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آزمونهاي حافظه كالمي و عددي

 حافظه جفت كلمات ؛–الف 

 را در 25 تـا  1به هر يك از آزمودني ها يك برگ كاغذ مي دهند و از آنها مـي خواهنـد كـه اعـداد                     

من جفت كلماتي   "آنگاه مي گويند ؛   . حاشيه سمت راست كاغذ و به ترتيب در زير يكديگر بنويسند            

) .صندلي-زمي(را براي شما مي خوانم ،مثال 

دوبـاره از اول شـروع مـي كـنم و بـه        ،وقتي همه آنها را خواندم    .  تاست   25تعداد اين جفت كلمات     

 اول مثال اگر من دفعـه  . شما بايد دومين كلمه را بنويسيد      ،ب اولين كلمه هر جفت را مي خوانم       ترتي

) صندلي(ما بايد كلمه    شرا براي شما خواهم خواند و       ) ميز(دفعه دوم   ،را خوانده باشم  ) صندلي-ميز(

ره مربوط به آن يك     ، بايد در مقابل شما    تيد كلمه دوم را به خاطر بياوريد      اگر شما نتوانس  .را بنويسيد 

".شما فقط بايد كلمه دوم را بنويسيد. خط تيره بكشيد

آزمودني ها مدادهاي خود را برمـي دارنـد و آزماينـده            ،ت اول قرائت كلمات به پايان رسيد      وقتي نوب 

به همراه قرائت هر كلمه شماره مربوط به آن را ،آزماينده. اول هر جفت را به ترتيب مي خواند      لمه  ك

 در تـصحيح    .را بنويسند ثانيه به آزمودني ها فرصت مي دهد تا دومين كلمه           10يادآوري مي كند و     

داگانه مي تعداد كلمات غلط و تعداد كلمات فراموش شده را به طور ج، تعداد كلمات درست،پاسخها

. خواهد بود25بديهي است كه مجموع اين سه عدد . شمارند
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جفت كلمات

لباسپارچه ،-19اسب گاري ،-10 شلوار، كت -1

پلنگشير ،-20مدادكاغذ ،-11ميوه باغ ،-2

صداراديو ،-21نارنجپرتقال ،-12سريع ،كند-3

زيباگل ،-22نوشيدن ،چايي-13باغخانه ،-4

سفيدعروس ،-23زندگيثروت ،-14خواب،خستگي-5

مستطيلمربع ،-24درس،مدرسه-15كفشكاله ،-6

سنگ،آجر-25نمرهمعلم ،-16غذا،قاشق-7

دايي،پدر-17برگشترفت ،-8

خوشحاليسوقات ،-18سفره،بشقاب-9

:حافظه بازشناسي-ب

آزماينده فهرست كلمات زيـر را      نجام دادن فعاليتهاي ذهني ديگر،     دقيقه پس از آزمايش اول و ا       30

 كـه  در اختيار هر يك از آزمودني ها قرار مي دهد و از آنها مي خواهد تا در مقابل هر يك از كلماتي   

، آزماينـده مـي     ير فهرست كلمات امكان پـذير نباشـد       ثاگر تهيه و تك   . بگذراند× قبال شنيده اند يك     

. ي كاغذ بنويـسند   صداي بلند بخواند و از آزمودني ها بخواهد كه پاسخهاي خود را رو            تواند آنها را با     

،خواهـد بـود  25كـه حـداكثر   ،ه پاسخهاي صـحيح هـر يـك آزمـودني را         آزمايند،در پايان آزمايش  

.مي شمارد و از روي درجه بندي نتايج موقعيت او را نسبت به ساير آزمودنيها تعيين مي كند
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پاسخكلماترديفپاسخكلماترديفپاسخكلماترديفاسخپكلماترديف

پدر91مداد61نيرو31آسمان1

ذليل92چكمه62كاله32عجول2

گل93طناب63وراث33هلو3

صندلي94تاريخ64چراغ34شلوار4

ارزن95هادي65سعيد35نصرت5

هدايت96صبا66رنگ36يخ6

برده97چايي67آجر37عروس7

عاجز98ثروت68طال38عاجز8

مربع99صفر69در39پرده9

فرح100حساب70پاييز40زنجير10

جادو101تخت71قطار41ادب11

سماور102ساعت72قاشق42شمس12

امين103راديو73غارت43چشم13

نادر104خادم74بلبل44ميوه14

گوش105سبد75ذرت45غالم15

گهواره106آهن76خانه46حافظ16

سوقات107قدرت77رفت47باز17

الله108دست78رحيم48قافله18

وسواس109مدرسه79مريض49خواب19

ابر110رزو80آب50شيشه20

وحشي111خرگوش81مار51زر21

تنور112ضرب82ده52آهو22

يادبود113بنده83نامدار53فرمان23

پارچه114لب84بشقاب54صورت24

مادر115رستم85شن55سريع25

النه116فردوس86وزنه56ضارب26

يلدا117معلم87جاده57جارو27

گردو118گرگ88هاجر58خنجر28

غيرت119قايق89كتاب59باغ29

شير120پرچم90گاري60كباب30
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:حافظه عددي-ج

 را در 12 تـا  1به هر يك از آزمودني ها يك برگ كاغذ مي دهند و از آنها مـي خواهنـد كـه اعـداد                     

آزماينده اعداد را به صـورت يـك عـدد در هـر             .  در زير يكديگر بنويسيد    سمت چپ كاغذ  به ترتيب     

ده ثاينه به آزمودني ها فرصت مي دهد تا پاسخ خود ،واند و پس از اتمام قرائت هر سري      ثانيه مي خ  

تعداد اعداد هـر سـري بـه    .ا سه تمرين در نظر گرفته شده است      براي هر يك از سري ه     .را بنويسند 

براي موفقيت در يك سري ،آزمودني الاقل بايد يكي از سـه  . ) 9-8-7-6-5-4-3(رتيب عبارتند از   ت

را درسـت  ،)9-3-8(اگر آزمايش شونده بتواند تمـرين اول،يعنـي اعـداد        . تمرين را درست تكرار كند    

فـرض  .  از او پرسيده خواهد شد     4 از او پرسيده نخواهد شد بلكه تمرين         3 و   2تمرينهاي  تكرار كند، 

اگر در آن . پرسند  را از او مي    5تمرين    ، را درست تكرار كند    4تواند تمرين   ودني نمي   كنيم كه آزم  

. مي پردازند7به تمرين ، را از او مي پرسند اگر موفق شد6تمرين ،هم شكست بخورد

مـثال اگـر    .نمره آزموني عبارت خواهد بود از باالترين تعداد اعدادي كه درسـت تكـرار كـرده اسـت                 

را درست تكرار كند اما نتواند به تمرين هاي         )12-11-10(اند الاقل يكي از تمرين هاي       آزمودني بتو 

.خواهد بود6نمره او بعدي درست پاسخ دهد،

موقعيـت هـر    . ي شكست بخـورد   كه آزمودني در سه تمرين يك سر      آزمايش را وقتي قطع مي كنند     

.  درج شده است معلوم مي شود 6، نسبت به افراد گروه خود، از روي جدولي كه در صفحه آزمودني
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: سريهاي اعداد 

تمرين1  (8-3-9

3-1-6)  2//

4-9-2)  3   // 

2-5-0-4)4//

1-8-6-3)  5//

9-2-7-5)  �//

9-6-3-1-8)7// 

3-6-1-4-2)8// 

1-8-5-3-9)9// 

3-8-2-1-4-9)10//  

7-3-8-6-1-5) 11//  

8-4-7-3-5-1) 12//  

5-1-6-6-3-7-9) 13//  

1-8-3-9-2-7-4) 14//   

4-2-6-3-8-1-7) 15//  

1-3-6-9-2-5-7-5) 16//    

5-1-6-3-7-4-2-9)17//    

8-4-1-5-7-2-9-6) 18//   

0-7-1-8-3-6-3-4-5)19 //

0-5-2-3-1-7-9-6-8)20// 

5-8-3-7-0-6-4-1-2)21// 
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درجه بندي نتايج آزمونهاي حافظه

حافظه عدديبازشناسي كلماتجفت كلماتدرصدها

ده درصد اول

دومده درصد 

ده درصد سوم

ده درصد چهارم

ده درصد پنجم

ده درصد ششم

ده درصد هفتم

ده درصد هشتم

ده درصد نهم

ده درصد دهم

0/17

5/15

0/14

0/13

0/12

0/11

0/10

5/8

0/6

6كمتر از 

0/25

0/20

0/18

0/16

0/14

5/12

0/11

0/9

0/7

7كمتر از 

3/7

7/6

2/6

9/5

6/5

3/5

9/4

5/4

1/4

4كمتر از 

با استفاده از جدول فوق مي توان موقعيت هر فرد را نسبت به ساير افراد يك گروه 

 كلمه را 14آزمودني بتواند مثالً در آزمون جفت كلمات،  بدين ترتيب اگر .تعيين كرد

 كلمه را بشناسد و در آزمون حافظه عددي، 18درست بنويسد، در آزمون بازشناسي، 

بدين معنا كه .  كند، جزء ده درصد سوم خواهد بود رقمي را درست تكرار6يك سري 

براي اينكه مقايسة نتايج .  نفر قرار خواهد گرفت70 نفري، باالتر از 100در يك گروه 

قانوني باشد توصيه مي كنيم كه اين ةزمونها در گروههاي مختلف اجرا شود و افراد هر 

.رار گيرندگروه، بدون توجه به جدول باال، با يكديگر مورد مقايسه ق
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كليد آزمون بازشناسي

 نارنج-64 شلوار                                              -4

 چايي-67 عروس   -7

 ثروت-68 ميوه   -14

 ديوار-73 خواب                           -19

 مدرسه-79 سريع-25

 معلم-87 باغ-29

 پدر-91 كاله-32

 گل-93 آجر-37

 مربع-99 قاشق-42

 سوقات-107 رفت-47

 پارچه-114 بشقاب-54

شير-120 گاري-60

 مداد-61


