي از تکانشگري باشد ، ممکن است نشانه»زند فریاد می«سوزي در یک تأتر  گوید از مشاهده آتش دادن نوك مداد و یا پاسخ شخصی که می

  :در تفسیر وکسلر LDمشخصه کودکان  

موارد زیر  شوند، احتماال به هنگام تفسیر چند مورد از شناخته می LDمعرفی و پس از انجام تست،  LDکودکانی که به مراکز 
  :مشاهده گردد

  .نیمرخ نمرات داراي قله و فرو رفتگی است) 1

  .نمرات پایین در حافظه ارقام، حساب و تطبیق عالئم) 2

  ).PIQ(و نمره عملی) VIQ(تفاوت بارز نمره کالمی ) 3

  .ها دارند نمرات کمتري از سایر عامل) حافظه ارقام، حساب و تطبیق عالئم(عامل حواسپرتی ) 4

و عامل ) "فهم"ها و ادراك ها، واژه شباهت(سازي کالمی  بهتر از مفهوم) ها و تنظیم قطعات تکمیل تصاویر، مکعب(مرات عوامل فضایی ن) 5
  . است)حافظه ارقام، حساب و تطبیق عالئم(اي  زنجیره

  .اي در حد ضعیف است سازي کالمی، فضایی عملکرد متوسط و در عامل زنجیره در نمرات مفهوم) 6

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


  .است) VIQ(بیشتر از نمره هوش کالمی ) PIQ(نمره هوش عملی  )7

  .ها ترین نمره آزمون تفاوت بارز بین باالترین و پایین) 8

  .ها با میانگین نمرات کالمی و عملی به طور جداگانه تفاوت بارز نمرات زیر آزمون) 9

  ).نمره 18تفاوت (تفاوت هوشبهر و پیشرفت تحصیلی ) 10

  .مرات در حافظه ارقام، حساب، اطالعات و تطبیق عالئم استترین ن پایین) 11

  .داراي پراکندگی بیشتري است LDنیمرخ نمرات کودکان ) 12

  :در مقیاس وکسلر LDتحقیقات در زمینه نمرات کودك  

  . نمرات پایین حافظه ارقام، حساب و تطبیق عالئم: اختالل عاطفی) 1

     .نواختعملکرد پایین و یک: عقب ماندگان ذهنی) 2

  ."فهم"ها و ادراك ها، واژه اطالعات، شباهت: عوامل درك کالمی) 3

  .ها تکمیل تصاویر، ترتیب تصاویر، تنظیم قطعات و مکعب: عوامل سازماندهی ادراکی) 4

  .حافظه ارقام، حساب و تطبیق عالئم): مثلث اضطراب(عامل حواسپرتی) 5

  .ها اطالعات و واژه: عامل دانش اکتسابی) 6

  .ها و الحاق قطعات تکمیل تصاویر، طراحی مکعب: عامل فضایی ) 7

  .حافظه ارقام، حساب و تطبیق عالئم: اي عامل زنجیره) 8

.حافظه ارقام، تکمیل تصاویر و رمز نویسی: توالی یا ترتیب) 9
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  هاي وکسلر خالصه اهداف و عوامل مؤثر بر آزمون): 1(جدول 

عوامل مؤثراهدافآزمونردیف

اطالعات عمومی١
  دامنه اطالعات،

حافظه طوالنی مدت
محیط رشد اولیه مدت تحصیالت، فرهنگ غالب بر جامعه

قضاوت اجتماعی، مقررات متداول اجتماعی، استفاده ادراك٢
دار از حقایق معنی

دامنه امکانات فرهنگی، رشد وجدان و اخالقیات،قدرت ارزشیابی 
تجارب گذشته

حساب٣
   تمرکز حواس، توانش عددي در حل مسایل ذهنی،استدالل، 

توجه، حافظه

  امکانات استفاده از یادگیري

حساب

  بندي مفاهیم کلی جمعها شباهت٤
تفکر منطقی

  حداقل امکانات فرهنگی

هاي فردي و مطالعه مندي عالقه

ها، حافظه،  قدرت یادگیري، دامنه اطالعات، تنوع ایدهها معانی واژه٥
محیط آموزشی اولیهمفاهیم، رشد زبانبندي  جمع

توانایی دریافت اطالعاتتوجه، حافظه کوتاه مدتحافظه ارقام٦

تکمیل تصاویر٧
اهمیت، تمرکز  توانایی تشخیص جزئیات مهم از جزئیات بی

تجربه قبلیحواس، استدالل، سازماندهی دیداري

غیر کالمی، قدرت هاي اجتماعی، استدالل  تفسیر موقعیتترتیب تصاویر٨
حداقل تجزیه فرهنگیکشی نقشه

حرکتی، سازماندهی ادراك، تجسم  –هماهنگی دیداري ها مکعب٩
فضایی، تفکر انتزاعی، تجزیه و تحلیل

  ها بینایی رنگ

فعالیت هاي حرکتی
فعالیت هاي حرکتیحرکتی، سازماندهی ادراك –هماهنگی دیداري تنظیم قطعات١٠

تطبیق عالئم١١
هاي  حرکتی، سرعت عمل در فعالیت –هماهنگی دیداري 

فعالیت هاي حرکتیذهنی، حافظه کوتاه مدت

مازها١٢
 –قدرت نقشه کشی، سازماندهی ادراك، هماهنگی دیداري 

حرکتی - فعالیت هاي دیداري حرکتی،

  هاي مختلف سنی هاي هوشبهرهاي کالمی و عملی در گروه تفاوت): 2(جدول    

دار تفاوت معنیسندار معنیتفاوت سن
٦١٩١٠١٥
٧١٦١١١٤
٨١٨١٢١٣
١٦كل٩١٣

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


  ها آزمون تفسیر خرده): 3(دول ج

نمره هاي پایینهاي باال نمرهها آزمون خرده

اطالعات عمومی
نشانگر حافظه دراز مدت خوب، عالیق فرهنگی، زمینه 

کالمی تحصیلی قوي، نگرش مثبت نسبت به مدرسه، توانایی 
هاي دفاعی  خوب، توانایی الزم براي توجیه عقلی مکانیسم

.برد خود که بکار می

.نشانگر عالیق سطحی، فقدان کنجکاوي عقلی، محرومیت فرهنگی

ادراك
، استعداد تسلیم شدن در برابر  نشانگر آگاهی از واقعیت

اجتماع، قضاوت خوب، از نظر هیجانی بکار بستن مناسب 
.اطالعات

قضاوت ضعیف و تکانشگري است و در برابر محیط خود خصومت نشان می  نشانگر
.دهند، عملکرد ضعیف براي افراد داراي اختالل روانی

نشان دهنده هوشیاري، قابلیت تمرکز، رهایی از حواسپرتی، حساب
.هاي دفاعی مبتنی بر توجیه عقلی به کار بستن مکانیسم

ابلیت تمرکز و حواسپرتی، عدم پرورش نشانگر ضعف در استدالل ریاضی، فقدان ق
.هاي ریاضی به اندازه کافی زمینه تحصیلی ضعیف در مهارت

هاي  نشانه توانایی مفهوم سازي خوب، بازتابی از گرایشها شباهت
.هاي غیر معمول توجیه عقلی در صورت باال بودن نمره

لفظی مطالب و تفکر ال وار و تحت نشانه توانایی انتزاع ضعیف، گرایش به تکرار طوطی
.انعطاف پذیر دارند

ها معانی واژه
نشانه هوش عمومی باال، توانایی به یاد آوردن افکار گذشته و 
ساختن افکار مفاهیمی در این خصوص، داراي عالیق گسترده 

.بوده و برخورداري از اطالعات عمومی

رشد زبان، پایین بودن هوش عمومی، ضعف در  اي زمینه محدود تحصیلی،  نشانه
.ضعف انگیزش

حافظه ارقام
نشانگر حافظه کوتاه مدت شنیداري خوب و توجه عالی، 

ممکن است در برابر اضطراب و فشار روانی کمتر تاثیرپذیر 
.باشند

نشانه فقدان توانایی تمرکز است که ممکن است نتیجه اضطراب یا فرایندهاي تفکر 
اي  تواند نشانه تقیم و ارقام وارونه میانحراف فاحش بین ارقام مس. غیر معمول باشد

از وجود یک آسیب عضوي باشد، به ویژه اگر نمره کلی فراخناي ارقام وارونه از 
.تر باشد هایی مانند اطالعات عمومی و گنجینه لغات پایین آزمون هاي خرده نمره

توانایی زیاد براي تشخیص اطالعات دیداري اساسی، تکمیل تصاویر
.از دقت بینایی خوبی برخوردارندهوشیارند، و 

عملکرد افراد تکانشگر ممکن است پایین باشد زیرا ممکن است بدون این که محل 
  .تصویر را تجزیه و تحلیل کنند به سرعت پاسخ دهند

معموال افرادي دقیق و ماهر هستند، از هوش اجتماعی سطح ترتیب تصاویر
.بینی کنند را پیشتوانند پیامد اعمال  باال برخوردارند، می

ممکن است داراي محدودیت فکري بوده، نتوانند کارهاي خود را از پیش برنامه 
ها ضعیف باشند، در روابط میان فردي و  ریزي کنند، در درك و لذت بردن از لطیفه

.برقراري ارتباط با دیگران مشکل دارند

مرکز، و فضایی، توانایی ت -حرکتی -از توانایی ادراك دیداريها مکعب
.مفهوم سازي غیرکالمی عالی برخوردارند

نشانگر توانایی ادراکی ضعیف، دشواري در یکپارچگی دیداري، و اشکال در حفظ و 
.تداوم کوشش است

تنظیم قطعات
حرکتی خوب از خود نشان می دهند، از  -هماهنگی ادراکی

انداز ذهنی  توانند چشم سازمان دیداري برتر برخوردارند، و می
.پذیر را حفظ کنند عطافان

حرکتی، گرایش به امور عینی و محسوس، و دشواري در -درهم ریختگی دیداري
.دهند مفهوم سازي از خود نشان می

تطبیق عالئم
حرکتی عالی، کارامدي ذهنی، استعداد  - از توانایی دیداري
 - هاي روانی وار مطالب جدید، و واکنش یادگیري طوطی

.برخوردارندحرکتی سریع 

حرکتی مختل، و - استعداد یادگیري تداعی دیداري پایین، کارکرد دیداري
.هوشیاري ذهنی ضعیف هستند

گیري ذهنی  ریزي آینده و جهت از توانایی کارآمد براي برنامهمازها
.پذیر برخوردارند انعطاف

حرکتی ضعیف است، ممکن است بیانگر ضعف - منعکس کننده هماهنگی دیداري
.شخیص موقعیت واقعی یا اختالل عضوي مغز، به ویژه در مناطق پیشانی باشددر ت

میگنا سایت علمی روان شناسی

www.migna.ir
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  هاي عامل هاي وکسلر و نمره هاي باال و پایین و موارد کاربرد آموزشی براي مقیاس منطق تفسیري، معانی نمره): 4(جدول 

هاي آموزشی توصیهپایینهاي  معناي احتمالی نمرههاي باال معناي احتمالی نمرهاي عوامل زمینهتوانایی
مقیاس کلـی

هوش کلی، استعداد 
تحصیلی، آمادگی براي 
یادگیري و پیشرفت در 

برنامه آموزشی

استعداد طبیعی، غناي محیط 
اولیه، طول مدت تحصیل، 

هاي فرهنگی، عالیق،  فرصت
فعالیت  پشتکار، سرعت 

حرکتی، هوشیاري، سازمان 
حرکتی - دیداري 

استعداد هوش عمومی خوب، 
تحصیلی خوب، آمادگی براي گذراندن 

برنامه آموزشی

هوش عمومی ضعیف، استعداد 
تحصیلی ضعیف، عدم آمادگی براي 

گذراندن برنامه آموزشی

به رشد زبان توجه کنید، به 
هاي یادگیري دیداري توجه  فعالیت

سازي را  هاي مفهوم کنید، مهارت
پرورش دهید، پشتکار آزمودنی را 

.تقویت کنید

مقیاس کالمـی یا عامل درك و فهم کالمی
درك و فهم کالمی، به 

هاي  کار بستن مهارت
کالمی و اطالعات در حل 

مسایل جدید، توانایی 
کالمی، توانایی پردازش، 
اطالعات کالمی، توانایی 

اندیشیدن با کلمات

استعداد طبیعی، غناي محیط 
هاي  اولیه، طول دوره
هاي  تحصیلی، فرصت

عالیقفرهنگی، 

درك و فهم کالمی خوب، استعداد 
تحصیلی خوب، برخورداري از دانش 

مربوط به محیط فرهنگی، 
سازي خوب، آمادگی براي  مفهوم

یادگیري و پیشرفت در برنامه 
گرایی پیشرفت

درك و فهم کالمی ضعیف، استعداد 
تحصیلی ضعیف، شناخت و درك 

نابسنده از محیط فرهنگی، ضعف در 
شگاهی، دو زبانی مفهوم سازي آموز

تبار،  بودن خانواده، خانواده خارجی
  آمادگی براي گذراندن برنامه

گرایی ضعیف آموزشی، پیشرفت

هاي رشد و پرورش زبان را  فعالیت
هاي  مورد تأکید قرار دهید، فعالیت

غناي کالمی را به کار ببندید، 
رویدادهاي خارجی را مورد توجه 

هایی در مورد  قرار دهید، تمرین
.سازي را به کار ببندید مفهوم

مقیاس عملی براي عامل سازمان ادراکی
سازمان ادراکی، توانایی 

اندیشیدن با تصاویر 
ذهنی دیداري و 

ها با سیالی،  دستکاري آن
پذیري و سرعت  انعطاف

نسبی، توانایی تفسیر یا 
هاي  سازماندهی ادراك

دیداري در محدودیت 
زمانی، توانایی غیرکالمی، 
توانایی ساختن مفاهیم و 
روابط نسبتا انتزاعی بدون 

استفاده از کلمات

استعداد طبیعی، میزان 
  هاي حرکتی، فعالیت

  پشتکار،

حرکتی، - سازمان دیداري
هوشیاري

سازمان ادراکی خوب، هوشیاري کافی 
در مورد جزئیات، توانایی استدالل غیر 
کالمی خوب، برخورداري از پشتکار 

ب براي کار کردن کافی، توانایی خو
سریع و اثربخش، توانایی درك فضایی 

خوب

سازمان ادراکی ضعیف، ضعف 
هوشیاري نسبت به جزئیات، 

استدالل غیر کالمی ضعیف، پشتکار 
محدود، توانایی ضعیف براي کار 
کردن سریع و اثربخش، توانایی 

فضایی ضعیف

هاي یادگیري دیداري را  فعالیت
ابط بین مورد تأکید قرار دهید، به رو

جزء و کل تأکید کنید، از تکالیف 
دیداري استفاده کنید،  - فضایی

فعالیت هاي کوشش و خطا را مورد 
تشویق قرار دهید، پشتکار را تشویق 

ریزي  هاي طرح کنید، به فعالیت
دیداري تأکید کنید، فنون مرور و 

.وارسی را بهبود بخشید

رهایی از حواسپرتی
توانایی نگهداري دقت، 

حافظه کوتاه مدت، 
توانایی عددي، توانایی 
رمز گردانی، توانایی به 
کار بستن راهبردهاي 
تمرین و یادگیري، 

توانایی تغییر عملیات 
ذهنی در جهت مواد و 
مطالب نمادي توانایی، 

بازبینی -خود

استعداد طبیعی توانایی 
دریافت محرك به صورت 

نافعال

توانایی خوب براي نگهداري دقت، 
کوتاه مدت خوب، توانایی  حافظه

عددي خوب، توانایی رمز گردانی 
خوب، استفاده خوب از راهبردهاي 
تمرین و یادگیري، توانایی خوب در 
تغییر عملیات ذهنی در جهت مواد و 

  مطالب نمادي، توانایی خوب در

بازبینی -خود

اشکال در حفظ و نگهداري دقت، 
حواسپرتی، اضطراب، نارسایی در 

لب در حافظه کوتاه نگهداري مطا
مدت، اشکال در رمز گردانی، ضعف 
در راهبردهاي تمرین و یادگیري، 

اشکال در تغییر سریع عملیات ذهنی 
در جهت مواد و مطالب نمادي، 

  مهارت نابسنده در

بازبینی -خود

مهارت در دقت و توجه را پرورش 
  دهید،

مهارت تمرکز حواس را پرورش 
  دهید،

و با  به واحدهاي آموزشی کوچک
.معنا تأکید کنید
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  هاي وکسلر هاي خرده آزمون هاي ترمیمی پیشنهادي براي ترکیب فعالیت): 5(جدول 

ها فعالیتتواناییخرده آزمون 

  اطالعات عمومی،

  گنجینه لغات،

درك و فهم

دانش عمومی و 
سیالی کالمی

از کودکان بخواهیدکه ) 2. را مرور کنیدها  ها، زمان، فواصل و جهت مفاهیم اساسی مانند روزهاي هفته، ماه) 1
  .ها گزارش دهند ها و مجله هاي روزنامه رویدادهاي مهم را با استفاده از تصاویر و مقاله

کودکان را ) 4. هاي جغرافیایی، حمل و نقل و غیره را آموزش دهید ها نقشه هاي طرح ها و تفاوت شباهت) 3
هاي یک کتابچه، کتاب مصور  ها و غیره در صفحه نوران، ساختمانتشویق کنید با بریدن و چسبانیدن تصاویر جا

هاي  کودکان را وادارید تا داستان) 6. کلمات، کار کردن با فرهنگ لغات و لغات انتزاعی را معرفی کنید) 5. بسازند
  ها از کودکان بخواهید که افکار و احساسات قهرمانان داستان) 7. ساده را تکرار کنند

 .را بیان کنند

  ها  شباهت

گنجینه لغات

  کالمی 

ادراکی

بندي حیوانات،  از کودکان بخواهید کتابچه تصویري از طبقه) 2. هاي نشان بده و بگو را به کار ببرید بازي) 1
. از کودکان بخواهید مفاهیم انتزاعی را مقایسه کنند) 3. وسایل نقلیه و وسایل خانه، کار یا آشپزخانه تهیه کنند

ها،  مفاهیم اساسی مانند روزهاي هفته، ماه) 5. را پیدا کنندهاي مشترك اشیاء نامشابه  ها بخواهید جنبه از بچه) 4
   .ها را مرور کنید ها و فاصله زمان، جهت

  فراخناي ارقام

  تکمیل تصاویر

ترتیب تصاویر

توجه و تمرکز

هاي تلفن،  ها را به یادگیري شماره بچه) 2. هایی را به ترتیب با معنا مرتب کنند از کودکان بخواهید کارت) 1
به کار   هاي حافظه را  مسابقه) 4. از مسابقه هجی کردن کلمات استفاده کنید) 3. ها و غیره تشویق کنید آدرس
هاي ریاضی را به کار  مسایل کلمه) 6. را حفظ کنندهاي سال  از کودکان بخواهید روزهاي هفته و ماه) 5. ببرید
) 9. ها بخواهید جزئیات تصاویر را توصیف کنند از بچه) 8. هاي نقطه به نقطه استفاده کنید از تمرین) 7. ببرید

هایی که از وصل کردن اجزا ساخته  اثر اسباب بازي) 10. هاي ترسیم اثر اشیاء یا ردیابی را به کار ببندید فعالیت
. شوند استفاده کنید یم

  ها طراحی مکعب

ها الحاق قطعه

 - فضایی
دیداري

هاي  از مسابقه) 2. ها بحث کنند ي جزئیات آن ها را وادار کنید که اشیاء معمولی را شناسایی کرده و درباره بچه) 1
د حروف، از کودکان بخواهی) 3.زدن که مستلزم توصیف یک شخص، مکان، یا یک شئ است استفاده کنید  حدس

هاي معمایی که مستلزم ساختن اشیاء از قطعات جداگانه  از انواع بازي) 4. اشکال، اعداد و غیره را مقایسه کنند
  .هاست استفاده کنید هایی که مستلزم ساختن اشیاء با روي هم قرار دادن بلوك از فعالیت) 5. است استفاده کنید

   

  رمز گردانی

  نماد ارقام 

ها  الحاق قطعه 
  حیوان

  خانه  

ها ماز 

 - دیداري
حرکتی

  . هاي رنگ کردن با انگشت را به کار ببرید فعالیت) 2. هاي تا کردن کاغذ استفاده کنید  از فعالیت) 1
هاي نوشتن در  تمرین) 5. هاي برش با قیچی را به کار ببرید تمرین) 4. هاي نقطه به نقطه را انجام دهید تمرین) 3

  .هاي مختلف به نخ بکشد ها را به صورت الگو از کودکان بخواهید مهره) 6.فضا را به کار ببرید
از کودکان بخواهید که یک ) 9. ها استفاده کنید از انواع پازل) 8. ها استفاده کنید اندازي قطعه  هاي جا از طرح) 7

  . ننداز کودکان بخواهید با حرکات هماهنگ چشم، یک شیء متحرك را تعقیب ک) 10. ماز را حل کنند
  ).مانند ردیابی با کشیدن اثر دست، اشکال جغرافیایی و حروف(هاي ردیابی را به کار ببرید  تمرین) 11
از کودکان بخواهید که روي ) 13. ها و خطوط بزرگ با گچ روي تخته بکشند از کودکان بخواهید دایره) 12

      .بکشند از کودکان بخواهید اشکالی را از حفظ) 14. ها یا الگوها بکشند طرح
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