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فضایی-هوش تصویری 

.فضایی می نامند-استفاده و تفسیر تصاویر و الگوها و توان ایجاد یا چیدمان مجدد اشیاء به صورت سه بعدی را هوش تصویری

:فضایی-تصویریویژگی های هوش 
لذت بردن از خواندن و نوشتن-
مهارت در درست کردن پازل-
مهارت در تفسیر عکس، گراف و نمودار-
لذت بردن از رسم، نقاشی و هنرهای تجسمی-
تشخیص راحت الگوها-



:تمریناتی برای افزایش این هوش

.تجسم استفاده نماییداز 

.نشانه های رنگی را بکار ببرید

.از جدول، نقشه ها و دسته بندی ها و نمودار ها استفاده کنید

.نوار ویدئو، اسالید، آلبوم عکس خلق کنید

.یک اثر هنری خلق کنید و شرح دهید

.برای شرح موضوع یک تابلو یا کارت بازی خلق کنید

ازی  همراه با کشیدن ،نقاشی کردن، خالصه کردن یا مجسمه س

.موضوع را شرح دهید

:شغلیانتخاب های 
معمار، دریانورد، مجسمه ساز، هنرمند تجسمی، مخترع، کاشف، طراح داخلی،مکانیک، مهندس



زبانی-هوش کالمی 

.خود است...( اندیشه، احساس و )منظور از این هوش توانایی به کار بردن زبان گفتاری و نوشتاری به صورتی مؤثر برای بیان 

:زبانی-ویژگی های هوش کالمی

مهارت در به یادآوردن اطالعات نوشته یا گفته شده-

لذت بردن از خواندن و نوشتن-

مهارت در مباحثه یا صحبت های متقاعدکننده-

توانائی در توضیح دادن مسائل-

استفاده از شوخ طبعی به هنگام بیان داستان ها-



:تمریناتی برای افزایش این هوش

.لغت نامه و اصطالح نامه تهیه کنیدیک -

.خود را افزایش دهیدمطالعه ی -

.جدید را ضبط کنیدکلمات -

.و نوشته های خود را ویرایش و بازنویسی کنیدبنویسید -

.با کلماتبازی -

.کردن خودتان گوش کنیدصحبت -

.2020اسم فامیل بازی -

.خوانیروزنامه -

.خوانی داستانبلند -

.کردن در جمعصحبت -

:انتخابهایشغلی

نویسنده

روزنامهنگار

وکیل

معلم

سیاستمدار

مترجم



ریاضی-هوش منطقی

.ودقابلیت تحلیل منطقی مسائل، استفاده اثربخش از اعمال ریاضی و بررسی مسائل با استفاده از روش علمی هوش منطقی و ریاضی نامیده می ش

:ریاضی-ویژگی های هوش منطقی

زیاد در حل مسئلهمهارت -

به انجام آزمایش های علمیعالقه مندی -

در انجام محاسبات پیچیدهمهارت -

.کنندرا کشف می روابط-

.برندلذت می آزمون تئوری هااز -

.حل معما و پازل هستندعاشق -

:انتخاب های شغلی
دانشمند
مهندس

برنامه نویس 
کامپیوتر

پژوهشگر
حسابدار

ریاضیدان



حرکتی-هوش جسمی

.است...( اندیشه، احساسات و )این هوش قابلیت استفاده از بدن برای بیان 

:جنبشی-ویژگی های هوش اندامی

در ورزش و رقصمهارت -

بردن از ساختن چیزها با دستلذت -

فیزیکی عالیهماهنگی -

خاطر سپردن چیزها از طریق انجام دادن آن ها، به جای گوش کردن یا دیدنبه -

:انتخاب های شغلی
ورزشکار، معلم تربیت بدنی، رقصنده، هنرپیشه، آتش نشان، صنعتگر



هوش موسیقیایی

.تواناییاجرا،ساختودرکالگوهایموسیقیاستکهشاملدرکتغییرلحن،ریتموتنصداهااست

.دنبال کشف الگوها در محیط اطراف خود هستندویژگی های به 

.صداها و آهنگ ها می شوندجذب -

.رقص و آواز لذت می برنداز -

.یادگرفتن مطالب را به الگوهای آهنگین تبدیل می کنندبرای -

.و ضرباهنگ را به خوبی تشخیص می دهندریتم -

.سادگی می توانند نواختن سازهای موسیقی را بیاموزندبه -

.موسیقی بسیار عالقمندندبه -

.سادگی می توانند آهنگ ها و ترانه ها را به خاطر سپارندبه -

.دارند( مریت)زیادی در درک و تشخیص ساختار موسیقی، نت ها، آهنگ و ضرباهنگ توانایی -

:انتخاب های شغلی
موسیقیدان
آهنگ ساز

خواننده
معلم موسیقی
رهبر ارکستر



هوش برون فردی

.توانایی درک نیت ها، انگیزه و خواسته های دیگران است

:ویژگی های هوش برون فردی

در برقراری ارتباط کالمیمهارت -

در ارتباط غیرکالمیمهارت -

کردن به موقعیت ها از زوایای مختلفنگاه -

روابط مثبت با دیگرانایجاد -

در فرونشاندن اختالفات در داخل گروه هامهارت -

:انتخاب های شغلی
روانشناس،فیلسوف،مشاور،فروشنده،سیاستمدار



هوش درون فردی

.قابلیت شناخت، تفسیر و درک احساسات و انگیزه های خود است

:ویژگی های هوش درون فردی

در تحلیل نقاط قوت و ضعف خودمهارت -

بردن از تجزیه وتحلیل نظریه ها و ایده هالذت -

زیادخودآگاهی -

درک روشن از ریشه انگیزه ها و احساسات خودداشتن -

:شغلیانتخاب های 
فیلسوف
نویسنده

نظریه پرداز
دانشمند

مشاور
تاجر



هوش طبیعت گرا

.توانایی تشخیص و درک از ارتباط ما با طبیعت، هوش طبیعت گرا نامیده می شود

ویژگی های هوش طبیعت گرا

به موضوعاتی از قبیل گیاه شناسی، زیست شناسی و جانورشناسیعالقه مند -

در رده بندی و فهرست بندی اطالعاتمهارت -

بردن از باغبانی، کشف طبیعت، پیاده روی و چادر زدن در طبیعتلذت -

به یادگیری موضوعات بی ارتباط با طبیعتبی عالقگی -

انتخاب های شغلی
زیست شناس، ستاره شناس، حفاظت از محیط زیست، باغبان، مزرعه دار


