
 

 

 ساله  8آقا محمد حسین  ، تفسیر تست استعداد یابی گل پسر باهوش و فعال

 

 %011کالمی : -هوش زبانی

 کالمی توانایی فوق العاده ای دارد. -کودک شما در هوش زبانی

زبانی خوبی دارند بسیار خوش صحبت هستند و به راحتی می توانند در -کودکانی که هوش کالمی

جمعصحبت کنندکه با تمرین و آموزش های مناسب قادر خواهند بود جزء سخنرانان ، نویسندگان و 

معلمی ، وکالت ، خبرنگاری ، مدرسان خوبی باشند. شغل های مناسب برای آینده آنها شامل تدریس ، 

 روزنامه نگاری و امثال این ها می باشد.

 

 %59ریاضی :  -هوش منطقی

ریاضی  -ریاضی نمره خوبی کسب کرده است. کودکانی که هوش منطقی -کودک شما در هوش منطقی

خوبی دارند غالبا کنجکاو ، متفکر و اغلب گوشه گیر و منطقی هستند. این کودکان می توانند در کارهای 

 باشند. پژوهشی ، مهندسی و برنامه نویسی موفق

 

 %59فضایی :  -هوش تصویری

کودک شما استعداد باالیی در تصویر سازی و تجسم فضایی ، خیال پردازی ، طراحی و نقاشی دارد و با 

تمرین و آموزش های مناسب می تواند در مشاغلی مثل نقاشی ، طراحی ، معماری ، مهندسی ، مجسمه 

 راحی داخلی موفق باشد.سازی و ط

 

 %59هوش درون فردی : 

 خوبی دارند در شناخت و درک احساسات و هیجانات خودشان توانا هستند. کودکانی که هوش درون فردی

نقاط قوت این ها ، تخیل روزانه ، کندو کاو کردن روابط خود با دیگران و شناسایی توانایی های خودشان 

برای استفاده مطلوب است. این کودکان در آینده میتوانند در شغل های نویسندگی ، مشاور ، تاجر ، 

 ، دانشمند مهارت و موفقیت خوبی داشته باشند.  فیلسوف

 



 

 

 %89:  جنبشی -هوش بدنی

ی د در کارهای ورزشنبه دلیل توانایی و تعادل خوب بدنی میتوانهوش نمره باالیی دارند  کودکانی که در این

کارهای فیزیکی دیگر مثل آتش نشانی ، صنعت گری و بازیگری موفق و جسمی مثل ورزش های حرفه ای و 

در هماهنگ سازی چشم و لذت می برند و  از ساختن و خلق کردن چیزهای جدیدهمچنین آنها  د.نباش

 دست مهارت خوبی دارند.

 

 %95هوش بین فردی : 

ن و تعامل با آنها در برقراری ارتباط با دیگرا کودک به این معنی ست که هوش این استعداد داشتن در

 تواناست و از فعایت های گروهی و همکاری و کمک به دیگران لذت می برد.

این کودکان نقاط قوت خوبی در ایجاد روابط مثبت و تاثیر گذار با دیگران دارند و با تمرین و آموزش در 

 آینده می توانند روانشناس،  فیلسوف،  مشاور، فروشنده و سیاستمدار خوبی باشند.

 

 %95هوش طبیعت گرا : 

کودکانی که هوش طبیعت گرای خوبی دارند عالقه زیادی به گیاهان و جانوران و عکاسیو پیاده روی در 

طبیعت را دارند. شغل های مناسب برای این کودکان در آینده می تواند شغل هایی مثل باغبانی ، گیاه 

 عکاسی مستند و ساخت مستند های حیات وحش باشد.شناسی ، جانور شناسی ، حفاظت از محیط زیست ، 

 

 %59هوش موسیقایی : 

کودکانی که در هوش موسیقایی نمره خوبی کسب می کنند عالقه زیادی به گوش دادن موسیقی ، تولید 

صدا از طریق ابزار های ساده ،آواز خواندن ، تشیص الگوهای موزون دارندو این کودکان شنیدن و حفظ 

 ود را دوست دارند.کردن شعر و سر

مشاغلی که این کودکان در آینده می توانند داشته باشند و در آن احتمال موفقیت بیشتری دارند شغل 

 هایی مثل آهنگ سازی ، خوانندگی ، معلم موسیقی می باشد.

 

ریاضی نمرات باالتری کسب کرده است که در -کالمی و منطقی -به طور کلی کودک شما در هوش زبانی

 آینده میتواند در این زمینه موفقیت بیشتری بدست آورد و شغل مناسبی انتخاب کند.



 

 

گانه  8همانطور که مالحظه کردید نمرات هوش های موسیقایی و طبیعت گرا نسبت به سایر هوش های 

 مناسب میتوانید توانایی کودک خود را در این زمینه تقویت کنید. کمتر بود که با تمرین های

ات به صفحه اصلی سایت که همه تفسیر ها در آن بارگذاری برای مطالعه بیشتر در مورد چگونگی این تمرین

 شده است مراجعه کرده و تمرینات مخصوص به هر هوش را مطالعه فرمایید.

 

 سپاس از شما که ما را انتخاب کرده اید ....

 با مرکز مشاوره آنالین دکتر الهام مبلیان پیش به سوی سالمت روان 

 با ما همراه باشید...

 ن : خانم مریم زمانی کارشناس مشاوره ، بازی درمانگرتحلیلگر آزمو

 


