
 

 

 

 

SUBSCALA VOCABULAR WISC 

 

La preadolescenți există anumite articularități ale limbajului, iar Subscala Vocabular 

WISC ajută la identificarea acestora. 

La această vârstă se produce o crestere remarcabilă a vocabularului pasiv, ajungând in 

medie la 14.000 de cuvinte la 14 ani. Aceasta permite preadolescentului să inteleagă multe 

mesaje, să aiba acces la variate surse de informare. 

Vorbirea adolescentului se deosebeste de cea a scolarului mic, având un debit apropiat 

de al adultului, o mai mare fluență, mai ales dupa 11-12 ani, o mai bună organizare a ideilor 

in propozitii si fraze mai bogate. In cadrul comunicării cu colegii si prietenii incepe să se 

manifeste preferinta pentru argoul scolar. Se manifestă deasemenea o preferință penru 

superlative.  

Vocabularul activ poate fi diferit de la individ la individ, de la elevii care trăiesc intr-

un mediu stimulativ si favorizant la cei din zonele nefavorizate si din familiile cu slab nivel 

cultural. 

Conceptul de coeficient intelectual în evaluarea performanţelor la scalele Wechsler 

se bazează pe utilizarea definiţiei statistice a normalităţii. Subscala Vocabular WISC 

porneşte de la conceperea inteligenţei ca parte a personalităţii globale, capacitate complexă 

a subiectului de a gândi raţional, de a acţiona cu scop şi a relaţiona adecvat cu mediul său. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente/ tehnici de lucru specifice pentru dezvoltarea de abilități emoționale, 

consilierea socială și vocațională adaptate la nevoile de servicii psiho-sociale de sprijin 

ale preșcolarilor/ elevilor din grupul țintă 



 

 

 

WISC este test un de inteligenţă pentru copiii de la 5 la 15 ani, considerat cel mai bun 

test individual de inteligenţă. Itemii Subscalei vocabular WISC sunt grupaţi tematic şi 

aranjaţi în ordinea crescătoare a dificultăţii lor. Testul este format din 12 subteste: 6 subteste 

verbale care totalizează un QI verbal şi 6 teste de performanţă, care totalizează un QI de 

performanţă. Fiecare din rezultatele la cele 12 subteste duce la un scor brut: numarul de 

răspunsuri corecte obţinute de un subiect la fiecare dintre subteste.  

 Subscala Vocabular măsoară cunoştinţe legate de cuvinte, verbalizare sau 

vocabular – bun predictor pentru succesul şcolar. 

 

Materiale: 30 itemi inclusi in subtest 

 

Nume/Prenume: 

Varsta:_______Clasa:____ 

Scoala/localitatea: 

 

Instrucțiune: Iată o listă cu diferite cuvinte iar tu va trebui să scrii ce inseamnă fiecare 

dintre acestea. 

 

1. Ce este un ceas? 

Răspuns:_____________________ 

2. Ce este o umbrelă? 

Răspuns:_____________________ 

3. Ce este o pălărie? 

Răspuns:_____________________ 

4. Ce este un hoț? 

Răspuns:_____________________ 

5. Ce este o vacă? 

Răspuns:_____________________ 

6. Ce este o bicicletă? 

Răspuns:_____________________ 

7. Ce este un măgar? 

Răspuns:_____________________ 



 

 

 

8. Ce este alfabetul? 

Răspuns:_____________________ 

9. Ce inseamnă străvechi? 

Răspuns:_____________________ 

10. Ce inseamnă a părăsi? 

Răspuns:_____________________ 

11. Ce inseamnă brav? 

Răspuns:_____________________ 

12. Ce este o insulă? 

Răspuns:_____________________ 

13. Ce inseamnă a absorbi? 

Răspuns:_____________________ 

14. Ce inseamnă nonsens? 

      Răspuns:_____________________ 

15. Ce inseamnă precis? 

Răspuns:_____________________ 

16. Ce reprezintă transparent? 

Răspuns:_____________________ 

17. Ce inseamnă lăudăros? 

Răspuns:_____________________ 

18. Ce inseamnă a migra? 

Răspuns:_____________________ 

19. Ce este o fabulă? 

Răspuns:_____________________ 

20. Ce inseamnă extenuant? 

Răspuns:_____________________ 

21. Ce  inseamnă imitare? 

Răspuns:_____________________ 

22. Ce inseamnă rivalitate? 

Răspuns:_____________________ 

23. Ce inseamnă a izola? 

Răspuns:_____________________ 



 

 

 

24. Ce inseamnă unanim? 

Răspuns:_____________________ 

25. Ce inseamnă amendament? 

Răspuns:_____________________ 

26. Ce inseamnă constrângere? 

Răspuns:_____________________ 

27. Ce inseamnă iminent? 

Răspuns:_____________________ 

28. Ce inseamnă suferință? 

Răspuns:_____________________ 

29. Ce inseamnă amânare? 

Răspuns:_____________________ 

30. Ce inseamnă aberație?    

Răspuns:_____________________ 

 


