
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیا شی رایو قابل و وردکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 مهارت های تفکر انتقادی شعبانی پرسشنامه استاندارد  

 

طراحی شده است. این ( 1378) حسن شعبانیتوسط   ،مهارت های تفکر انتقادیپرسشنامه 

 می باشد   مقایسه، تشخیص و قضاوت مؤلفه  3سوال و    21پرسشنامه دارای  

 

 

 سواالت:

 

های زیر با دقت نگاه کنید و مشخص کنید در جای خالی چه شکلی باید به شکل -1

 کشیده شود.

 

 

 

های زیر با دقت نگاه کنید. فقط دو شکل مانند یکدیگر هستند آن دو شکل را به شکل  -2

 نید.های آنها در جای خالی مشخص کبا نوشتن شماره



 

 

 

در شکل زیر یک آهن ربا، تعدادی میخ، چکش و یک ظرف میوه وجود دارد. با دقت به   -3

 شکل نگاه کنید. 

 خیر  -بله                        ب  -آیا اشتباهی در شکل وجود دارد؟   الف  

 چرا؟ دالیل خود را در چند جمله بنویسید.

  

 

 

 

 

 

 

مشخص کنید کدام یک از دو ردیف الف یا   های زیر دقت با دقت نگاه کنید و به شکل  -4

 دهد؟ دور آن را خط بکشید. ب اطالعات مورد نظر را مرتب و منظم نشان می



 

 

 

انجام   -5 جمال، حامد، و رضا قرار است کارهای زیر را برای اجرای نمایشنامه در مدرسه 

 دهند.کارها عبارتند از: 

کردن لباس محلی؟ ( آماده3ایش           کردن سالن نم ( آماده2( فروش بلیط              1

هر کدام از آن سه نفر کاری را که انتخاب کردند و انجام دادند. اما دقت کنید، جمال بلیط  

را نفروخته است. حامد لباس محلی را تهیه نکرده است، و رضا سالن نمایش، و لباس محلی 

-حامد    -------------جمال  آماده نکرده است. پس هر کدام چه کاری را انجام داده اند؟

 --------------رضا    -------------

 

 ، در زیر آن، مرتب کنید.   3،  2،  1های زیر را با نوشتن شماره های  شکل   -6

 

مادر مینا گل قشنگی را در گلدان کاشته است. گل سر سبز و شکوفه زده است. برای   -19

ای ندارد ادر مینا آنرا به زیرزمین خانه که هیچ پنجرهاینکه آفتاب تابستان آنرا نسوزاند، م

خواهد که هر روز به آن آب دهد. مینا نیز هر دهد. و از مینا میمی برد و در آنجا قرار می



 

 

دهد. اما بعد از یک ماه وقتی مادر مینا یه دیدن گل روز طبق دستور مادر به گل آب  می

کند که چرا به گل آب نداده است. آیا را تنبیه میبیند و مینا  رود آنرا زرد پژمرده میمی

خیر     چرا؟ در اینجا   -بلی                         ب  -مادر مینا درست حدس زده است؟  الف

 اشتباهی رخ داده است، در چند جمله بنویسید.

کنند، شکل زیر خانم معلم درس علوم، برای تدریس موجوداتی که در آب زندگی می   -20

-آموزان زرنگ کالس دست بلند میدهد. سامان یکی از دانشآموزان نشان میه دانشرا ب

گوید خانم معلم اشتباهی در شکل وجود دارد. به شکل زیر خوب نگاه کنید. آیا کند و می

خیر      چرا؟ دالیل خود را در چند   -بلی                   ب  -گوید؟ الفسامان درست می

 جمله توضیح دهید. 

 

 

خواهد که هر کدام آموزان میمعلم درس علوم هنگام تدریس نور و باز تابش از دانش  -21

های مختلف در مورد نور و بازتابش انتخاب کنند و به کالس بیاورند. عکسی را از کتاب

گوید که عکس آورده شده آورد. معلم میکند و به کالس می فرامرز عکس زیر را انتخاب می

بلی                           -گوید؟ الفصویر خوب نگاه کنید آیا معلم راست میغلط است. به ت 

 خیر     -ب

 چرا؟ دالیل خود در چند جمله توضیح دهید.  


