
 

 

 1378 مهارت های تفکر انتقادی شعبانیپرسشنامه استاندارد 

 

 21طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ( 1378) حسن شعبانیتوسط  ،مهارت های تفکر انتقادیپرسشنامه 

 می باشد  مقایسه، تشخیص و قضاوت مؤلفه 3سوال و 

 

 مهعملیاتی متغیر پرسشناتعریف 

 گویه ای 21سواالت  ست که پاسخ دهندگان بها نمره ای تفکر انتقادیمهارت های در این تحقیق منظور از 

 می دهند. مهارت های تفکر انتقادیپرسشنامه 

 

  ولفه های پرسشنامه و پرسشنامهم

 پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادیتوزیع سواالت 

 هاسوال های تفکر انتقادیهای آمون مهارتمولفه

 2،9،13 مقایسه

 1،4،5،6،11،15 تشخیص

 3،7،8،10،12،14،16،17،18،19،20،21 قضاوت

 

 

 

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

 

های آنها در های زیر با دقت نگاه کنید. فقط دو شکل مانند یکدیگر هستند آن دو شکل را با نوشتن شمارهبه شکل -2

 نید.جای خالی مشخص ک

 



 

 

 

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

 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 ب اطالعات مورد نظر را مرتب و  های زیر دقت با دقت نگاه کنید وبه شکل -4

 دهد؟ دور آن را خط بکشید.منظم نشان می

 

 جمال، حامد، و رضا قرار است کارهای زیر را برای اجرای نمایشنامه در مدرسه انجام دهند.کارها عبارتند از:  -5

کردن لباس محلی؟ هر کدام از آن سه نفر کاری را ( آماده3ایش          کردن سالن نم( آماده2( فروش بلیط             1

که انتخاب کردند و انجام دادند. اما دقت کنید، جمال بلیط را نفروخته است. حامد لباس محلی را تهیه نکرده است، و رضا 

--حامد   -------------جمال سالن نمایش، و لباس محلی 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



 

 

 

باشند به دیدن باغ وحش ببرد. نفر می 250اش را که آموزان مدرسهخواهد دانشآقای رجبی مدیر دبستان ایمان می -7

نفر باشد و همه بچه بر روی صندلی بنشینند. او به چند اتوبوس  40س کرایه کند و ظرفیت هر اتوبوس اگر بخواهد اتوبو

 نیاز دارد؟

هفت اتوبوس  چرا؟ دالیل خورد در چند جمله  -4شش اتوبوس        -3پنج اتوبوس    -2چهار اتوبوس          -1

 بنویسید:

 شود؟بریزیم چه می بینی کنید، اگر آب ظرف الف را در ظرف بپیش -8

 

 شودظرف ب پر می -ریزد                جآب مقداری به زمین می -ماند          بنصف ظرف ب خالی می -الف

 

 های زیر پاسخ دهید.های زیر را با دقت نگاه کنید و با هم مقایسه کنید و سپس به سوالشکل -9

 

 رد؟چه چیزهایی وجود دا 1در داخل مربع شماره  -1/9

 دارد؟ 1چه تفاوتی با مربع شماره  2مربع شماره  -2/9

 چه تفاوتی با هم دارند؟ 2و مربع شماره  3مربع شماره  -3/9

 های آنها را بنویسید.ها و تفاوتمقایسه کنید. شباهت 3را با مربع شماره  4مربع شماره  -4/9



 

 

های گروه کنند. حاال به شکلخاصی تولید صدا میهای گروه الف همه جزء وسایل موسیقی هستند که به روش شکل -10

باشند؟ ب نگاه کنید، و بگویید کدام یک از آنها از نظر تولید صدا شبیه گروه الف می

 

 چرا؟ در چند جمله توضیح دهید.

 

 

 مرتب کنید. 4و 3و 2و 1های زیر را با نوشتن شماره های شکل -11

 

ها بزرگ دختر و پنج پسر داشته باشد. چون وقتی بچه 10، خیلی دوست دارد که گویدبه مادر سارا به خانم معلم می -12

ها داشته کنید، نباید این تعداد بچهگوید که شما اشتباه میشدند به او کمک خواهند کرد. خانم معلم به مادر سارا می

 خیر      چرا؟ در چند جمله توضیح دهید.  -ب  بلی                        -کند؟   الفباشید. آیا واقعا مادر سارا اشتباه می

 های زیر پاسخ دهید.های زیر با دقت نگاه کنید و پس از مقایسه آنها، به سوالبه شکل -13

 

 چه چیزهایی وجود دارد؟ نام ببرید. 1در داخل شکل شماره  -1/13

 دارد؟ 1هایی با شکل شماره ها و چه تفاوتچه شباهت 2شکل شماره  -2/13



 

 

 چه تغییری کرده است؟ 2نسبت به شکل شماره  3شکل شماره  -3/13

 هایی وجود دارد؟ها و چه تفاوتچه شباهت 3و شکل شماره  4بین شکل شماره  -4/13

باشند. یک روز نسرین گرسنه بود. بدون آموزان کالس چهارم الف هستند. آنها با هم دوست میپروین و نسرین دانش -14

شود و کتاب خورد. وقتی پروین فهمید عصبانی میهای او را میکند و قسمتی از خوارکیاو را باز میاجازه پروین کیف 

خیر      چرا؟ دالیل خود را در  -بلی          ب -کند. آیا به نظر شما پروین کار خوبی کرده است. الفنسرین را پاره می

 چند جمله بنویسید.

ای که دودکش دارند قرار گرفته است. های زیر دارد. خانه پوران بین دو خانهپوران، دوستی در هر یک از خانه -15

کنند، کنند. دوستش جمیله در انتهای کوچه زندگی میها نیست، زندگی میای که شبیه بقیه خانهدوستش سارا در خانه

و خانه دوست دیگرش که افسانه نام دارد، دو پنجره در باال دارد. در ضمن پوران دوستی دارد که اسمش شراره است. پدر 

-های زیر با دقت نگاه کنید و بگویید چه کسی در هر خانه زندگی میو مادر شراره درخت را خیلی دوست دارند. به خانه

 یسید.کند؟ اسم آنها را در زیر هر خانه بنو

 

گیرد. اما احمد می 19و  18باشند. علی در درس ریاضی مرتب آموز کالس چهارم دبستان میعلی و احمد دو دانش -16

گیرند که بیشتر تالش کنند. گیرد. علی و احمد هر دو تصمیم میاش بسیار ضعیف است و مرتب صفر میمتاسفانه ریاضی

کند و رساند. خانم معلم علی را تشویق میمی 10مد نمره خود را از صفر به گیرد و احمی 20پس از مدتی علی ریاضی را 

کنید به جای علی باید احمد را گوید، خانم معلم اشتباه میکند و میدهد. ولی پدر احمد اعتراض میبه او جایزه می

گویند؟ م یک از آنها راست میتشویق کنید و به او جایزه بدهی. خانم معلم حرف او را قبول نمی کند. به نظر شما کدا

 خانم معلم    چرا؟ نظر خود را با ذکر دلیل در چند جمله بنویسید. -پدر احمد                 ب -الف

بندد. پس کند و سر آنرا نمیکند فراموش میمادر اکرم یک شیشه کوچک عطر دارد. یک روز که از عطر استفاده می -17

-گوید ؟ چرا از عطر من استفاده کردهشود و به اکرم میعطرش کم شده است، عصبانی میشود که از چند روز متوجه می

دهد که هرگز از عطر او استفاده نکرده است. اگر اکرم راست بگوید و عطر شیشه نیز نریخته باشد، ای؟ اکرم جواب می

 چگونه ممکن است عطر کم شده باشد؟ پاسخ خود را در چند جمله بنویسید.



 

 

اند. اما باشد. اغلب مردم آن کشور گرسنهی وجود دارد که دارای جمعیت زیاد ولی محصوالت کشاورزی کم میکشور-18

گیرد که نفت و زغال سنگ را باشد. دولت آن کشور تصمیم میدر آن کشور دارای معادن نفت و زغال سنگ فراوان می

کشورش از گرسنگی نجات دهد. آیا به نظر این دولت کار  استخراج و بفروشد و از پول آن گندم و برنج وارد کند تا مردم

 خیر       چرا؟ دالیل خود را در چند جمله بنویسید. -بلی                  ب -کند؟ الفدرستی می

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

خواهد که هر دهد. و از مینا میای ندارد می برد و در آنجا قرار میادر مینا آنرا به زیرزمین خانه که هیچ پنجرهنسوزاند، م

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

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

 خیر     چرا؟ در اینجا اشتباهی رخ داده است، در چند جمله بنویسید. -بلی                         ب -است؟  الف

-آموزان نشان میه دانشکنند، شکل زیر را بخانم معلم درس علوم، برای تدریس موجوداتی که در آب زندگی می -20

گوید خانم معلم اشتباهی در شکل وجود دارد. به کند و میآموزان زرنگ کالس دست بلند میدهد. سامان یکی از دانش

خیر      چرا؟ دالیل خود را در چند  -بلی                   ب -گوید؟ الفشکل زیر خوب نگاه کنید. آیا سامان درست می

 جمله توضیح دهید.

 

 

های مختلف خواهد که هر کدام عکسی را از کتابآموزان میمعلم درس علوم هنگام تدریس نور و باز تابش از دانش -21

در مورد نور و بازتابش انتخاب کنند و به کالس بیاورند. 

آورد. معلم کند و به کالس میفرامرز عکس زیر را انتخاب می

صویر خوب نگاه گوید که عکس آورده شده غلط است. به تمی

بلی                          -گوید؟ الفکنید آیا معلم راست می

 خیر    -ب

 چرا؟ دالیل خود در چند جمله توضیح دهید.  



 

 

 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

حد چیزی را اندازه می گیرد که ما اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه  

 (1378، شعبانیدر پروژهش ) روایی پرسشنامه در این پژوهش(. 1390فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 سنجیده شده است.

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

زه مدی گیدرد یعندی  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه انددا

اینکدده ابددزار اندددازه گیددری در شددرایط یکسددان تددا چدده اندددازه نتددایج یکسددانی بدده دسددت مددی دهددد) سددرمد و 

این پرسشنامه بداالی برای  ( 1378، شعبانی )ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش  .(1390همکاران،

  برآورد شد. 7/0

 آلفای کرونباخ متغیر

 هارت های تفکر انتقادیمپرسشنامه استاندارد 

 
77/0 

 

 :منابع

 .(. روش تحقیق در علوم رفتاری1390سرمد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان )

گروهی بر روی تفکر انتقادی، رساله دکتری  (. تاثیر روش حل مسئله به صورت کار1378شعبانی، حسن)

 .دانشگاه تربیت مدرس تهران
 


