
  آنالین سامانه+  جواب با iq هوشی ضریب تست

 چیزهایی را شنیده اید و شاید برای شما سوال پیش آمده باشدد کده IQ حتما تاکنون در مورد تست هوش یا
بدرای چده  iq چیست و چه کاربردی دارد؟ استفاده از تست ضریب هوشی آنالین iq تست ضریب هوشی

 افرادی توصیه می شود؟

توانسددته اسدت جای دداه ردوبی را در اسددتردامی هدا بدده دسددت هایسددت کده امددروزه  تسدت هددوش یادی از تست
بیاورد و از این تست ها در استردامی های مرتلد  کشدور از داوبلبدان ترفتده مدی شدودن هدش چندین شد ل 
هایی که به ضریب هوشی باالیی نیاز دارند از داوبلبان بدی آزمدونی تسدت هدوش مدی تیرنددن سدپ  بدر 

بدا  iq آن هدا را جد ب مدی کننددا بندابراین تسدت ضدریب هوشدی IQ اسا  باالترین میزان ضریب هوشدی
جواب آن ها بسیار مهش است تا شما بتوانید راحت تر استرداش شویدن حال با توجه به اهمیت ایدن موضدو  
قصد داریش در این مقاله از ایران تحصدیل در مدورد تسدت ضدریب هوشدی آنالیدن آی کیدو صدحبت کندیش و 

 .ای شما مبرح کنیشنمونه سواالت آن با جواب بر

  

 iq معرفی تست ضریب هوشی

یای از تست های معتبری است که در آن سبح پیشرفت فاری و تفادر منبقدی افدراد را  IQ تست هوش
سداله مناسدب اسدت و ملیدت و زبدان داوبلبدان در نحدر مبدرح  76تدا  :می سنجندن این تست برای افدراد 

رین و اسدتانداردترین فداکتور هدای سدنجش ضدریب هوشدی نیستن به همین دلیل به عنوان یای از معتبر ت
افدراد در نحدر ترفتده مدی شدودن تسدت هدوش آی کیدو بده تسدت هدوش مداتری  هدای  (verbal) غیرزبانی

نشدان مدی دهنددن ایدن مداتری  بدرای اولدین بدار در سدال  RPM ریون نیز معدرو  اسدت و آن را بدا نمداد
سوال تشایل شده است کده هدر کدداش از  76ون از توسب جان ریون براحی شده استن آزمون ری 6:97
تزینه دارندن سوال ها از سبح آسان به سدرت مرتدب شددندن بده بدوری کده کداربران در آن  9تا  7آن ها 

 .باید با در نحر ترفتن تصاویر به تزینه درست جواب دهند

اده مدی کننددن در در حال حاضر از این تست ها به صورت مرتب در آزمون مدار  و استردامی ها استف
 .واقع این تست مهش ترین فاکتور شنارت روان داوبلبان است

 .کلیک کنید ثبت ناش آزمون استردامی ایران رودرو جهت کسب ابالعات بیشتر در مورد

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7/


 
 تست ضریب هوشی آنالین

  

 iq ساختار تست ضریب هوشی آنالین 

یدک بردش آن ردالی مدی باشددا بندابراین شدما بدا سواالت آزمون آی کیو ریون به شال تصویر هسدتند کده 
توجه به ال و مبرح شده باید تصویر جای رالی را از میان تزینه های موجود انتراب کنیدن این برح ها 

 .معموال بر اسا  منبق انتراب می شوند

تی توانایی و شنار آزمون ماتری  پیشرونده ریون نیز به منحور پژوهش در ریشه های محیبی، ژنتیای،
برتدزار شدد نوبدت بده  IQ بر اسا  واژتان براحی شده استن بعد از آن که تست ضریب هوشدی  افراد 

تفسیر نتایج آن می رسدن در حالی که این موضو  برای ریون بسیار سرت بودن به همین دلیل آقای ریون 
 :اسپیرمن را تدوین کرد که به شال زیر هستند g دو عنصر اصلی عامل

 ;میزان توانایی فرد در تفار منبقی و درک پیچیدتی روابب درک استنبابی 
 توانایی بازیابی; میزان توانایی فرد در حفح و سارت دوباره ابالعات 

سوال هندسدی و انتزاعدی جدواب دهنددن  76دقیقه وقت دارند تا به  56تنها  IQ شرکت کنندتان در آزمون
 .این مدت زمان برای کودکان و بزرتساالن روب است

 .کلیک کنید صیرشته های آزمون استردامی برش رصو ی ابال  ازبرا

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/


  

 ریون IQ انواع آزمون تست ضریب هوشی

 :دسته مرتل  تقسیش می شوند که در زیر به آن اشاره می کنیش 9ماتری  های ریون به صورت کلی به 

 ماتریس های پیشرونده استاندارد ریون

منتشدر شددندن  6:99این ماتری  ها اصلی ترین حالت آزمون آی کیو هستند که برای اولین بار در سدال 
آیدتش دارنددن ایدن آیدتش هدا از  61تشایل شده است که هر کدداش از آن هدا  (A-E) مجموعه 6دفترچه آن از 

یی یدا تحلیدل سبح آسدان بده سدبح سدرت متمایدل مدی شدوند کده در انتهدا شدرکت کنندده بایدد بدرای رمزتشدا
ابالعات رود از داده هایی استفاده کندن روب است بدانید که زمینه ایدن آزمدون بده صدورت سدیاه و سدفید 

 .می باشد

  

 ریون IQ انوا  آزمون تست ضریب هوشی

  

 ماتریس های پیشرونده رنگی ریون



ساله یا افراد بزرتسالی که محدودیت  هنی  66تا  6مرصوص کودکان  IQ این نو  تست ضریب هوشی
یدک  تشدایل شدده اسدتا امدا بده میدان آن هدا B و A و فیزیای دارند، مناسب مدی باشدد و از دو مجموعده

اضدافه شدده اسدتن ایدن آزمدون بدا زمینده رن دی اسدت کده بدرای  Ab آیتمدی نیدز بده عندوان 61مجموعده 
 .با زمینه سیاه و سفید هستند B داوبلبان روشایند می باشدا اما با این وجود برری از آیتش های مجموعه

 .کلیک کنید نتایج آزمون استردامی دست اه های اجرایی برای ابال  از

 ریون ماتریس های پیشرونده پیشرفته

تدایی ایجداد شدده اسدتا  97تدایی و یدک مجموعده  61در یک مجموعه  IQ این نو  تست ضریب هوشی
آیدتش تشدایل شدده  59بنابراین می تدوان دریافدت کده ایدن آزمدون ضدریب هوشدی ریدون از دو مجموعده بدا 

االت در استن سواالت آزمون با زمینه سیاه و سفید با رنگ مشای تشایل شده اند که به تدریج سبح سدو
آن سرت تر می شودن ایدن آزمدون مناسدب افدرادی بدا ضدریب هوشدی بداال اسدتن لد ا بدرای افدراد معمدولی 

 .توصیه نمی شود

  

 iq مزایا استفاده از تست هوش

برای اهدا  پژوهشی براحی شده استن به بوری که کلیه افراد بدون در نحدر  IQ تست ضریب هوشی
مددی تواننددد آن را بدده راحتددی تفسددیر کننددد و جددواب آن را بدهندددن تددرفتن مهددارت رواندددن، نوشددتن و غیددره 
مزایا زیادی داردن به بوری که از آن برای بررسدی تواندایی  IQ امروزه استفاده از تست ضریب هوشی

افراد در تحلیل امور استفاده می کنندن به همین دلیل در کارهایی که نیاز به توانایی فاری و  هنی زیادی 
 .می تیرند IQ داوبلبان و افراد شاغل تست ضریب هوشی دارند حتما از

هر چند که روزانه ابعاد جدیدی از مزایا و کاربرد تست هوش ریون کش  می شودا اما در حدال حاضدر 
 :شنارته شده ترین مزایا آن به شال زیر هستند

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/


  

  iqشمزایا استفاده از تست هو

 مهارت های پیشرفته مشاهده و تفار را در افراد مرتل  مورد بررسی قرار می دهند. 
 ر افراد مرتل  ارزیابی می کنندمهارت حل مسئله جدید و پیچیده را د. 
 مهارت درک سریع مفاهیش در داوبلبان را پیش بینی می کنند. 
  از تزینده هدا شدبیه هدش  تایی افراد را به چالش می کشندا زیدرا در آن برردی 9تا  7با تزینه های

 .هستند
 سبح دشواری سواالت زیاد استا بنابراین میزان هوش داوبلبان در آن بررسی می شوند. 
 برای ارزیابی نامزد های ش لی در همه صنایع مناسب است. 
 برای سنجش داوبلبان تحصیالت تامیلی تزینه روبی است. 

  

 .کلیک کنید سایت و زمان استرداش بانک شهر به  برای ورود

  

 iq نتایج تست ضریب هوشی

شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که بعد از آن که در تست هوش ریون شرکت کردید نتایج آن چ ونده 
 iq تستت ضتریب هوشتی بررسی می شودن در این رصوص باید بیان کرد بعد از آن که شدما در آزمدون

https://irantahsil.org/employment-in-the-shahr-bank/


ده از نتدایج ببقه تقسیش می شوندن این ببقده بنددی هدا بدر اسدا  امتیداز بده آمد 8شرکت کردید نتایج آن در 
بده دسدت  iq آزمون هستندن در حال حاضر شما بر اسا  نمره نهدایی کده از تسدت ضدریب هوشدی آنالیدن

 .آورده اید می توانید میزان آی کیو یا همان بهره هوشی را به دست آورید

تدا سدوال آن  56تدا اسدتن حدال بده عندوان مثدال داوبلبدی بده  76تعداد سواالت آزمون تست هوشی ریون 
استن حاال باید به جدول استاندارد تست هوشی مراجعه کند  56درست بدهدن در واقع نمره راش آن  جواب

 .و در آن جا با توجه به نمره راش و سن رود نتیجه ضریب هوشی رود را پیدا کند

بر اسا  معیار های این آزمون، ترمینی در مورد ضریب هوشی افراد مرتل  زده شده است که در زیر 
ا بیان کرده ایشن بر اسا  این جدول می توان دریافت که تعداد افرادی کده ضدریب هوشدی بداالی برای شم
دارند در کل جهان حدود یک درصد استن در حالی کده تعدداد افدراد عقدب ماندده بدا ضدریب هوشدی  :65
 .درصد می باشد 1ن6به کمتر  75

  

 بهره هوشی درصد جمعیت ببقه بندی از لحاح هوش

 یا بیشتر 149 %1 حدود ناب ه

 659الی  125 %6.5 بسیار ممتاز

 615الی  113 %16 ممتاز

 661الی  89 %54 متوسب

 99الی  77 %16 پایین تر از متوسب

 87الی  65 %5.5 عقب مانده مرزی

 یا کمتر 64 %1.2 عقب مانده

  



  

  iqشینتایج تست ضریب هو

 .کلیک کنید رشته های استردامی آموزش و پرورش جهت کسب ابالعات بیشتر در مورد

  

 سامانه تست ضریب هوشی آنالین ریون

با توجه به این که اهمیت تست ضریب هوشی ریون جای اه ویژه ای در معیار توانایی افراد داردن سامانه 
افدراد مرتلد  تسدت ضدریب هوشدی آنالیدن دریافدت مدی  ها و وب سایت های زیادی در ایدن رصدوص از

کنندن سپ  بر اسا  معیارهای رود میزان ضریب هوشی افراد را مشرص می کننددا امدا بایدد دقدت کنیدد 
که سامانه های آنالین مدنحر شما باید استانداردهای ریون را به روبی رعایت کرده باشدندا زیدرا رعایدت 

هوشی شما موثر هستندن ل ا نتیجه ای که شما از وب سایت های مرتل  این استانداردها در نتایج ضریب 
هسدتید  IQ دریافت می کنید متفاوت رواهد بودن حال اتر به دنبال سامانه های آنالین تست ضریب هوشی

 .می توانید از کارشناسان ایران تحصیل کمک ب یرید

  

 به همراه پاسخنامه IQ تست ضریب هوشی

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/


را  iq آشنا شوید فایل تست ضریب هوشی IQ با سبح سواالت تست ضریب هوشیدر زیر برای این که 
 .با جواب آن برای شما قرار دادیشن حال شما برای دانلود آن می توانید روی لینک کلیک کنید

  

 ریون iqود تست ضریب هوشیدانل

  

 اخبار مرتبط با تست هوش

 نرستین تست هوش استاندارد کشور براحی شد. 

بهر مسدتقر در دانشد اه آزاد،  ببق تزارش های علی عس ری، مدیر عامل پژوهش روان سدنجی و هدوش
بهر کشور براحی شده استن  نرستین تست هوش استاندارد کشور در مرکز پژوهش روان سنجی و هوش

این محصول استاندارد با حمایت ستاد علوش شنارتی و زیدر نحدر معاوندت علدش و فنداوری رئدی  جمهدور، 
 .سازی شده است و در رویداد عصر امید دانش اه آزاد اسالمی رونمایی شد استاندارد و بومی

  

 .کلیک کنید شرایب استرداش آموزش و پرورش برای کسب ابالعات جامع در مورد

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/دانلود-تست-ضریب-هوشی-iqریون.docx
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/


 همراه پاسرنامهبه  IQ تست ضریب هوشی

  

  

 رالصه مبلب

امروزه استفاده از تسدت هدای ضدریب هوشدی بدرای سدنجش میدزان بهدره هوشدی افدراد بسدیار رایدج و پدر 
کدداربرد اسددتن بدده بددوری کدده از ایددن تسددت هددا در آزمددون هددای تحصددیالت تامیلددی یددا اسددتردامی هددا از 

یدران داوبلبان دریافت می کنند تدا بدر اسدا  آن هدا تدزینش انجداش دهنددن بده همدین دلیدل در ایدن مقالده از ا
بدا جدواب صدحبت کدردیش تدا شدما بتوانیدد بدا متداهی کامدل از آن  iq تست ضریب هوشی تحصیل در مورد

هوشدی  استفاده کنیدن با توجده بده ایدن کده در حدال حاضدر سدامانه هدای آنالیدن زیدادی بدرای تسدت ضدریب
دلیدل شدما بدرای  آنالین وجود دارندا اما همه آن ها برای نتیجه تیری قبعی شما مناسب نیسدتندن بده همدین
 .پیدا کردن وب سایت های معتبر می توانید از کارشناسان ایران تحصیل کمک ب یرید

  

 


