
 هدف گروه سني زبان نام آزمون به انگليسي نام آزمون به فارسي
اعتبار و 

 روایي
 کد

 Test De آزمون معاني لغات
vocabularies 

 فرانسه
کودک و 

 بزرگسال

استعداد درک معاني 

 لغات
 (A-1) خارجي

آزمون استدالل آندره 

 ویدال

Test De 
Raisonnement 

 بزرگساالن فرانسه

سنجش استدالل: طبقه 

بندی، نسبتها، تشابهات، 

اختالفات، تکميل رشته 

 عددی

 (A -2) خارجي

آزمون کالمي طبقه 

 بندی رواني

Test verbal De 
Classification 

General 

 بزرگساالن فرانسه

سنجش هوش کلي با 

معاني لغات، استدالل ، 

ترتيب کلماتبرحسب 

معاني، ترتيب اعداد، 

اشيا، معني جمالتو نسبت 

 ساختن کلمات

 (A -3) خارجي

آزمون غيرکالمي طبقه 

 بندی رواني

Test Non-Verbal 
de Classification 

 فرانسه
بزرگساالن کم 

 سواد

اعداد، تشخيص اشکال 

نادرست، تشابه اشکال و 

 تکميل تصاویر

 (A -4) خارجي

آزمون توانش های 

نخستين: استعداد 

 عددی

Aptitudes 
Mentales 
Primaries 

 (A -5) خارجي استعداد عددی سال 17-11 فرانسه

آزمون توانش های 

نخستين: استعداد 

 فضایي

Test De Aptitudes 
Mentals Primaries 

 (A -6) خارجي استعداد فضایي سال 17-11 فرانسه

 Stencil Design طراحي با شبکه
Test 

 انگليسي
کودک و 

 بزرگسال

هوش عمومي و درک 

 روابط فضایي
 (A -7) خارجي

 Test Des Formes آزمون اشکال مشابه
Identiques 

 بزرگساالن فرانسه
استعداد درک روابط 

 فضایي و سرعت دیدکلي
 (A -8) خارجي

آزمون مقایسه حروف و 

 اعداد

Test De 
Collationnement 

 (A -9) خارجي حافظه اشکال بزرگساالن فرانسه

آزمونهای استعداد -1  



آزمون تبدیل اعداد به 

 عالمات
Digit-Symbol Test خارجي سنجش سرعت و دقت سال به باال 14 انگليسي 

(A -

10) 

 Memoir Des حافظه اشکال
Figures Complex 

 بزرگساالن فرانسه
سنجش دقت و سرعت 

 کار ذهني ساده
 خارجي

(A -

11) 

حافظه تصویر شکلي 

کپي و -)آندره ری

بازپدیدآوری اشکال 

 هندسي پيچيده(

Test De Copie 
D'une Figure 

Complex 

 سال به باال 4 فرانسه و فارسي
حافشه بصری و چرخش 

 ذهني
 فارسي

(A -

12) 

مقياس واژه سنجي ميل 

 هيل

The Mill Hill 
Vocabulary Scale 

 انگليسي
کودک و 

 بزرگسال

هوش کلي و استعداد 

 کالمي
 خارجي

(A -

13) 

مقياس واژه سنجي 

 کریچتون

Test Crichton 
Vocabulary Scale 

 انگليسي

سال  11کمتر از 

و عقب مانده 

 ذهني

سنجش هوش و واژه 

 سنجي
 خارجي

(A -

14) 

ریون رنگي)فرم 

 کودکان(

Colored 
Progressive 

Matrices 

 انگليسي/فارسي

 11-5خردساالن 

ساله و عقب 

 ماندگان ذهني

سنجش هوش کلي و 

 تفکر
 ایراني

(A -

15) 

ریون فرم 

 )بزرگساالن(2

Standard 
Progressive 

Matrices 

 سال به باال 6 انگليسي/فارسي
سنجش هوش کلي و 

 تفکر
 ایراني

(A -

16) 

 آزمون ریون پيشرفته
Advanced 

Progressive 
Matrices 

 انگليسي/فارسي
 11افراد باهوش 

 سال به باال

سنجش هوش کلي و 

 تفکر
 ایراني

(A -

17) 

 - - بزرگساالن انگليسي Matrices گرده ها
(A -

18) 

 

آمون گرده های 

 محسوس
 

 

 انگليسي

. 

 سال 10-14

 

 هوش کلي

 

 خارجي

 

(A -

19) 

 Moray House آزمون هوش کلي
Picture 

 سال 7 انگليسي

هوش کلي قدرت جهت 

یابي، تعلق به گروه، 

تکميل تصاویر ناقص، 

 خارجي
(A -

20) 



تشخيص اشباه، ترتيب 

تصاویر، تشخيص مشابه، 

تشخيص اجزا، قدرت 

 تحليل

آزمون استدالل 

 تصویری

SRA Pictorial 
Reasoning Test 

 خارجي هوش کلي سال به باال 14 فرانسه
(A -

21) 

-آزمون نيمرخ ناکس

 کمف

Knox-Kempf 
Feature Profile 

Test 

 خارجي هوش کلي بزرگسال فرانسه
(A -

22) 

 Alexander آزمون هوش الکساندر
Passalong Tesg 

 (A-23) خارجي هوش عملي باالسال به  7 فرانسه

آزمون مکعبهای 

 کوهس

Test Des Cubes 
de Kohs 

 (A-24) ایراني هوش عملي سال 16-5 انگليسي/ فارسي

 48 -آزمون د

 )دومينوها(
Test D-48 ایراني هوش عملي بزرگساالن فرانسه/ فارسي (A-25) 

 آزمون هوش کلي کتل
Test 

D'Intelligence De 
R.B.Cattell 

 (A-26) خارجي هوش کلي بزرگساالن فرانسه

 آزمون ثبات ماده
Conserempf 

Feature Profile 
Test 

 (A-27) خارجي هوش کلي سال12-8 انگليسي

 (A-28) خارجي نگهداری ذهني کودکان انگليسي Notions آزمون مفهوم احتماالت

 

 آزمونهای پروتئوس

- 
Porteus Test 

Vineland Revision 

 

 انگليسي

 

 بزرگساالن

 

 نسبت و احتمال

 

 خارجي

 

(A-29) 

 Porteus Finger ماز انگشتي پروتئوس
Maze 

 بزرگساالن انگليسي
هوش نقشه کشي و 

 قدرت پيش بيني
 (A-30) خارجي

 (A-31) خارجي یادگيری بزرگساالن انگليسي Foster Maze BLA ماز فاستر

 (A-32) خارجي یادگيری بزرگساالن انگليسي Pencil Maze ماز مدادی

 (A-33) خارجي یادگيری بينشي بزرگساالن انگليسي Pyramid Puzzle معمای هرمي شکل

 (A-34) خارجي قدرت درک روابط سال 14 انگليسي Healy-Fernald جعبه معمای هيلي



Puzzle Box 

دستگاه یادگيری 

 یرکيس

Yerkes Multiple 
Choice Apparatus 

 (A-35) خارجي ناگهانيیادگيری  بزرگساالن انگليسي

آزمون تکميل تصاویر 

 هيلي

Healy Pictorial 
Completion Test 

 (A-36) خارجي سنجش هوش بزرگساالن انگليسي

آزمون گودیناف 

 هریس

Good enough 
Draw-A-Man Test 

 (A-37) خارجي استعداد هوشي بزرگساالن انگليسي

پرسشنامه قضاوت 

 اخالقي کودکان
MJT ایراني استعداد و توانایي سال11-6 فارسي (A-38) 

 (A-39) ایراني تفاوتهای بين فردی بزرگساالن فارسي AMS مقياس انگيزه تائيد

پرسشنامه نگرش 

نسبت به خالقيت 

 )شيفر(

CAS فارسي 
کودکان و 

 بزرگساالن
 (A-40) ایراني استعداد

مقياس خلق و خوی 

  مالهوترا
 فارسي

کودکان دارای 

  رفتاریمشکالت 

 سال 4-14

 استعداد و توانایي

مردم آميزی، تهييج 

پذیری، نيرو، توجه 

 پذیری، نظم پذیری

 (A-41) ایراني

 

 مقياس بلوغ عاطفي

 

EMS 
 

 

 فارسي

 

نوجوانان و 

 کودکان

 

عدم ثبات عاطفي، 

بازگشت عاطفي، 

ناسازگاری اجتماعي، 

فروپاشي شخصيت و 

 فقدان استقالل

 

 ایراني

 

(A-42) 

سنجش ادراک مقياس 

 خویشتن
SMSP فارسي 

   
(A-43) 

پرسشنامه حالتهای 

 فراشناختي

State 
Metacognitive 

Inventory 

 فارسي
راهنمایي و 

 دبيرستان

آگاهي ، راهبرد شناختي، 

 برنامه ریزی، خودبازبيني
 (A-44) ایراني

پرسشنامه شيوه های 
 

 (A-45) ایرانيالگوهای آزادگذاری،  والدین فارسي



 اقتدار منطقي استبدادی، فرزندپروری

پرسشناه آگاهي 

فراشناختي از 

راهبردهای خواندن 

(MARSI) 

The 
Metacognitive 
Awareness of 

Strategies 
Inventory(MARSI) 

 فارسي
نوجوانان و 

 بزرگساالن

راهبردهای کلي خواندن، 

راهبردهای حل مسئله، 

راهبردهای حمایت 

 خواندن

 (A-46) ایراني

رویکردهای پرسشنامه 

 مطالعه )دانش آموزان(

The Approaches 
to Study 

Inventory 

 دانش آموزان فارسي
رویکردهای عميق، 

 راهبردی، بي تفاوتي
 (A-47) ایراني

پرسشنامه راهبردهای 

خودانگيخته برای 

 یادگيری

MSLQ دانشجویان فارسي 

انگيزش، راهبردهای 

یادگيری، راهبردهای 

 ایراني  مدیریت منابع،

 (A-48) ایراني

پرسشنامه سبکهای 

 (ILSیادگيری )

Inventory 
Learning Styles 

 فارسي
دانش آموزان 

 دبيرستان به باال

راهبردهای پردازش ، 

راهبردهای نظم دهي، 

جهت گيری انگيزه های 

یادگيری، عقاید و باورها 

 درباره یادگيری

 (A-49) ندارد

مقياس فرزندپروری 

 آرنولد

Parenting Scale 
Arnold 

 بزرگساالن فارسي
واکنش   اهمال کاری،

 بيش ازحد، پرگویي
 (A-50) ندارد

دستگاه سنجش 

-استعداد ادراکي

 حرکتي

Rotary Pursuit 
Apparatus Test 

 کودکان انگليسي
یادگيری و مهارتهای 

 حرکتي
 (B-1) ندارد

آزمون سازندگي سه 

 بعدی

Test de Praxie 
Constructive 

 باال سال به 10 فرانسه

استعدادهای عملي 

بيماران مبتال به ضایعه 

 مغزی

 (B-2) خارجي

 تجسم ميخهای حرکتي
Representation 

des courbes 
Micaniques 

 فرانسه
   

(B-3) 

 انگليسي Card Sorting Box دستگاه تنظيم کارتها
   

(B-4) 

دستگاه ترسيم وارونه 

 ویپل

Wipple Mirror 
Drawing 

Apparatus 

 نوجواني به بعد انگليسي
سرعت و استعداد 

 یادگيری
 (B-5) خارجي



 Miles High Relief مازهای انگشتي ميلس
Finger Mazes 

 (B-6) ایراني یادگيری ماز نوجواني به بعد انگليسي

آزمون استعداد 

 موسيقي سيشور

Seashore 
Measuresaf 

Musical Talents 

 (A2-1) خارجي سنجش استعداد موسيقي همه سنين انگليسي

آزمون قضاوت هنری 

 مير

The Meier Art 
Test 

 (A2-2) خارجي سنجش ارزیابي هنری بزرگساالن انگليسي

آزمون استعداد هنری 

 هورن

Horn Art Aptitude 
Inventory 

 انگليسي
انتخاب 

 دانشجویان
 (A2-3) خارجي استعداد هنر نقاشي

آزمون ادراک فوق 

 حسي

Extera Sensory 
Perception 

 (A2-4) خارجي سنجش ادراک بزرگساالن انگليسي

آزمون ادراک فوق 

 حسي
ESP Test Kit بزرگساالن انگليسي 

تلپاتي، قدرت پيش بيني 

آینده، توانایي دیدن 

پيشامدهایي در مکانهای 

دور، توانایي حرکت دادن 

 اشيا با قدرت رواني

 (A2-5) خارجي

 Concept Mastery سالمت مفاهيم
Test 

 دانشجویان انگليسي
تشخيص مترادفها و 

 متضادها، تکميل لغات
 (A2-6) خارجي

 Non-Readers آزمون شفاهي هوش
Intelligence Test 

 (A2-7) خارجي سنجش هوش کودکان انگليسي

 Oral-Verbal آزمون هوش
Intelligence Test 

 (A2-8) خارجي سنجش هوش کودکان انگليسي

دستور آزمایش 

 ناگویایي

Examining for 
Aphasia 

 (A2-9) خارجي مشکالت بيان کودکان انگليسي

آزمون مينه سوتا برای 

تشخيص افتراقي 

 ناگویایي

Minnesota Test 
for Differential 

Diagnosis of 
Aphasia Talents 

 (A2-10) خارجي مشکالت بيان کودکان انگليسي

 Wechsler Memory مقياس حافظه وکسلر
scale 

 انگليسي و فارسي
نارسایي ذهني 

 بزرگساالن

اطالعات جاری، سنجش 

ميزان درک موقعيت، 

نظم دهي ذهني، حافظه 

ایراني و 

 خارجي
(A2-11) 



منطقي، وسعت حافظه، 

رسم شکل از حفظ، بيان 

 جفت کلمات

آزمون تشکيل مفاهيم 

 کاسانين-ذهني هانفمن

Kasanin-
Honfmann 

 انگليسي
بزرگساالن سالم 

 و اسکيزوفرن
 (A2 12) خارجي مفاهيم کليبررسي 

 
Interpretation De 

Dessins 
 انگليسي

   
(A2 -13) 

آزمون رشد ادراک 

 بصری

Developmental 
Test of visual 

Perception 

 سال 8-3 انگليسي

حرکتي،  -تطابق بصری

طرح و زمينه، ثبات شکل، 

موقعيت طرح در فضا، 

 روابط فضایي

 (A2 -14) خارجي

 

 

ادراک آزمون رشد 

 بصری

 

 

 
Developmental 
Test of visual 

Perception 

 

 

 انگليسي

... 

 

پيش دبستان و 

 دبستاندبستان 

 

 

هماهنگي حرکات 

چشمي، ادراک طرح و 

زمينه تصاویر، ادراک 

پایداری شکل، ادراک 

وضعيت در فضا، ادراک 

 روابط فضایي

.. 

 

 خارجي

 

 

(A2 -14) 

 انگليسي Test D-70 70-آزمون د
  

 (A2 15) خارجي

آزمون تطبيق اشکال و 

 لغات

Test De 
Vocabularies En 

Images 

 انگليسي
   

(A2 -16) 

 Test de Schema آزمون تن شناسي
Corporal 

 انگليسي
   

(A2 -17) 

 Test  Des آزمون دستور گيری
Consigns 

 انگليسي
   

(A2 -18) 

آزمون استعداد غير 

 کالمي

SRA Non Verbal 
form 

 انگليسي

دبستان تا 

دبيرستان با 

 مشکل خواندن

سنجش استعداد 

 یادگيری
 (A2 -19) خارجي

 Turnstone Testآزمون آمادگي ذهني 
mental Alertness 

 (A2 -20) خارجي سنجش هوش کليدبيرستان،  انگليسي



 دانشگاه و مشاغل ترستون

آزمون توانایي ذهني 

 اوتيس لينون

Otis- Lennon 
Mental Ability 

Test 

 انگليسي
   

(A2 -21) 

آزمون توانایي ذهني 

اوتيس لينون)مقدماتي 

 (2و1

Otis- Lennon 
Mental Ability 

Test 

 انگليسي
   

(A2 -22) 

آزمون توانایي ذهني 

 اوتيس لينون

Otis- Lennon 
Mental Ability 

Test 

 انگليسي
   

(A2 -23) 

 

ارزشيابي استعداد 

 یادگيری

 

 

Learning Analysis 
of 

Learning 
Potential 

(Primary I 

Battery) 

 

 انگليسي

 

 اول ابتدایي

 

ارزشيابي استعداد 

 یادگيری

 

 خارجي

 

(A2 -24) 

ارزشيابي استعداد 

 یادگيری

Analysis of 
Learning 
Potential 

(Primary II 

Battery) 

 انگليسي
دوم و سوم 

 ابتدایي
 (A2 -25) خارجي استعداد یادگيری

ارزشيابي استعداد 

 یادگيری

Analysis of 
Learning 
Potential 

 (Elementary 

Battery) 

 (A2 -26) خارجي استعداد یادگيری چهارم تا ششم انگليسي

ارزشيابي استعداد 

 یادگيری

Analysis of 
Learning 
Potential 

(Advanced I 

Battery) 

 (A2 -27) خارجي استعداد یادگيری هفتم تا نهم انگليسي

ارزشيابي استعداد 

 یادگيری

Analysis of 
Learning 
Potential 

(Advanced II 

 (A2 -28) خارجي استعداد یادگيری دهم تا دوازدهم انگليسي



Battery) 

 گزارشنامه رشد رواني
Quick Screening 
Scale of Mental 
Development 

 (A2 -29) خارجي سنجش رشد رواني سال 10ماهه تا 6 انگليسي

آزمون سنجش ظرفيت 

 یادگيری

Dominion Group 
test of Learning 

Capacity 

 (A2 -30) خارجي هوش و ظرفيت یادگيری چهارم تا ششم انگليسي

آزمون سنجش ظرفيت 

 یادگيری

Dominion Group 
test of Learning 

Capacity 

 (A2 -31) خارجي هوش و ظرفيت یادگيری هفتم تا نهم انگليسي

سنجش ظرفيت ازمون 

 یادگيری

Dominion Group 
test of Learning 

Capacity 

 (A2 -32) خارجي هوش و ظرفيت یادگيری دهم تا دوازدهم انگليسي

 

 سنجش خالقيت

 تورنس )عابدی(

Torrance Test of 
Creative Thinking 

 

 انگليسي

 

کودکستان تا 

 دبيرستان

 

کالمي و  -خالقيت

 غيرکالمي

 

 خارجي

 

(A2 -33) 

آزمون 

آفرینندگي)ارتباط 

 عناصرهمخوان(

Remote Associate 
Test 

 انگليسي
دبيرستان و 

 دانشگاه
 (A2 -34) خارجي خالقيت و آفرینندگي

-آزمون استعداد پينتر

 کانيگهام

Pinter-
Cunningham Test 

(form A) 
 (A2 -35) خارجي سنجش استعداد کلي کودکستان تا دوم انگليسي

آزمون استعداد 

یادگيری زبان خارجي 

 پيمسر

Pimsleur 
Language 

Aptitude Battery 

 (A2 -36) خارجي استعداد زبان خارجي هفتم تا دوازدهم انگليسي

 آزمون رشد عمومي
P.I.P 

Developmental 
Charts 

 (A2 -37) خارجي رشد عمومي سالگي 5تولد تا  انگليسي

-Memory-For آزمون حافظه طراحي
Designs Test 

 انگليسي
هشت سالگي به 

 بعد
 (A2 -38) خارجي نابهنجاری مغزی

آزمون شخصيت 

خالق)مخصوص 

 مدیران(

The Creative 
Personality Test 

 (A2 -39) ایراني شخصيت مدیران بزرگساالن فارسي



سيستم سنجش 

 استعدادها

Lei stung spruf 
System 

 آلماني
نوجوانان و 

 بزرگساالن

دانش عمومي، توانش 

ذهني، حافظه کالمي، 

توانش فني، گمانه زني، 

سرعت ادراک، مجموع 

 مواد

 (A2 -40) ایراني

آزمون حافظه بصری 

  کيم کاراد
 (A2 -41) ندارد فضایي -حافظه دیداری  تمام سنين فارسي

 آزمون خالقيت عابدی
 

 (A2 -42) ندارد خالقيت دانش آموزان فارسي

آزمون حافظه کالمي و 

  عددی
 (A2 -43) ندارد حافظه کالمي و عددی سال 11-5 فارسي

مقياس سنجش ادراک 

 خویشتن
SMSP بزرگسال فارسي 

استعداد خویشتن پذیری 

 و حرمت نفس
 (A2 -44) ایراني

 آزمون رشد ميل استون
Checklist of 

Developmental 
Milestones 

 سال 8-2 فارسي
دستيابي به سن رشد 

 آزمودني
 (A2 -45) ندارد

انگيزه آزمون 

پيشرفت)فرافکن 

 دئومونها(
 

 (A2 -46) ندارد توانایي  استعدادو نوجوانان فارسي

 آزمون انگيزه پيشرفت
 

 بزرگساالن فارسي

رابطه شخصيت با 

انگيزش مبتني بر تکميل 

 جمالت

 (A2 -47) ایراني

آزمون انگيزه پيشرفت 

  هرمنس
 (A2 -48) ندارد سنجش انگيزه پيشرفت بزرگسال فارسي

پرسشنامه عادتهای 

  مطالعه
 فارسي

دانش اموزان و 

 دانشجویان

تقسيم بندی زمان 

مطالعه، شرایط فيزیکي، 

توانایي خواندن، 

یادداشت برداری، عوامل 

موثر در انگيزش 

یادگيری، برگزاری 

امتحانات، حافظه و 

 (A2 -49) ایراني



 تندرستي

 فارسي CREE پرسشنامه خالقيت
بزرگساالن و 

 مشاغلصاحبان 
 (A2 -50) ندارد تشخيص خالقيت بالقوه

 

پرسشنامه خودگرداني 

 تمرین ورزشي

- 
 

Exercise Self 
Regulation 

Questionnaire 

 

 فارسي

 

 به باال  سال 12

 

 استعداد، انگيزه دروني

 

 ندارد

 

(A2 -51) 

آزمون خالقيت )تکميل 

  تصاویر گالوکن(
 به باال 15 فارسي

–کالمي بينایي بينایي 

کالمي تفسير تصاویر و 

 تکميل تصاویر

 (A2 -52) ایراني

 مقياس سنجش تغيير
 

 فارسي
نوجوانان و 

 بزرگساالن
 (A2 -53) ایراني مراحل تغيير

پرسشنامه سنجش 

ميزان خودکارآمدی 

 پرهيز از مواد نوجوانان
 

 نوجوانان فارسي
هيجاني، اجتماعي، سوگ 

  و فقدان
(A2 -54) 

آزمون مهارتهای 

  ارتباطي
 دانش آموز فارسي

مدیریت هيجانات، 

  ادراک، ابراز وجود
(A2 -55) 

مقياس مدیریت 

 تعارض

Conflict 
management 

 مدیران فارسي
همکاری، مصالحه، 

 اجتناب، سازش، رقابت
 (A2 -56) ایراني

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هدف گروه سني زبان نام آزمون به انگليسي نام آزمون به فارسي
اعتبار و 

 روایي

 کد

 انگليسي Davis Reading آزمون خواندن دیویس
دبيرستان و 

 دانشگاه

سنجش درک متون و 

 سرعت خواندن
 M-1 خارجي

 Manchester Reading آزمون فهم متون منچستر
Comprehension 

 دبيرستان انگليسي
استعداد خواندن و 

 درک متون
 M-2 خارجي

آزمون استعداد مکانيکي و 

 ریاضي منچستر

Manchester 
Mechanical Arithmetic 

 دبيرستان انگليسي
استعداد مکانيکي و 

 ریاضي
 M-3 خارجي

 Seven Plus آزمون ارزیابي پایه هفتم
Assessment 

 کودکان انگليسي
استعداد ذهني و 

 ميزان پيشرفت
 M-4 خارجي

آزمون مدرج حساب و 

 ریاضي

Graded Arithmetic-
Mathematics 

 سال 21-7 انگليسي
سنجش استعداد 

 ریاضي
 M-5 خارجي

 Wide Range آزمون جامع معلومات
Achievement Test 

 انگليسي
کودک و 

 بزرگسال
 M-6 خارجي خواندن، امال و حساب

 

 آزمون معيار نورتمبرالند

Northumberland 
Standardize Test 

 

 انگليسي
10- 12 

 سال
 M-7 خارجي هوش و معلومات

 

 فرانسه  آزمون معيار زبان

Standardized French 
Vocabulary(Grammar)  

Test 

 سال 17-11 انگليسي

 سنجش خزانه لغات

سنجش دستور زبان 

 فرانسه

 M-8 خارجي

 Comprehensive Final آزمون نهایي جامع
Examination form J 

 دبيرستان انگليسي
سنجش معلومات 

 زیست شناسي
 M-9 خارجي

 Processes of Science آزمون فرایندهای علمي
Test 

 M-10 خارجيدرک اصول و  دبيرستان انگليسي



 روشهای علمي

 بزرگسال فارسي Arithmetic آزمون چهار عمل اصلي
مهارت آموزش چهار 

 عمل اصلي
 M-11 ایراني

 آزمون فهم متون
Test De 

Comprehension De 
Testes 

 M-12 خارجي آزمون درک متون بزرگساالن انگليسي

 Cooperative Academic آزمون استعداد دانشگاهي
Ability Test 

 بزرگساالن انگليسي
معلومات   سنجش

 علمي و مدرسه ای
 M-13 خارجي

 

آزمونهای مدرج پيشرفت 

 آموزشي

 

Sequential Test of 
Educational 

 

 انگليسي
چهارم 

 دبستان
 M-14 خارجي پيشرفت تحصيلي

آزمون کوتاه توانائي 

 آموزشي

Short Test of 
Educational Ability 

 انگليسي
کودکستان تا 

 دبيرستان

سنجش استعداد 

 تحصيلي
 M-15 خارجي

سنجش وضع محيطي 

 دانشگاهها

College & University 
Environment Scales 

 دانشجویان انگليسي
سنجش وضع محيطي 

 دانشگاههها
 M-16 خارجي

 دبيرستان انگليسي Questa 1 & 11 پرسشنامه مسائل آموزشي
بررسي مسایل موجود 

 در مدرسه
 M-17 خارجي

آزمون گروهي استعداد 

 تحصيلي

Batterie D'Aptitudes 
Collective 

 انگليسي
  

 M-18 خارجي

 Test De Maturate آزمون پيشرفت تحصيلي
Scalaire 

 انگليسي
  

 M-19 خارجي

آزمون تشخيص 

 نارساخواني
Test De L'Alouette انگليسي 

  
 M-20 خارجي

آزمون پيشرفت تحصيلي 

 استنفورد

Stanford Achievement 
Test 

 انگليسي
اول تا چهارم 

 دبستان
 M-21 خارجي سنجش یادگيری

آزمون پيشرفت تحصيلي 

 استنفورد )متوسط(

Stanford Achievement 
Test (Intermediate 

Level) 

 انگليسي
چهارم تا 

ششم 
 M-22 خارجي سنجش یادگيری



 دبستان

آزمون پيشرفت تحصيلي 

 استنفورد )پيشرفته(

Stanford Achievement 
Test(Advanced Level) 

 M-23 خارجي سنجش یادگيری هفتم تا نهم انگليسي

آزمون مهارتهای علمي 

 استنفورد

Stanford Test of 
Academic Skills 

 سال 10-8 انگليسي
خواندن زبان انگليسي 

 و ریاضي
 M-24 خارجي

 Iowa Test of Basic مهارتهای اوليه آیواآزمون 
Skills 

 اول تا هشتم انگليسي

مهارتهای موثر در 

یادگيری و پيشرفت 

 تحصيلي

 M-25 خارجي

 Test of Academic آزمون پيشرفت تحصيلي
Progress 

 انگليسي
نهم تا 

 دوازدهم

سنجش پيشرفت 

 تحصيلي
 M-26 خارجي

 School Interest پرسشنامه عالقه تحصيلي
Inventory 

 انگليسي
  

 M-27 خارجي

ارزیابي مباني تحصيلي 

 بزرگساالن

Adult Basic Learning 
Examination Level (I) 

 انگليسي
اول تا چهارم 

 ابتدایي

سنجش پيشرفت 

 تحصيلي
 M-28 خارجي

ارزیابي مباني تحصيلي 

 بزرگساالن

Adult Basic Learning 
Examination Level (II) 

 انگليسي
تا پنجم 

 هشتم

سنجش پيشرفت 

 تحصيلي
 M-29 خارجي

ارزیابي مباني تحصيلي 

 بزرگساالن

Adult Basic Learning 
Examination Level 

(III) 

 

 انگليسي
نهم تا 

 دوازدهم

سنجش پيشرفت 

 تحصيلي
 M-30 خارجي

-Graded Arithmetic آزمون استعداد ریاضي
Mathematics Test 

 سال 18-7 انگليسي

استعداد ارزشيابي 

کودکان عقب مانده 

 ذهني

 M-31 خارجي

 آزمون استعداد عددی

Basic Number 
Screening Test 

 

 سال 12-7 انگليسي
درک اصول زیربنایي 

 سيستم اعداد
 M-32 خارجي

آزمون پيش بيني موفقيت 

 در هندسه

Orleans-Hanna 
Geometry Prognosis 

Test 

 هفتم تا نهم انگليسي

پيش بيني موفقيت 

دانش آموز در درس 

 هندسه دبيرستان

 M-33 خارجي



آزمون پيش بيني موفقيت 

 در جبر

Orleans-Hanna 
Algebra  Prognosis 

Test 

 انگليسي
هشتم تا 

 یازدهم

موفقيت در نخستين 

 سال آموختن جبر
 M-34 خارجي

 سنجش آمادگي خواندن
The Harrison-Strule 
Reading Readiness 

Profiles 

 انگليسي
کودکستان و 

 اول دبستان

سنجش مهارتها و 

 آمادگيهای خواندن
 M-35 خارجي

 Metropolitan سنجش پيشرفت تحصيلي
Achievement Test (I) 

 انگليسي
اول و دوم 

 دبستان
 M-36 خارجي درک مفاهيم و دانش

 Metropolitan سنجش پيشرفت تحصيلي
Achievement Test (II) 

 دوم و سوم انگليسي
کسب پيشرفت در 

 دانش
 M-37 خارجي

 سنجش پيشرفت تحصيلي
Metropolitan 

Achievement Test 
(III) 

 سوم و چهارم انگليسي

سنجش آنچه وواقعا 

در مدرسه تدریس 

 مي شود

 M-38 خارجي

 سنجش پيشرفت تحصيلي
Metropolitan 

Achievement Test 
(IIII) 

 پنجم و ششم انگليسي
کسب مهارتها و 

 دانش
 M-39 خارجي

 سنجش پيشرفت تحصيلي
Metropolitan 

Achievement Test 
(IIII) 

 هفتم تا نهم انگليسي
سنجش مهارتهای 

 کسب شده
 M-40 خارجي

Wide Range 
Interest-Opinion 

Test 
 

 انگليسي
دبيرستان و 

 بزرگسال

عالقه در حوزه های 

 مختلف
 M-41 خارجي

  
 M-42 ایراني معلومات ریاضي دانش آموز فارسي

Metropolitan 
Readiness Tests  

 سال6 فارسي
آمادگيهای بدو ورود 

 به مدرسه
 M-43 ایراني

  
 دانش آموز فارسي

سنجش اضطراب 

 امتحان
 M-44 ایراني

The Classroom 
and School 
Community 
Inventory 

 
 دانش اموز فارسي

سنجش احساسات 

دانش آموز نسبت به 

 محيط کالس و مدرسه

 M-45 ایراني

Academic Self-
Regulation 

Questionnaire 
 

 سال 18-12 فارسي
سنجش ميزان 

خودنظم دهي 
 M-46 خارجي



(SRQ-A) تحصيلي 

Reading & 
Dyslexia Test  

 فارسي

سن رشد و 

سالهای آغاز 

 یادگيری

ارزیابي مشکالت 

 خواندن و نارساخواني
 M-47 ایراني

SLEQ 
 

 معلمان فارسي
سنجش ادراک معلم 

 محيط تدریسها از 
 M-48 ندارد

 


