
 
 

 

 ?האם הילד שלך- שאלון להורים
. ככל שמסמנים יותר פריטים כך מידת האינטליגנציה הזו גבוהה יותר

 

 :האם הילד שלך- אינטליגנציה מילולית

o נהנה להאזין לאנשים אחרים שמדברים. 

o מעיר או מגיב לאנשים המשתמשים בשפה לא תקינה.  

o רוצה ללמוד מילים חדשות. 

o מסביר את עצמו באופן שאנשים מבינים אותו בפעם הראשונה. 

o אוהב לספר סיפורים. 

o נהנה מקריאת ספרים. 

o תאריכים וטריוויה, בעל זיכרון טוב לשמות. 

o רדיו וכו, סיפור: אוהב להקשיב לדיבור'. 

o תשבצים, אוהב משחקי מילים כמו שבץ נא. 

o מקצועות כמו ספרות והיסטוריה אהובים עליו יותר מחשבון ומדעים. 

o בזמן נסיעה ברכב שם לב יותר למילים על השלטים וללוחות המודעות יותר מאשר לנוף. 

o דברים שהוא כותב זוכים להערכה אצל אחרים. 

o בעל אוצר מילים רחב יחסית. 

 

 :האם הילד שלך- אינטליגנציה מוזיקלית

o נהנה ממוזיקה. 

o מקשיב הרבה למוזיקה. 

o מזמזם או שר הרבה. 

o מעודד את עצמו עם מוזיקה כשהוא עצוב. 

o  מזהה זיופים. 

o בעל קול טוב. 

o זוכר מנגינות של שירים. 

o מנגן בכלי מוזיקלי. 



 
 

o יכול להתחבר למקצב של יצירה מוזיקלית תוך שימוש בכלי הקשה פשוט. 

o מכיר מנגינות רבות ושונות של שירים ויצירות מוזיקליות. 

o מסוגל לחזור בצורה מדויקת למדי על קטע מוזיקלי לאחר שמיעה אחת בלבד. 

o שמעתי"משתמש הרבה במילה , משתמש בדימויים ומילים מעולם המוזיקה." 

 

o האם הילד שלך- אינטליגנציה בין אישית: 

o מבין איך חברים מרגישים. 

o יש לו שניים או יותר  חברים קרובים. 

o נותן עצות לחברים שיש להם בעיות. 

o בעל יכולת אמפטיה ודאגה לזולת. 

o נראה שיש לו חוכמת רחוב. 

o בעל יכולת מנהיגות טבעית. 

o מעדיף פעילויות קבוצתית על פני פעילות עצמית. 

o בהחלטות וכדומה, בהתלבטויות, בדרך כלל משתף בחוויות שלו. 

o נוטה לסייע לאנשים להתמודד עם הקשיים שלהם. 

o  בנות גילו/אוהב את חברת בני. 

o אוהב להקשיב לאחרים. 

o יודע לשמור סוד. 

 

o האם הילד שלך- אינטליגנציה תוך אישית: 

o צריך מקום שקט לעבוד או ללמוד או סתם אוהב להיות לבד. 

o אוהבת לאסוף חפצים בעלי משמעות מיוחדת עבורו. 

o זוכר את חלומותיו. 

o מפגין עצמאות או רצון חזק. 

o מעריכה את יכולותיו וחולשותיו באופן מציאותי. 

o מביע במדויק את הרגשתו. 

o מהרהרת הרבה על דברים שעומד לבצע. 

o מסוגל ללמוד מכישלון. 

o יש לו תחומי עניין ששומר לעצמו. 

o מכוון את עצמו ליעדים שקבע בחיים. 



 
 

o דעתן, בעל חשיבה עצמאית. 

o כותב יומן. 

 

 

 

 

o האם הילד שלך- מתמטית- אינטליגנציה לוגית: 

o אוהב לעבוד עם מחשבים ומחשבונים. 

o נהנה משיעור מתמטיקה. 

o מחבר בקלות מספרים בראשו. 

o  (במטבח, בבית)נהנה לעשות ניסויים מדעיים. 

o שואל המון שאלות על איך דברים עובדים. 

o דמקה או משחקי אסטרטגיה אחרים, נהנה ממשחק שחמט. 

o נהנה מחידות היגיון או משחקי היגיון. 

o מחפש לכל דבר הסבר רציונאלי. 

o נמדדו או כומתו בדרך כלשהי, מרגיש יותר בנוח עם דברים שנבחנו. 

o זוכר מספרים בקלות. 

o אוהב חידות עם מספרים. 

 

o האם הילד שלך- אינטליגנציה מרחבית: 

o מעדיף לצייר במקום לכתוב. 

o מוצא את דרכו במקום חדש בקלות. 

o קורע דברים לגזרים ואחר כך מנסה להרכיב אותם. 

o תרשימים ואיורים בקלות רבה יותר מאשר טקסט, קורא מפות. 

o חולם בהקיץ יותר מחבריו. 

o  (כמו מבנים של לגו)בונה מבנים תלת ממדיים מעניינים. 

o משרבט הרבה במחברותיו. 

o רגיש לצבע. 

o  (תערוכות, בספרים)אוהב להסתכל בתמונות. 

o מסדר את החדר באופן מוצלח. 

o אוהב פעילות הנושאת אופי אומנותי. 



 
 

 

 

 

 

 

o האם הילד שלך- אינטליגנציה גופנית: 

o או הליכה על קורה , החלקה על גלגיליות, מוצא פעילויות כמו רכיבה על אופניים

 .כקלות

o משתמש הרבה בתנועות ידיים חדות ותנועות גוף תוך כדי דיבור עם חברים. 

o שוחה או עוסק בפעילות גופנית מבלי להתעייף, רץ. 

o לומד לשחק בספורט חדש בקלות ובמהירות. 

o כשהוא רואה חפץ חדש הוא רוצה מייד לגעת בו. 

o מדווח על תחושות גופניות תוך כדי חשיבה או עבודה. 

o  תנועות או גינונים של אנשים אחרים,מחכה מחוות. 

o או מקשקש בישיבה כאשר הוא נדרש להיות במקום אחד זמן רב, קם, זז. 

o עסוק באופן קבוע בספורט כלשהו או בפעילות גופנית. 

o לגעת בחומרים',לגלף וכו, לרקום, לתפור- אוהב לעבוד בידיים. 

o חייב לתרגל אותה, כשלומד מיומנות חדשה. 

o אוהב משחקי כדור. 

 

o האם הילד שלך- אינטליגנציה נטורלינטית: 

o חרקים או אבנים, נהנה לאסוף פרחים. 

o אוהב לטייל בטבע וליהנות ממראות. 

o זוכר בקלות שמות של צמחים ובעלי חיים. 

o מגדל או רוצה לגדל בעל חיים. 

o מבין את החשיבות בתזונה בריאה ומנסה לחיות לפיה. 

o במעוף הציפורים, בכוכבים, מרבה להסתכל בשמיים. 

o חובב סרטי הטבע. 



 
 

o מעדיף פיקניק או בילוי בחיק הטבע. 

o הליכה בטבע מרגיע אותו. 

 

 


