
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 پرسشنامه هوش های چند گانه گاردنر 

 

طراحی و تنظیم شده ا  1989در سال  سوال بوده که توسط گاردنر    80پرسشنامه هوش های چند گانه دارای  

نی ، هوش  زبا  –) هوش کالمی    های هشت گانه هوش لفه  که هدف از این پرسشنامه سنجش هر یک از مو ت  س 

هوش  ، هوش موسیقیایی ، هوش میان فردی ، هوش درون فردی ،  جسمانی    –، هوش حرکتی  مکانی    –بصری  

لیکرت ) از خیلی کم تا خیلی کم ( نمره گذاری    می باشد که بر اساس طیف  بیعت گرا ( و هوش طدرون فردی  

 شده است.

 

 قسمتی از سواالت:

 

1 2 3 4 5 

 سواالت 

ف 
دی

ر
 

 1 به کتاب و کتابخوانی عالقه ی فراوانی دارم.      

 2 می توانم به سرعت و آسانی اعداد را در ذهنم حساب کنم.      

 3 وقتی چشمانم را می بندم می توان تصاویر واضحی را ببینم.     

 4 منظم حداقل در یک ورزش با فعالیت های بدنی شرکت دارم. من به طور      

 5 افراد اغلب برای مشورت یا راهنمایی گرفتن نزد من می آیند.     

من معموال زمانی را در تنهایی صرف تفکر، مراقبه و اندیشیدن در مورد سواالت مهم       

 زندگی می کنم. 
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 7 خواندن برخوردارم. من از صدای دلنشینی برای       

 8 من همه ی انواع حیوانات را دوست دارم.      

 9 قبل از نوشتن یا گفتن یا خواندن کلمات، آن ها را در ذهنم می شنوم.      

 10 در مدرسه از درس هایی چون ریاضیات و علوم لذت می برم.     

      ================================================================= 11 

 73 اخیرا چیزی نوشته ام که به آن افتخار می کنم.      

وقتی چیزی به روش خاصی اندازه گیری ، طبقه بندی، تجزیه یا کمیت گذاری می       

 دارم. شود احساس خوبی  
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 75 من ترجیح می دهم کتاب، مجالت، روزنامه هایی را بخوانم که تصاویر زیادی دارد.      

برای یادگیری مهارت های جدید نیاز دارم تا تمرین انجام دهم، به جای اینکه درباره       

 آن بخوانم یا فیلمی را تماشا کنم. 
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 77 میهمانی تا تنها در خانه بمانم. من ترجیح می دهم شب تعطیل را در یک      

 78 من ترجیح می دهم یک شغل مستقل داشته باشم تا برای دیگران کار کنم.      

 79 اغلب هنگام کار کردن آواز می خوانم یا زمزمه می کنم یا ضربه می زنم.      

بروم تا  در تعطیالت خود ترجیح می دهم به مکان های طبیعی مانند پارک یا جنگل      

 به یک هتل مجلل و پر از رفت وآمد. 
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 نمره گذاری پرسشنامه: 

 

 طبق جدول زیر امتیازبندی شده است:  5تا  1نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از  

 

 خیلی شبیه من است  شبیه من است است  تاحدی شبیه من است کمی شبیه من  است خیلی کم شبیه من  عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز
 


