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 برتری نیمکره های مخ

A refined neurobehavioral inventory of hemispheric. By Wagner‚R.F.‚& 

Wells‚K.A.  (1985) 
است . در هثاتل گشیٌِ ای هَرد ًَضتِ ضذُ است کِ ّزیک دارای چْار گشیٌِ  23هَارد سیز را تا دقت تخَاًیذ، 

کِ اًتخاب هی کٌیذ؛ یک ػالهت * تشًیذ . فقط یکی اس گشیٌِ ّا را ػالهت تشًیذ. گشیٌِ ای سا اًتخاب کٌیذ کِ 

 تزجیح هی دّیذ، السم ًیست کِ حتوا تتَاًیذ آى را اًجام دّیذ.

 یذ اًتخاب کٌیذ.اگز اًتخاب یک گشیٌِ تزایتاى دضَار است ، گشیٌِ ای را کِ تیطتز تزجیح هی دّ

 صیل هٌطقتح           -أ             .2

 ًاهِ یک ًَضتي       -ب 

 هٌشل کارّای دادى اًجام        -ج 

 ٌّز در تحصیل         -د 

 فیلن ًقذ           -أ             .3

 جذیذ لغات یادگیزی       -ب 

 تاسی یک در هْارتتاى افشایص        -ج 

 جذیذ تاسی اسثاب یک اتذاع         -د 

 تاسی یک در ضوا استزاتژی پیطزفت           -أ             .4

 افزاد ًام یادآٍری       -ب 

 کزدى ٍرسش        -ج 

 هَسیقی ایشار یک ًَاختي         -د 

 کتاب یک ی دٍرُ           -أ             .5

 هجلِ تزای هقالِ یک ًَضتي       -ب 

 هٌشل تزای جذیذ ّای قفسِ ساختي        -ج 

 دریا یا صحزا هٌظزُ ًقاضی         -د 

 تاسار رًٍذ تحلیل           -أ             .6

 ًاهِ فیلن یک ًَضتي       -ب 

 کزدى ًجاری        -ج 

 جذیذ تاسی یک طزح         -د 
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 هذیزیت ّای ضیَُ تحلیل           -أ             .7

 لغت فزٌّگ در لغات دادى قزار       -ب 

 کٌارّن در پاسل ّای تکِ گذاضتي        -ج 

 رٍغي ٍ رًگ ًقاضی         -د 

 کاهپیَتز ریشی تزًاهِ گزفتي ػْذُ تِ           -أ             .8

 ّا آى هؼٌای ٍ لغات ریطِ هطالؼِ       -ب 

 گذراًذى تطالت تِ را خَد ٍقت        -ج 

 جذیذ هکاًیکی اتشار یک ساختي         -د 

 تَلیذ ارسش تحلیل           -أ             .9

 کلوات تا جذیذ هحصَل یک تَصیف       -ب 

 فزٍضگاُ در جذیذ هحصَل یک فزٍش        -ج 

 جذیذ هحصَل یک تصَیز کطیذى         -د 

 ًظزیِ یک هٌطق تَضیح           -أ             .:

 تجاری آگْی یک طزح       -ب 

 ا چَب ٍ سفالت کار        -ج 

 داستاى یک ساختي         -د 

 تاسار اس کزدى خزیذ           -أ         .21

 هطَْر سًاى ٍ هزداى درتارُ هطالؼِ       -ب 

 تزافیک کٌتزل تزج ادارُ        -ج 

 سفال ٍ گچ تا گیزی قالة         -د 

ٍ  دخل) هخارج ٍ درآهذ تحلیل ٍ تزرسی           -أ         .22

 خزج(

 ادتیات هطالؼِ       -ب 

 هثلواى آراستي دٍتارُ ٍ تجسن        -ج 

 ضذى ٌّزپیطِ         -د 

 ّشیٌِ هحاسثِ ٍ سفز یک ریشی تزًاهِ           -أ         .23
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 آى

 رهاى یک ًَضتي       -ب 

 کلثِ یا خاًِ یک ساختي        -ج 

 سزگزهی تزای دستی صٌایغ ساختي         -د 

  
تزاًیگاى، گزی جی. آسهَى رٍاى ضٌاسی : فؼالیت ّای کارتزدی یادگیزی . تزجوِ فزیثا ًثَی آل آقا . اًتطارات 

 اهیز کثیز
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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