اختبار الذكاء باللغة العربية Arabic IQ Test -
ما هو اختبار الذكاء (:)IQ Test
اختبار الذكاء هو مجموعة من األسئلة تستطيع من خاللها معرفة درجة الذكاء لديك بشكل دقيق.
هذه األسئلة مصممة بشكل علمي ودقيق لمعرفة مختلف درجات الذكاء ،لذلك ستجد منها ما يبدو سهالً
وبسيطا ً جدا ً بالنسبة لك ،ومنها ما سيبدو صعبا ً ،يوجد في هذا االختبار  70سؤاالً متنوعا ً ( 60سؤال
إجباري في البداية) ومن ثم يوجد في نهاية االختبار ( 10أسئلة اختيارية في حال توافر وقت متبقي من
زمن االختبار) ،ويجب عليك عدم التوجه إلى األسئلة االختيارية إال بعد االنتهاء من جميع األسئلة
اإلجبارية ،علما ً بأن الوقت المسموح به لالختبار هو ساعة ونصف ( 90دقيقة).
حاول التركيز ودراسة السؤال بشكل جيد قبل اإلجابة عليه ،ولكن إذا لم تشعر بأنك عرفت المنطق من
السؤال وإجابته فاتركه وال تجيب عليه حتى ال تأخذ فكر

خاطئة عن درجة ذكائك،

من األفضل أن تقوم بإجراء هذا االختبار في وقت تكون فيه نشيطاً ،في وضع مريح وتركيز جيد.
المقاييس العالمية لدرجة الذكاء المعروفة بـ : IQ
درجة ذكاء أقل من الحد العام للذكاء:

68 - 58

الحد العام للذكاء في حدوده األولى:

80 - 68

درجة ذكاء جيد  ،الحد العام:

115 - 80

درجة ذكاء جيد جدا ً ،أعلى من الحد العام:

125 - 115

درجة ذكاء ممتاز جدا ً ويقترب من حدود العبقرية:

135 - 125

درجة ذكاء ممتاز جدا ً وموهوب يكاد يكون عبقريا:

145 - 135

ذكاء في درجة العبقرية:

165 - 145

عبقري بدرجة عالية:

185 - 165

عبقري بدرجة عالية جدا ً ونادر جداً:

200 - 185
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مالحظات هامة:
 -1هذا االختبار ليس منافسة بين المشتركين ،إنما هو فقط اختبار شخصي لك وحدك ،ولذلك فهنا إما أن
تعرف أو ال تعرف الجواب ،وال داعي ألن تسأل مساعد اآلخرين ألن هذا سيعطيك معلومات خاطئة
عن نفسك (كما أشرنا مسبقاً).
 -2ننصح جميع الشركات والمؤسسات بعمل اختبارات ذكاء لموظفيهم ،وذلك كدراسة شاملة لمعرفة
قدرات ومهارات الفرد الذهنية للعاملين لديهم ،مما يترتب عليه إعطاء نظر ولفت انتباه على الموهوبين
وما يستطيعون تقديمه للشركة من أعمال ومهام مستقبلية ربما تقودهم إلى النجاح إذا توفرت لهم
العوامل األخرى والبيئة المناسبة لصناعة النجاح.
ومن أجل نتائج دقيقة فنحن ننصح بما يلي:
 ال تستعمل قلم وآلة حاسبة ومراجع ،حاول أن تحصل على األجوبة من ذهنك فقط. الوقت األقصى لحل هذه األسئلة هو  90دقيقة ،وأي زياد عن ذلك يعني أن النتيجة لن تكون دقيقة. يجب عليك تجربة االختبار بداية لمعرفة أسلوب األسئلة وطريقة اإلجابة عليها (سنقوم بتزويدكبنموذج اختبار تجريبي مجاني) ،وعند التقدم لالختبار الرسمي وعدم معرفتك إلجابة سؤال بشكل نهائي
يجب عليك عدم اختيار أي جواب بشكل عشوائي لكي يتم حساب درجة الذكاء بشكل دقيق (فهنا إما أن
تعرف أو ال تعرف الجواب) وال تقم بتغيير إجابتك إال إذا كنت متأكدا ً من خطأ اإلجابة.
 حاول أن تأخذ هذا االختبار في وقت تكون فيه مرتاح األعصاب والجسد حتى ال يقلل تعبك من قدرتكعلى التركيز ،فإذا كنت متعبا ً اآلن خذ فكر عن االختبار واألسئلة ،ثم عد مر أخرى عندما تكون أكثر
نشاطا ً وحاول االختبار ،كما ننصح أن ال تجربه أكثر من مرتين من أجل نتائج صادقة.
 جميع األسئلة في نماذج اختبارات الذكاء مختلفة ولكنها بنفس األنماط ومستوى درجة القو من حيثالمرونة والسهولة والصعوبة.
 هذا االختبار دقيق إلى درجة كبير  ،ولكن يجدر القول أنه ال يوجد أي اختبار في العالم يستطيع أنيدعي تمام الدقة في اكتشاف درجة الـ  ،IQلذلك نود أن نعلمك بأننا ال نتحمل أي مسؤولية عن أخطاء
قد تنجم في النتائج ،االختبار الموجود هنا يستطيع قياس درجة الذكاء إلى حد معين ،وهو لن يستطيع
قياس درجات العبقرية العالية جدا ً جدا ً والتي تكاد تصل إلى ما فوق مستوى العقل البشري.
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 ومن الجدير بالذكر أن درجة الذكاء ليست مقياس الثقافة ،وال هي مقياس النجاح ،فالكثير ممنيحملون درجات العبقرية من الذكاء ال يجدون طريقهم للنجاح بسبب عوامل نفسية تؤثر على قدرتهم في
استخدام ذكائهم ،باإلضافة إلى عوامل المحيط والظروف ،كما أننا نجد الكثير من الرجال الناجحين في
الحيا والحاصلين على أعلى درجات العلم ال يزيد مقدار ذكائهم عن الحدود المتوسطة للذكاء ،فهذا
االختبار ليس لتقدير درجة نجاحك وإمكانية نجاحك.
أنواع األسئلة:
 جميع أسئلة االختبار من نوع الخيارات المتعدد  ،في هذا النوع عليك باختيار جواب واحد فقط تعتقدأنه الصحيح واألكثر صحة من بين األجوبة األخرى.
طبيعة األسئلة:
 األسئلة هنا كلها من نوع اختبار درجة الذكاء والقدر على حل المسائل باستخدام المنطق ،إذ أنها تقيسدرجة القدر على االستقراء ،وقدر الذهن على الوصول إلى العالقات البسيطة والمعقد بين األشياء،
وهي ال تعتمد على درجة علم وثقافة الشخص بمقدار اعتمادها على درجة ذكائه وقدراته الذهنية.
ستجد مثالً أسئلة تطلب منك فيها أن تجد الشكل الذي يجب أن يمأل الفراغ ،ومكان إشار االستفهام ،في
هذا النوع من األسئلة حاول أن تبحث عن العالقة المنطقية بين األشكال األخرى الموجود لكي تكتشف
ما هو الشكل المفقود.
كما يوجد أيضا ً أسئلة تطلب منك فيها أن تكمل متتالية عددية وتجد الرقم والشيء الذي ال ينتمي إلى
مجموعة ما ،في كل هذه األسئلة حاول أن تستعمل المنطق للعثور على العالقة بين أفراد المجموعة،
وإذا فعلت فالجواب دائما ً سهل واكتشافه ممتع.
باإلضافة أيضا ً إلى وجود بعض األسئلة المتعلقة بالمعلومات العامة البسيطة والسهلة وهي شبه متداوله
بين البشر والتي تحتاج إلى فطنه أو مهار أو قو مالحظة وتركيز لمعرفة المنطق والمغذى من السؤال.
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لمحة تاريخية ومعلومات عامة:
درجة حاصل الذكاء العام ( )Intelligence Quotient Score IQ Score : Generalهو عدد
مشتق إحصائيا ً ،ويشير إلى القدرات الذهنية التي يمكن أن تستخدم لحل المسائل والحصول على
المهارات والمعرفة.
يوجد لدى اإلنسان مئات األنواع من الطاقات الذهنية المختلفة ،بعضها قابل للقياس وبعضها اآلخر غير
قابل للقياس ،هذه الطاقات يمكن أن تكون مؤشرا ً لقدر الشخص على تحقيق المنجزات العلمية
واألكاديمية وأيضا ً حل مسائل الحيا المعقد .
اختبار الذكاء يستطيع قياس بعض هذه القدرات الذهنية فقط ،ولكنه يعطي فكر جيد ومؤشر قوي عن
الطاقات األخرى الغير قابلة للقياس.
الدرجة العالية من الذكاء ليست ضمانا ً ومؤشرا ً أكيدا ً على أن الشخص سوف يحقق سعادته ،توازنه
الذهني ،نموه الروحي ويحقق إنجازات كبير في حياته ،كما أن درجات الذكاء الدنيا ليست أيضا ً مؤشرا ً
على أن الشخص لن يكون ناجحا ً وسعيدا ً.
يوجد أشخاص يحملون درجات عالية من الذكاء في مختلف مرافق الحيا  ،ويعملون في مهن عادية
وبسيطة ،كما أننا نجد رجال علم وباحثين ليس لديهم إال درجات عادية من الذكاء ،أغلب أنشطة الحيا ال
تتطلب أكثر من درجة الذكاء  50من  ،200رغم أن الشخص الذي لديه  50فقط يعتبر من الصعب
عليه أن يتابع التحصيل العلمي بدون مساعدات خاصة ،واإلحصائيات تدل على أن  %75من البشر
لديهم أكثر من هذا ،كما يجب اإلشار إلى أن الشخص الذي لديه درجة ذكاء بين  50و 68يمكن له أن
يقود سيار وأن يقوم بأداء  %71من كل المهن وفي الغالب يكون قادر على عيش حيا سعيد وناجحة.
والتاريخ يحتوي على الكثير من األشخاص الذين لم تكن لديهم إال درجات متواضعة من الذكاء ولكنهم
كانوا من أهم المساهمين في بناء الحضار  ،كما أن أسوأ قصص التاريخ تحوي رجاالً عباقر كانوا غير
قادرين على حل مسألة كيف تكون إنسانا ً فعاشوا حياتهم بؤساء وأصابوا البشرية بالويالت ،خالصة
األمر أنه مهما كانت درجة الذكاء لديك فإنه ليس إال مقياس إحصائي وليس به تحدد قدرتك على النجاح،
أعمل ما عليك أن تفعله بأفضل ما تستطيع فهذا هو المعيار الحقيقي لنجاحك.
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مصدر اإلختبار:
تم الحصول على غالبية األسئلة في هذا االختبار من المواقع األجنبية العالمية والمعتمد الختبارات
الذكاء بإشراف مستشارين وعباقر في هذا المجال ،تحت إشراف فريق مختص من أكاديمية كبار
الشخصيات للتدريب ومعهد طوكيو للتنمية البشرية والدراسات الذهنية في اليابان ،كما أنه قد تم عمل
الترجمة وإضافة تعديالت على بعض األسئلة ،وإضافة عدد آخر من األسئلة وذلك للوصول إلى مستوى
أعلى من الدقة في عملية التقييم مع مراعا مستوى المرونة في كل اختبار من حيث القو والبساطة
ونمط األسئلة ،باإلضافة إلى تعديل طفيف في آلية عملية حساب التقييم بعد نهاية االختبار.

أكاديمية كبار الشخصيات للتدريب تتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم العلمية والعملية ،،،
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أكاديمية كبار الشخصيات للتدريب
نصنع النجاح ونبدع ،،،
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