
 باسمه تعالی

سؤال است کـه هـر سـؤال     60حاوي استانداردسازي شده است و توسط عابدي  ،با استفاده از نظرات تورنس حاضراي  پرسشنامه
 باشد.   سه گزینه یا پاسخ می داراي

در  راگزینه مورد نظـر    ×با گذاشتن عالمت  وهر یک از سؤاالت را با دقت مطالعه نموده جهت اطالع از میزان خالقیت خود، لطفاً 

ه بـا ویژگـی هـاي خودتـان     پاسخی را کاین آزمون پاسخ درست و غلط ندارد. بنابر این سعی کنید هر  انتخاب نمایید. پاسخنامه
لطفاً روي برگه سؤال چیزي ننویسید و در پایان آزمون آن را همـراه بـا پاسـخنامه بـه مسـؤل       بینید عالمت بزنید.هماهنگ می

 مربوطه تحویل دهید.
 

 کنید؟  شوید معموًال چه می وقتی با یک مساله خیلی مشکلی روبرو می -1
          کنم بتوانم مسأله را حل کنم.  ، چون فکر نمیشومناراحت می خیلی -الف
  کنم راه مناسبی بـــراي حل مسأله بیابم.  سعی می -ج    . از وضع موجود ناراضی خواهم بود، اما شومخیلی ناراحت نمی -ب

 

 کنید؟  اید، چه می گم کردهرا اي باشید، ناگهان دریابید قطعه مهمی از آن  اگر سرگرم ساختن وسیله -2
       کنم.  کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف می سعی می -ب        کنم.  متوقف می راکار  -الف

 سازم.  کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم به جاي آن قطعۀ دیگر می قطعۀ گم شده را پیدا می -ج
 

 کنند؟  کنید حدس بزنید افرادي که دور شما هستند دربارة چه چیزي بحث می انی عمومی هستید، آیا سعی میوقتی در مک -3
      کنند.  مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزي بحث می هرگز عالقه -الف
     کنند.  چه چیزي بحث میدر مورد گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من  -ب
 کنند.  چه چیزي بحث میدر مورد همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من  -ج

 

 برید؟  وار لذت میآیا از حل مسائل دش -4
 برم. اغلب از حل مسائل دشوار لذت می -ج    برم.  به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می -ب    برم.  ر، از حل مسائل دشوار لذت نمیخی -الف

 

 کنید؟  حل کنند، چه مییکدیگر اي را با همکاري  اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله -5 
 گذارم دیگر اعضاي گروه مسأله را حل کنند. کنم و میدم کاري نمیخو -الف
 کنم.  دهد، شرکت می به طور فعال در آنچه گروه انجام می -ج         کنم.  دهد، شرکت می گاهی در آنچه گروه انجام می -ب

 

 کنید؟  شوید معموالً چه می اي روبرو می با مسأله تازهی قتو -6
 کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.  سعی می -ب                       خواهم آن را برایم حل کند.  از کسی می -الف

 کنم اطالعات بیشتري بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.  سعی می -ج
 

 کنید؟  ی باشید، چه میمشکل ریاضي هیر حل مسألر درگاگ -7
              خوانم.  ی مــربوط به مسأله را مییک کتاب ریاض -ب              خواهم به من کمک کند.  از معلم یا شخصی می -الف

 کنم.  رس دارم استفاده میمنابعی که در دستاز  -ج
 

 کنند؟  کنید، اعضاي گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می اي کار می وقتی در گروهی براي حل مسأله -8
                    کنند. گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می -ب             کنند.  ت مبتکرانه من استقبال میبه ندرت از نظرا -الف

 کنند.  اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می -ج 
 

 کنید؟  شوید، معموالً آن را چگونه رفع می وقتی با مشکلی غیر عادي مواجه می -9
 کنم تا خودم آن را حل کنم.  گیرم مدت کوتاهی تالش میبقبل از اینکه از کسی کمک  -ب  رم. گی اغلب از کسی کمک می -فال
 کنم تا خودم آنرا حل کنم.  ی تالش میمدتی بسیار طوالن -ج

 



 کنید؟  رح میت مشکلی طران شما سؤاالآیا به نظر دیگ -10
 کنند.  ور فکر میاغلب این ط -ج         . نندکیگاهی این طور فکر م -ب         . ندکن ر نمیخیر، این طور فک -الف
 زنید؟ تازه دست بیا معموالً دوست دارید به کارهاي آ -11

 زنم.  اغلب به کارهاي تازه دست می -ج     زنم.  ی به کارهاي تازه دست میگاه -ب   زنم.  ارهاي تازه دست نمیمعموالً به ک -الف
 

 کنید؟  یشوید، چه م رو می اي روبه چیدهی با مسأله پیوقت -12
 ی براي حل آن تالش کنم. ممکن است زمان کوتاه -ب             کنم خود را درگیر حل آن نکنم.  سعی می -الف

 کنم.  ی براي حل آن تالش مینزمانی بسیار طوال -ج
 

 برید؟  یآیا از تجارب تازه لذت م -13
 برم.  یاز تجارب تازه لذت م اغلب -ج          برم.  گاهی از تجارب تازه لذت می -ب         برم.  از تجارب تازه لذت نمی -الف

 

 آیید.  گیرید که از عهدة آن برنمی رار میدر موقعیتی ق وقتی -14
 ی باشم. دهم به خودم متک معموالً ترجیح می -ج   شوم.  گاهی به دیگران متوسل می -ب     شوم.  ران متوسل میاغلب به دیگ -الف

 

 در اطمینان دارید؟ دهید، چق به آنچه مستقالً انجام می -15
 دهم تا حدودي اطمینان دارم. ودم مستقالً انجام میبه آنچه خ -ب دهم اطمینان زیادي ندارم.  ام میانجودم مستقالً به آنچه خ -الف

 . دارم زیادي اطمینان دهم یم انجام مستقالً خودم آنچه به -ج 
 

 برید؟  ی لذت میهاي علم آیا از انجام آزمایش -16
 رم. ب دودي لذت میتا ح علمیاز انجام آزمایش  -ب                برم.  یلذت نم علمیاز انجام آزمایش  -الف

 برم.  ی لذت میخیل علمیاز انجام آزمایش  -ج 
 

 روید؟  رو میآیا هرگز به رویا ف -17
 روم.  داشته باشم به رویا فرو میر وقت گاهی، اگ -ب           روم.  خیر، من به رویا فرو نمی -الف

 روم.  رو میداشته باشم به رویا فاغلب اگر وقت  -ج 
 

 کنید؟  ی از کلمات استفاده میمطالب خود با چه سهولتدر بیان  -18
 به ندرت اشکـال دارم.  -ج                          گاهی اشکال دارم.  -ب                       معموالً اشکال دارم. -الف

 

 وب است؟ تا چه اندازه خ اشمبیان  -19
 کنم.  یاغلب مطالبم را به خوبی بیان م -ج    کنم.  ا به خوبی بیان میی مطالبم رگاه -ب   کنم.  یمطالبم را به خوبی بیان نم -الف

 

 وب است؟ نوشتن شما تا چه اندازه خ -20
 م نظراتم را بنویسم. توان کامالً می -ج       شاید بتوانم نظراتم را بنویسم.  -ب        در نوشتن نظراتم اشکال دارم.  -الف

 

اي از افراد به نحوي غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه دربارة موضوعی صحبت کنید تا چه اندازه از  اگر عده -21
 ده این کار برخواهید آمد؟ هع

 یم. آخواهم کرد تا از عهده آن برنهایت سعی خود را  -ب        ام.  خواهم آمد زیرا براي آن آمادگی نداشتهاش بر ن از عهده -الف
 م آمد. آن بر خواه به خوبی از عهده  -ج

 

 کنید؟  براي توصیف چیزي با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می -22
 اغلب این کار برایم آسان است. -ج     رایم آسان است. هی این کار بگا -ب     وار است.  این کار برایم دشوالًمعمـ -الف
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 هاي بسیار باشد؟  آیا به شغلی عالقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه -23
 واهم بود. مند خ همیشه عالقه -ج          م. مند باش شاید عالقه -ب             مند نخواهم بود.  عالقه -الف

 

 کنید؟  با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می ،براي بیان یک اندیشه -24
 اغلب این کار برایم آسـان است.  -ج         ان است. گاهی این کار برایم آس -ب       واراست. معموالً این کار برایم دش -الف

 

شوند  شروع می» ج «  هاي بسیاري را که با حرف اي شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه اگر به ناچار در مسابقه -25
 آیید؟  زه از عهدة این کار برمیتا چه اندا بیان نمایید

یلی زیادي از عهدة این کار در حد خ -جآیم.  اي از عهدة این کار برنمی دازهتا ان -ب  آیم. از عهدة این کار برنمی انچند -الف
 آیم.  یبرم

 

اي شرکت کنید که در آن باید چیزهاي متعلق به یک طبقه معین مانند غذاها یا گیاهان  اگر از شما خواسته شود در مسابقه -26
 آیید؟  اي از عهده این کار برمی را نام ببرید تا چه اندازه

یلی زیادي از عهدة این کار در حد خ -ج  آیم.  اي از عهدة این کار برنمی ازهتا اند -ب آیم.  از عهدة این کار برنمی انچند -الف
 آیم.  یبرم

 

 شروع شود؟ » همه « توانید بنویسید که همۀ آنها با کلمۀ  چند جمله می -27
 ویسم. توانم تعداد زیادي بن می -ج        دادي بنویسم.توانم تع می -ب    بنویسم.  مورد محدود م فقط چندتوان می -الف

 

 موارد استفاده دیگري نیز براي آنها پیدا کنید؟  ،کاربرد معمولی اشیاءتوانید غیر از  آیا می -28
م موارد استفادة بسیاري پیدا توان می-ج بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنم. شاید  -ب  این کار برایم خیلی دشوار است.-الف

 کنم. 
 

 نوشتن تعداد زیادي داستان تازه چقد برایتان آسان است؟  -29
 هاي بسیار بنویسم.  انتوانم داست می -ج      توانم چند داسـتان بنویسم.  می -ب         م دشــوار است. این کار برای -الف

 

 ترین است؟  کدامیک از موارد زیر برایتان آسان -30
 ر ده بیتی. سرودن یک شع -ج     بیتی.   عر دهتفسیر یک ش -ب       ر ده بیتی. حفظ یک شع -الف

 

دهید درباره کدامیک از موارد زیر  اي براي روزنامه بنویسید، ترجیح می مقالهتا دربارة جامعۀ خود اگر از شما خواسته شود  -31
 بنوسید؟ 

 کنم.  ام نوشته شده است خالصه می آنچه را که پیش از آن دربارة جامعه -الف
 افزایم.  عات دیگري میام نوشته شده است اطال بر آنچه که پیش از آن دربارة جامعه -ب
 کنم. ام نوشته شده است به نوشتن مقالۀ خود اقدام می پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن دربارة جامعه -ج

 

 برید؟  از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می -32
 برم.  هاي معروف و نوشتن چند کتاب توسط خودم لذت می از مطالعه کتاب -ب برم.  می ذتهاي معروف ل از مطالعه کتاب -الف

 برم.  ودم لذت میهاي خ از نوشتن کتاب -ج
 

 شوید؟ هاي جدید براي کودکان موفق می بازي در طراحی اسبابفکر می کنید  -33
 هاي بسیاري ارائه کنم.  رحتوانم طـ می -ج         اید بتوانم چند طـرح ارائه کنم. ش -ب         . بود نخواهم وفقم چندان -الف 
 

 آیید؟  اگر به جاي معلم به کالس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهدة آن برمی -34
 م شد. موفق خواه -ج             م داشت. مشکل خواه -ب         م خورد. شکست خواهـ -الف
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 چقدر برایتان آسان است؟ » سریع«هاي بسیار براي کلمه  نوشتن مترادف -35
 رایم آسان است. باین کار  -ج    . است دشوار برایم اي اندازه تا کار این -ب     رایم خیلی دشوار است.کار باین  -الف

 

هاي دیگر براي گرم  ایم، تهیۀ فهرستی طوالنی از راه هاي معمولی براي گرم کردن غذا را از دست داده فرض کنیم همه راه -36
 کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟ 

 رایم آسان است. ن کار بای -ج      اي برایم دشوار است.  تا اندازه این کار -ب     رایم خیلی دشوار است. کار باین  -الف
 

 آیید؟  اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهدة آن بر می -37
م نگاه هایی به یادداشتگاه-ج  خوانم.  یبیشتر از روي یادداشتهایم م -ب   خوانم. هایم میکامل از روي یادداشت به طور -الف
 کنم.  می

 

ید و آنان از شما بخواهند درباره چیزي که در آن تجربه دارید یک ساعت صحبت کنید چه شاگر با گروهی از دوستانتان با -38
 کنید؟  کار می

   توانم فکر کنم و چیزهاي بگویم.  می -ب          کنم از صحبت کردن دربارة آن خودداري کنم.  سعی می -الف
 ی دربارة آن صحبت کنم. توانم مدتی طوالن می -ج

 

 وندگان باشد؟ سر هم کردن داستان در مقابل شن نیازمندمندید که  به شغلی عالقه زآیا هرگ -39
 منـــد هستم. عالقه -ج             مند باشم.  شاید عالقه -ب       مند نیستم. عالقه -الف

 

تر براي بیان مطالب خود به  هاي ساده وقتی ناچار باشید با کسی که فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راه -40
 فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟ 

 . است آسان بـرایم کار این اغلب -ج       گاهی این کار برایم دشـوار است. -ب     معموالً این کار برایم دشوار است.  -الف
 

 برید؟  چقدر از ساختن چیزهاي جدید لذت می -41
 برم.  زهاي جدید لذت مـیگاهی از ساختن چی -ب  برم.  از ساختن چیزهاي جدید لذت می معموالً -الف

 برم.  زهاي جدید لذت میاغلب از ساختن چی -ج
 

 کنید؟  شوند چگونه برخورد می می و قانع با افرادي که به سختی متقاعد -42
 کردن آنها دالیل مختلف بیابم.قانعکنم براي  ی میسع -ب           کننده اشکال دارم. قانعدالیل  پیدا کردندر  -الف

 . یابم یم بسیار دالیل آنان کردن قانع براي -ج 
 گزینید؟  میبر ام دهید، معموالً کدام روش رااي را انج خواهید کار پیچیده وقتی می -43
 ی بیابم.هاي متنوع انم روشتو می -ج        . ابمبی روش چند وانمبت شاید -ب            یابم. روشی واحد می -الف

 

 چه نوع کاري را بیشتر دوست دارید؟  -44
 راحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد. کاري که تقریباً همۀ م -الف
   از آن نیازمند به ابتکار باشد.  مشخص شده و بخشی کاري را که بخشی از آن از پیش -ب
 راحل آن نیازمند ابتکار باشد.کاري را که بیشتر م -ج

 

 براي شما دشوار است؟ و غیر معمولی مانند رفتار یک کودك نابهنجار  ،آیا توضیح دالیل رفتار پیچیده -45 
وضیحات بسیاري ارائه توانم ت می-ج توانم توضیحات کلی ارائه دهم. می-ب پیچیده براي من خیلی دشوار است. تارتوضیح رف -الف

 دهم. 
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اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیۀ فهرستی طوالنی از مسایل آن چقدر  -46
 برایتان دشوار است؟ 

 چندان هم دشوار نیست. -ج         ست. تا حدي دشوار ا -ب             خیلی دشـوار است.  -الف
 

 آیید؟  اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهید تا چه اندازه از عهدة این کار بر می -47
 رفته برایم دشوار است. ارائه پیشنهادهایی فراتر از آنچه شواري شهر قبالً در نظر گ -الف
 ر گرفته است ارائه دهم. ر در نظراتر از آنچه قبالً شوراي شهتوانم تعداد اندکی پیشنهاد ف می -ب
 .هر در نظر گرفته است ارائه دهمفراتر از آنچه قبالً شوراي ش توانم پیشنهادهاي زیادي یم -ج

 

 موزش اعداد بیابد، به طوري که هاي گوناگون بسیاري براي آ توانید به یک معلم کالس اول کمک کنید تا راه آیا می -48
 مند شوند؟  به فراگیري اعداد عالقهدانش آموزان 

  شاید بتوانم چند راه معدود ارائه دهم.-ب               توانم این کار را انجام دهم.  نمی خیر، -الف
 .دهم ارائه بسیاري وناگونگ هاي راه توانم یم بله-ج 
 

ها چقدر  امکانات محدود، براي دستیابی به راههایی جهت تأمین امکانات ورزشی و سرگرمیاي با  کمک فکري به مدرسه -49
  براي شما آسان است؟

 نم راه هاي بسیــاري ارائه دهم. توا می -ج      هاي جدیدي ارائه دهم.  توانم راه یم -ب       خیلی دشوار است.  -الف
 

اند  کنید به عوامل مختلفی که احتماالً در آن دخالت داشته دهد، آیا سعی می براي شما رخ میقابل پیش بینی غیري ه وقتی حادث -50
 ببرید؟  پی
 م.کن معموالً سعی می -ج                    کنم.  گاهی سعی می -ب                  کنم.  سعی نمی -الف

 

  کنید؟ دهد، معموالً چه می وقتی حادثۀ عجیبی رخ می -51 
 .پردازم می ممکن علل همۀ ويجستج به -ج      .پردازم می آن یاصل علل برخی جستجوي به -ب    . کنمینم توجه آن به -الف 

 

  کنید؟ شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می مند می وقتی به چیزي عالقه -52
 .کنم زئیات آن توجه میبه همه ج -ج      کنم.  به جزئیات کلی آن توجه می -ب       کنم.  زیاد به جزئیات توجه نمی -الف

 

  کنید؟ کنید، چقدر به محتواي آن توجه می وقتی به آواز گوش می -53
 .کنم ی توجه میخیل -ج                 کنم.  گاهی توجه می -ب                کنم. هرگز توجه نمی -الف

 

  کنید؟ هنرمند سعی دارد بگوید توجه میکنید آیا به آنچه که  وقتی به یک اثر هنري نگاه می -54
 .      . کنمفکر میگاهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید،  -ب      . کنمفکر نمیند سعی دارد بگوید، به آنچه هنرم -الف

       . کنمفکر میاغلب به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید،  -ج
 

 دهید؟  کنید، چه واکنشی نشان می وقتی یک نمایش بدون کالم (پانتومیم) تماشا می -55
 کنم پیام عمومی آن را درك کنم.  م و سعی میکن آن را تماشا می -ب             کنم.  قط براي لذت بردن تماشا میف -الف

 آن را درك کنم.  هاي کنم همۀ پیام ی میکنم و سع آن را تماشا می -ج
 

 کنید؟  که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معموالً چه می یپس از تماشاي فیلم -56
 ران صحبت کنم. دربارة یک جنبه از فیلم با دیگ شاید -ب         پردازم.  به کار بعدي خود می -الف

 .کنم کنم و دربارة آنها با دیگران صحبت می ر میادث فیلم فکدربارة حو -ج
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 گنجانید؟  نویسید، معموالً چه مطالبی در آن می اي می وقتی نامه -57
 نویسم.  رین حوادث میدربارة مهمت -ب        دیگران به دانستن آن نیازمندند. نویسم که دربارة چیزهایی می -الف

 نویسم.  ی خودم میدربارة جزئیات زندگ -ج
 

  کنید؟ خود مجسم میخوانید در ذهن  کتابی را می خوانید، آیا آنچه را میوقتی  -58
 کنم.  در ذهن خود مجسم میخوانم  آنچه را می یگاه -ب          کنم.  خوانم در ذهن خود مجسم نمی یآنچه را م -الف

 .کنم م میمجسدر ذهنم خوانم  همه آنچه را که می -ج
 

  برید؟ دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می در آنچه که انجام می -59
ور بسیار پیچیده لذت از انجام ام-ج     برم. از انجام امور پیچیده لذت می-ب    برم. ساده و سر راست لذت میاز انجام امور -الف
 .برم می

 

  پردازید؟ دهید، می چقدر به جزئیات کاري که انجام می -60
 ردازم.پ میاغلب به جزئیات  -ج      پردازم. گاهی به جزئیات می -ب     پردازم. به جزئیات می به ندرت -الف
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 آزمون خالقیت پاسخنامه

             نام و نام خانوادگی:                                نام واحد آموزشی:                         پایه تحصیلی:
                                                          سن :                           جنس :                          

 توجه:
ستون را  پاسخ هاي هر تعدادسپس  انتخاب نمایید.× با گذاشتن عالمت را گزینه مورد نظر  با توجه به سؤاالت پرسشنامه؛

 در خانه مربوطه بنویسید.
 

 
 

 

 

 ج ب الف شماره سؤال ج ب الف شماره سؤال ج ب الف شماره سؤال
1    21    41    
2    22    42    
3    23    43    
4    24    44    
5    25    45    
6    26    46    
7    27    47    
8    28    48    
9    29    49    
10    30    50    
11    31    51    
12    32    52    
13    33    53    
14    34    54    
15    35    55    
16    36    56    
17    37    57    
18    38    58    
19    39    59    
20    40    60    

            هر ستون نعداد
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