
  

تحليلي ( غيركالمياستعداد   )هوش 
مربوط است. اين نوع هوش هم مثلهوش  از ي معنايي بين دو يا چند تصوير نيز به نوعي هاي رياضي و ادبي، كشف رابطه جدا از هوش

سؤال در پنج فصل مجزّا و چهار آزمون  و بيست ي پانصد ارائهبا  داردقصد پذير است و كتاب حاضر نيز  تقويتساير انواع هوش، 
.اي براي تقويت اين نوع هوش غيركالمي بسازد ي سؤاالت، زمينه بندي در انتهاي كتاب، همراه با پاسخ تشريحي همه جمع

هاي آن هاي پرسش ساختارِ كتاب و ويژگي
نه زياد و نه ي مباحث به تعداد كافي، از همه مجموعه اينبه اين معنا كه در  باشد، »جامع و متوازن«هاي اين كتاب  ايم پرسش تالش كرده

، »شكل ناهماهنگيافتن « گنجاند، عبارت است از آنهاي اين چنين را در  توان پرسش كم، سؤال مطرح شود. چهار مبحث كلي كه مي
به دليل وجود دارد كههاي ديگري نيز  جدا از اين چهار مبحث، پرسشهمچنين ». تجسم فضايي«و » جايگاه نقطه و شكل«، »الگويابي«

 .اختصاص داده شده است  به آن فصلي جداگانهدر كتاب حاضر ها،  ي آموزشي آن گستردگي و جنبه
ها به تعداد كافي سؤال وجود داشته  ي انواع تيپ ، يعني در هر مبحث از همهباشد» شامل«هاي اين كتاب  ايم پرسش تالش كردههمچنين 

، »دوران«، »يابي قرينه«ي انواع  هايي از همه ، بايد پرسش»الگويابي«و » شكل ناهماهنگيافتن «باشد. براي مثال در دو مبحث نخست يعني 
شناخت«، »رو شناخت وجه مشخص روبه«تيپ  سهتجسم فضايي، و تركيب اين موارد مطرح شود. يا در مثالي ديگر، در مبحث » شيفت«

هاي . تعداد پرسششود ميرا شامل  نوع سههر حاضر، كه كتاب  بارزتر است» هاي غيرقرينه ي طرح به زاويه توجه«، »وجه مشخص كناري
هايي است. عالوه بر اين، يكي ديگر از ويژگيهاي هر فصل تعيين شده  ي پرسشهر فصل با توجه به اين نكته و نيز با توجه به ميزان دشوار

هايي طرح شده است كه نه پيچيدگي  است؛ يعني پرسش» بودنكننده  قانع«هاي اين كتاب در نظر گرفتيم،  كه براي تأييد نهايي پرسش
طراح سؤال براي حل آنجز راه مد نظر  اهميت مواجه كند و نه از اساس راهي به بيهوده داشته باشد كه ذهن مخاطب را با اشكال بي

مسأله وجود داشته باشد.

بندي هاي جمع بندي، آزمون تشريحي، پيمانه هاي پاسخدرسنامه، 
شود، در  تر انجام مي ها، راحت ي مبحث ي توضيحي كوتاه درباره مطالعهبا  ،هاي اين مجموعه گويي به برخي پرسش جا كه پاسخ از آن

شده است، به  نوشتههاي اين مجموعه با وسواس فراوان  براي پرسش هاي تشريحي پاسخايم.  آورده اي كوتاه درسنامهابتداي هر فصل 
هاست. »پيمانه«اي را ناگفته بگذارد. اما ابزار بارز ديگري كه اين كتاب به آن مسلّح است،  گويي داشته باشد و نه نكته نوعي كه نه زياده

ي سؤال، عدد ديگري در كنار هر سؤال درج شده است كه عالوه بر شمارههاي هر فصل اين كتاب، از مضارب ده است و  تعداد پرسش
ها پاسخ دهد و ي زماني مشخّصي به پرسش تواند با برنامه آموز مي ي سؤال در آن پيمانه است. با اين روش، دانش ي شماره دهنده نشان

كند. هدفگذاري ها نيز  پرسش   هاي ميان اريگذ براي وقفه

ها تعداد پيمانهها تعداد سؤالتيپ سؤال
  12  120شكل ناهماهنگ

  20  200الگويابي
  8  80جايگاه نقطه و شكل

  6  60تجسم فضايي
  6  60تركيبيهاي  پرسش

  52  520مجموع

بندي ايم كه در جمع سؤال در انتهاي كتاب همراه با پاسخ تشريحي قرار داده هشتادبندي معادل  ها، چهار آزمون جمع عالوه بر اين پرسش
صت پيمانه داريم.اين در كتاب حاضر، ششصد سؤال و شنكات آموخته، مخاطب را ياري كند. بنابر

بايد پرورش داد؟آيا اساساً هوش غيركالمي را 
هاي هيچ انساني ـ حداقل به شكل كامل ـ خداداد و ذاتي نيست؛ اعتقاد داريم هم هوش غيركالمي را  كه اعتقاد داريم توانايي فارغ از اين

است.  آيد، همين هوشِ ورزيده كار مي به نيز چه در زندگي روزمره بديهي است آنبايد پرورش داد و هم هوشِ كالمي را.  مي
حميد اصفهاني

مقدمه


