
 

 

 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
 

 

 ( CCTST) فاسیون و  فاسیون کالیفرنیا انتقادی تفکرپرسشنامه استاندارد 
 

سوال بوده که توسط فاسیون و همکارانش  34پرسشنامه استنادارد تفکر انتقادی کالیفرنیا دارای 

می  طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش مهارتهای تفکر انتقادی فرد 

مولفه ای ) ارزشیابی، استنباط، تحلیل، استدالل قیاسی و استدالل استقرایی (   5باشد و دارای 

 اشد. می ب
 

و   ی+ سواالت تخصص  یات یو عمل یمفهوم فی تعار   یپرسشنامه به صورت کامل دارا نی در ضمن ا

 باشد ی+ منابع م  ییا یو پا یی+ روا  لیو تحل ری+ تفس  ینمره گذار وه ی + ش  یعموم

 

 

پاسخنامه  دانش آموز عزیز هر سوال را با دقت بخوانید و بهترین پاسخ را از میان گزینه  انتخاب کنید و در  

سوال وجود دارد . به خاطر داشته باشید که تنها یک ساعت فرصت    34مشخص نمائید . در این آزمون ،  

 دارید : 

 قسمتی از سواالت: 

رضا ، نگران نباش،  باالخره یک روز هم تو فارغ التحصیل خواهی شد ، تو دانش آموز    "عبارت :   .1

فرض    "ه زود یا دیر فارغ التحصیل خواهند شد  دوره دبیرستان هستی ، همه دانش آموزان  این دور

 کنید همه مطالب گفته شده درست باشد نتیجه گیری :

 الف ( نمی تواند غلط باشد .           ب ( احتماال درست است ، اما می تواند غلط باشد.

 پ ( احتماال غلط است ، اما می تواند درست باشد.     ت ( نمی تواند درست  باشد . 

 



 

 

به آن ماشین ها که با سرعت در یک خط پشت هم حرکت می کنند ، نگاه کنید . آنها   "عبارت :   .2

آنقدر به هم نزدیک هستند که اگر یکی از آنها ناگهان ترمز کند ، اتومبیل پشت سر به آن برخورد  

برخور یکدیگر  به  ها  ماشین  همه   ، کند  توقف  ناگهان  ماشین  اولین  اگر  بنابراین   . کرد  د  خواهد 

 با فرض این که مطلب فوق صحیح باشد ، ادعای اصلی این عبارت :  "خواهند کرد .

 الف ( نمی تواند غلط باشد .           ب ( احتماال درست است ، اما می تواند غلط باشد.

 پ ( احتماال غلط است ، اما می تواند درست باشد.     ت ( نمی تواند درست  باشد . 

 

ه آهن غرب که قرار است از مالیر بگذرد درست مثل سیبی است که با چاقو  پروژه خط را  "عبارت :   .3

ها   مالیری  که  به طوری   . است  کرده  ، جدایی  استان  مرکز  و  مالیر  بین  باشد  شده  وسط جدا  از 

همدانی ها را هم استانی خود به حساب نمی آورند . این جدایی باعث بی اعتمادی ، ترس و دشمنی  

  "به این دلیل متقاعد شده ام عبور پروژه خط راه آهن از غرب اشتباه است .  شده است . عزیزان من 

 با فرض پذیرش تمام قراین فوق، نتیجه گیری گوینده : 

 الف ( نمی تواند غلط باشد .           ب ( احتماال درست است ، اما می تواند غلط باشد.

 نمی تواند درست  باشد .  پ ( احتماال غلط است ، اما می تواند درست باشد.     ت ( 

 

زیرا    "حتی یک متفکر آزاد اندیش هم گاه و بیگاه دچار شک و دودلی می شود .  "فرض کنید که   .4

زندگی و   باید  باشد،  اساسی در جامعه  تغییرات  ایجاد  دنبال  به  او هم که   ، بکنید  را  مثال تصورش 

مصلح دلسوز و حامی عدم خشونت سرنوشت افراد زیادی را به خطر اندازد . او هم که به عنوان یک  

نمی   و هیچ کس  بود  اجتماعی  اساسی در شرایط  تغییرات  در جستجوی  گرایی شناخته می شود 

تواند زندگی و سرنوشت انسان ها را به خطر بیندازد بدون آن که حداقل گاهی اوقات دچار شک و  

ل درست باشد . جمله  اول  فرض کنید تمام عبارت های باال به عنوان بخشی از دالی  "دودلی شود .  

: 

 الف ( نمی تواند غلط باشد .           ب ( احتماال درست است ، اما می تواند غلط باشد.

 پ ( احتماال غلط است ، اما می تواند درست باشد.     ت ( نمی تواند درست  باشد . 



 

 

 

 هم معنی است با :  "تمام مدیران آمادگی کنفرانس را ندارند   "جمله  .5

 مام مدیران آماده کنفرانس نیستند .  الف (ت

 ب( هیچ یک از مدیران برای کنفرانس آماده نیستند  

 پ ( کسی که برای کنفرانس آماده نیست ، مدیر نیست. 

 ت ( تعدادی از مدیران برای کنفرانس آماده نیستند .

 

نیروی  "فرض کنید جمله   .6 به  باید  و هیجان هستند  فعالیت  دنبال  به  که  آن کسانی  دریایی    تنها 

 صحیح باشد کدامیک از موارد ذیل همین معنی را می ساند؟  "ملحق شوند 

 الف ( شما جز نیروی دریایی نباید  به دنبال فعالیت و هیجان باشید 

 ب ( شما نباید به نیروی دریایی بپیوندید مگر اینکه دنبال فعالیت و هیجان باشید.

 د به نیروی دریایی بپیوندید . پ ( اگر به دنبال فعالیت و هیجان هستید ، بای

 ت ( اگر به نیروی دریایی بپیوندید ، باید به فعالیت و هیجان باشید.

 

7.   : ، می گوید  درباره  حیوانات خانگی است  در    "فرض کنید زیست شناسی که مشغول سخنرانی 

ه  کدام مورد زیر ، بهترین تفسیر از این گفت   "سگ ، خلق و خوهای متعدد قابل تشخیص است .  

 است ؟

 الف ( سگی وجود دارد که بیش از یک خلق و خو دارد. 

 ب ( تمام سگ ها خلق و خو های متعددی دارند . 

 پ ( تمام سگ ها خلق و خو های یکسان دارند. 

 ت ( موجودی وجود دارد که بیش یک خلق و خو دارد و آن سگ است. 

 ث( تمام تفسیر های باال به یک نسبت قابل پذیرش هستند .

     

 به این معنی است که بگوئیم :  "اهالی پایین دره دردسر درست می کنند .  ". اگر بگوئیم ،8



 

 

 الف ( تمام مردم دردسر درست نمی کنند ، مگر آن که پایین دره ای باشد .

 ب ( اگر کسی پایین دره ای باشد ، دردسر درست می مند.  

 درست می کند .   پ ( حداقل یک فرد پایین دره ای وجود دارد که دردسر 

 ت ( تمام موارد فوق یک معنی  دارند . 

 

این درست نیست علی ماشین را تعمیر    "کدام یک از موارد زیر تقریبا برابر این گفته است که     .   9

 "می کرد عباس نیز قایق را تعمیر می کرد . 

 الف ( علی ماشین را تعمیر کرده ، ولی عباس قایق را درست نکرده است . 

 ب ( علی ماشین را تعمیرنکرده مگر اینکه عباس قایق را درست کرده باشد.  

 پ ( علی ماشین را تعمیر کرده  و عباس قایق را درست کرده است . 

 ت( اگر عباس قایق را درست نکرده باشد ، علی  هم ماشین را تعمیرنکرده است . 

 ث ( هیچ یک از موارد باال با گفته اصلی هم معنی نیست . 

 

در اکثر کشورهای صنعتی ، نوجوانان قبل از بیست سالگی وارد بازار    ". به متن زیر توجه کنید : 10

(. اقتصادی یک کشور را  2کار نمی شوند  از جامعه شناسان معتقدند که پیشرفت  واقع، برخی  ( در 

که انواع  ( مطالعات روانشناختی نشان داده اند  3نمی توان بر اساس سن ورود به بازار کار سنجید . )

(  . است  زیاد  کشور صنعتی  در  نوجوانی  دوره ی  ها ی  اگر  4اضطراب  است  اشتباه   ، هر حال  به   )

 "بپنداریم که نوجوانان که کار می کنند کمتر احتمال دارد از کارشان لذت ببرند .

 الف ( اثبات درستی جمله اول               ب ( اثبات درستی جمله دوم 

 وم                ت ( اثبات درستی جمله چهارم           پ ( اثبات درستی جمله س 



 

 

 ث( هیچکدام از موارد فوق 

 از متن زیر استفاده کنید : 12و  11برای پاسخ به سواالت  ❖

جهت قضاوت در مورد درستی یا نادرستی یک عمل ، ما باید اصول اخالقی را رعایت کرد نتیجه آن   (1)

 مهم نیست . 

با نیت عدالت طلبی ، بیان حقیقت و احترام به حقوق دیگران  اعمال درست آن هایی   (2) هستند که 

 صورت می گیرند؛ در اعمال نادرست عمال این اصول رعایت نمی شوند . 

در این بیان ، می توان موقعیتی را تصور نمود که بیان حقیقت ، ملتی را در معرض زیانی بزرگ قرار   (3)

 می دهد برای مثال ، 

دانید یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال های گذشته متهم به  فرض کنید که شما می    (4)

(  . است  اخالقی  فساد  ،  5یک  مزبور  کاندیدای  انتخاب  با  که  دانید  ، همچنین شما می  از طرفی   )

مشکالت خارجی و داخلی کشور مطمئنا حل شده ، غرور ملی احیاء گردیده و نام وی در تاریخ به  

رئیس جمهو بزرگترین  )عنوان  ثبت خواهد گردید.  واقف    6ر  موضوع   این  به  در عین حال شما   )

باقی   انتخاب وی  برای  را  این کاندیدا هیچ شانسی  از سابقه فساد اخالقی  مردم  آگاهی  هستید که 

( با این حال ، در صورت طرح سوال واضح در مورد سابقه اخالقی این نامزد از طرف  7نمی گذارد .)

( بیان حقیقت مستلزم افشاء سابقه فساد  8د از پاسخ دادن اجتناب کنید . ) رسانه ها ، شما نمی توانی

( بنابراین ، بیان حقیقت می تواند اقدام درستی باشد حتی اگر موجب  9اخالقی این فرد می باشد . ) 

 "خسران زیادی برای کار ملت گردد. 

 

11  ============================================================= ======== 

 

. مجموعه کامل ظروف غذاخوری حداقل شامل چهار عدد از هر یک از بشقاب غذا خوری ، کاسه  30

را اساسی ترین   باشد. این بیست  قطعه  سوپ خوری ، ظرف دسر، فنجان قهوه و ظرف سس می 

ظروف فرض نمود. البته ، در یک مجموعه کامل ، قطعات زیاد دیگری از جمله کاسه های کوچک  

های بزرگ غذا خوری، نمکدان ، فلفل دان ،ظرف خامه و شکر و حتی جاکره ای   ساالد خوری، دیس



 

 

وجود دارد . حال با فرض دریافت یک دسته کامل ظروف غذا خوری به عنوان هدیه ، براساس آنچه  

نتیجه گرفت که در بین قطعات مربوط به مجموعه اصلی ظروف ، دقیقا چهار   توان  گفته شد می 

کاسه سوپ خوری ، ظرف دسر ، فنجان قهوه ، و ظرف سس وجود دارد.    عدد بشقاب غذا خوری ،

 بهترین قضاوت درمورد شیوه ارائه نتیجه گیری نویسنده عبارت است از : 

 

اقیانوس آب زیر آب است  "الف ( ضعیف ، هیچ چیزی را اثبات نمی کند و مثل آن است که بگوییم  

". 

 د توجه قرار نداده است.ب ( ضعیف ، قطعات مربوط  ظروف تکمیلی را مور

 پ (قوی ، نویسنده انواع ظروف را در مجموعه کامل سرویس غذا خوری برشمرده است.

 ث ( قوی ، نتیجه گیری در واقع باز گوئی دقیقی از مفروضات فوق می باشد.

 

، به نتیجه گیری غلطی که در موقعیت فرضی    34تا    31به منظور پاشخگویی به سواالت  

 ، توجه کنید. ذیل وجود دارد 

 

  "نویسنده ای برای یک گروه نژاد پرست کار می کرد مدعی شد که آمریکائی های سفید پوست    "

از نقطه نظر هوش ذاتی بر سیاهان ، اسپانیایی تبارها ،آسیایی ها ، ایرانی ها و کلیه نژادهای پایین  

گروه دانش آموزان سال    دیگر برتری دارند. نویسنده جهت تایید ادعایش به مطالعه ای که روی دو 

اروپا   امتحان مشابهی در خصوص جغرافیای  از هر گروه  بود اشاره نمود.  انجام شده  دوم دبیرستان 

مشتمل بر کشورها ، پایتخت ها ، رود خانه ها، رشته کوه ها ،کشاورزی ، صنعت ،مذهب ، موسیقی  

اول شامل   بود.گروه  به عمل آمده  اسامی  نفرشان س   34نفر که    35و زبان ها  و دارای  فید پوست 

اروپایی بودند و در دبیرستان وابسته به دانشکده غیر دولتی در ایالت حاصلخیز    -خانوادگی انگلیسی

دوم   گروه  خواندند.  را می  اروپا  تاریخ  تحصیلی  اول  سال  و طی  بوده  تحصیل  به  مشغول  کالیفرنیا 

آسیایی یا خاورمیانه ای بودند و در    نفر اسپانیایی تبار، سیاهپوست ،  4نفر که همگی بجز    40شامل  

به   آنجلس مشغول  لوس  ایالت  در  اجتماعی  از مفاسد  پر  دولتی در محلی ای مخروبه و  دبیرستان 



 

 

تحصیل بوده و در سال اول مجموعه تاریخ جهان را مطالعه میکردند. نویسنده اعالم نمود که گروه  

 "دوم داشتند. اول مزیت محسوسی در امتحان جغرافیا در قیاس با گروه  

 

نتیجه گیری از اطالعات    ".  فرض کنید یک دانشمند علوم سیاسی اعتراض کند و بگویید که  31

فوق با توجه به ادعای مطرح شده اشتباه است ، زیرا این محقق به حق تصریح شده در قانون اساسی  

در صورت درستی    "آمریکا مبنی بر برخورداری از فرصت های برابر آموزشی توجهی ننموده است .

 این نظر ، آیا دلیل این دانشمند موجه است یا خیر، و چرا ؟

 الف ( موجه . مخدوش نمودن حقوق اساسی، پذیرش موارد پژوهش را غیرممکن می سازد. 

 ب ( موجه. وجود فرصت های مساوی آموزشی مفهومی گنگ و ابهام برانگیز است . 

 وجه قرار گرفته اند. پ( غیر موجه. این حقوق در تحقق اصلی مورد ت

 ت ( غیر موجه . این حقوق با تحقیق مزبور ارتباطی ندارد. 

 

نتیجه گیری  از اطالعات فوق    "فرض کنید که یک روانشناس رشد و تکامل استدالل نماید که    . 32

با توجه به ادعای مطرح شده اشتباه است، زیرا در مطالعه ، تاثیر محیط بر هوش مورد توجه قرار  

 در صورت درستی این نظر ، آیا دلیل این روانشناس موجه است یا خیر ؟  "نگرفته است .

 غیر موجه . کسی اثبات نکرده که محیط می تواند بر یادگیری جغرافی موثر باشد.الف (  

 ب ( غیر موجه . اندازه گیری تاثیر محیط بر هوش بسیار مشکل است . 

 پ ( موجه . این عامل باید مد  نظر قرار گیرد. 

 ت ( موجه . عامل اصلی تعیین کننده هوش محیط است ، نه ژنتیک . 

 

شما نمی توانید از افراد گروه دوم    "خانم مدد کار اجتماعی اعتراض کند که  . فرض کنید یک  33

انتظار همان میزان هوش را داشته باشید. در مجموع،  آنها حاصل فقر ،جنایت و خانواده هایی که از  

 در صورت درستی نظر، آیا دلیل این مدد کار موجه است یا خیر، و چرا؟  "هم پاشیده هستند 



 

 

له فقیر به معنی مدارس فقیر، مدارس فقیر به معنی معلمان فقیر ، معلمان فقیر به  الف( موجه. مح

 معنی دانش آموزان فقیر ، دانش آموزان فقیر به معنی نمرات ضعیف در آزمون می باشد.

که شما    ای  مدرسه  به کیفیت  ، هوش  اقتصادی  اجتماعی  از شرایط  نظر  . صرف  موجه  غیر   ) ب 

 دارد.  تحصیل می کنید ، بستگی  

 پ ( غیر موجه . فقر ، ثروت و شرایط خانوادگی بر کمی یا زیادی هوش فرد موثر نیست . 

ت ( موجه. صرف نظر از نژاد، دانش آموزانی با زمینه های مزبور در مقایسه با دانش آموزان  ثروتمند  

 از هوش کمتری برخوردارند. 

 

ریکایی مخالف ، با عصبانیت اعتراض  . فرض کنید که یک دانشجوی تربیت معلم سیاه پوست آم34

، در    "می کند که   را می گذرانند  اروپا  تاریخ   ثروتمند درس  آموزان   ! دانش  انتظاری دارید  چه 

 حالی که دانش آموزان  فقیر چنین نیستند.

در صورت درستی این نظر آیا دلیل او موجه    "مسلما آنها  در مورد اروپا مطالب بیشتری می دانند.  

 خیر ، و چرا ؟  است یا

الف ( غیر موجه .او تنها یک دانشجوی معلمی است و احتماال تجربه تحقیق یا آموزش را  جهت  

 تایید ادعایش ندارد. 

 ب ( موجه. اطالع و آگاهی از مسایل به هوش ارتباطی ندارد .   

ینه  پ ( موجه. اختالف میان دروس تدرسی شده در سال اول باعث می گردد که گروه اول در زم

 امتحان جغرافی  را آمادگی بیشتری در مقایسه با گروه دوم برخوردار باشند.  

ت ( غیر موجه .او به شکل آشکاری جبهه گرفته ، زیرا سیاه پوست است و به دلیل نتایجی که نویسنده ارائه  

 داده احساس توهین می کند.

 

 


