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  :به طور مداوم تمام يا تقريبا تمام موارد زير را انجام می دھد --4قوی     
 تفسير می کند. صحيحینحوو غيره را به  سواالت، ھا،گرافيک  اظھارات، شواھد، 
  .شناسايی می کند را با ذکر موارد له و عليه) داليل و ادعا ھا(مھمترين استداللھا  
  تحليل و ارزشيابی می کند.  طور فکورانهرا به  مھم ديگرنظرات  
 .سفسطه نتيجه گيری می کند بدونطرفانه و  ، بییتضمين صورتبه  
  .تو ضيح می دھدپيش فرضھا وداليل را  نتايج کليدی و رويه ھا را توجيه می کند، 
   به طور منصفانه دنبال می کند. به کجا منتھی می شوند راشواھد و داليل اينکه  

  :بسياری از موارد زير را انجام می دھدبيشتر يا  3-- قابل قبول 
 تفسير می کند. صحيحینحوبه و غيره را  سواالت، گرافيک ھا، اظھارات، شواھد، 
  .شناسايی می کندبا ذکر موارد له و عليه  را) داليل و ادعا ھا(استداللھای مرتبط  
 را پيشنھاد می کند. ديگر  تحليل و ارزشيابی نقطه نظرات مشھود 
 .سفسطه نتيجه گيری می کند و بدون یتضمين صورتبه  
 .داليل را تو ضيح می دھد برخی نتايج يا رويه ھا را توجيه می کند، 
 به طور منصفانه دنبال می کند. به کجا منتھی می شوند راشواھد و داليل اينکه  

  :  بيشتر يا بسياری از موارد زير را انجام می دھد -- 2غير قابل قبول 
 تفسير می کند. غلطو غيره را به  سواالت، گرافيک ھا، شواھد،اظھارات، 
 نمی باشد.قوی  و  مرتبط قادر به تشخيص نظريه ھای مخالف  
 .ا ناديده می گيرد و ي به طور سطحی ارزيابی می کند مشخص ديگررانقطه نظرات  
 .می کند و سفسطه آميز ھای غلطنتيجه گيری  
 .به ندرت داليل را تو ضيح می دھد می کند،نرا توجيه ی زيادی رويه ھا  ونتايج  
دفاع و نقطه نظرات  از خود ذھنياتپيش شخصی يا بر اساس عالقه   شواھد و داليلبدون توجه به  

  را بکار می گيرد.انھا 

يا تقريبا تمام موارد زير را انجام می تمام  به طور مداوم ----1ضعيف 
 :دھد

اطالعات يا نقطه نظرات  سواالت، گرافيک ھا، اظھارات، تفسيرھای مغرضانه ای ازشواھد، 
 ديگران ارائه می کند.

 می گيرد.نا ديده آنھا را  عجوالنهو نمی باشدقوی  قادر به تشخيص نظرات مرتبط و 
 .ا ناديده می گيرد و يبه طور سطحی ارزيابی می کند  مشخص ديگررانقطه نظرات  
  بحث می کند. آميزسفسطه نا مربوط و غلط يا با استفاده از داليل  
  .نه داليل را تو ضيح می دھد نه نتايج يا رويه ھا را توجيه می کند، 
دفاع و نقطه نظرات  از خود ذھنياتپيش بر اساس عالقه شخصی يا   شواھد و داليلبدون توجه به  

  انھا را بکار می گيرد.
 .نشان می دھد از خودفکر بسته ھای خصمانه و از روی استدالل  

 
 
 
 
 

(c) 1994, 2009 Peter A. Facione, Noreen C. Facione, and Measured Reasons LLC, Hermosa Beach, CA 
USA. 

Published by the California Academic Press / Insight Assessment, Millbrae, CA 94030 
For more information and to download free copies of this rubric visit 

  .برای اطالعات بيشتر و بارگذاری مجانی اين فرم سايت زير را مالجظه کنيد
http://www.insightassessment.com/Products/Rubrics-Rating-Forms-and-Other-Tools/Holistic-Critical-Thinking-Scoring-Rubric-HCTSR/(language)/eng-US 

رای مقاصد غير خيريه و سازمانھای مراقبتھای بھداشتی  اعطا می شود تا از ان ب ياغير انتفاعی، عمومیاجازه تکثير نا محدود و توزيع مجانی اين فرم به پرسنل، دانشحويان،مددجويان و يا مديران دراموزش 
  .را ذکر کنند"Facione and Facione"  نويسندگان ان   بنويسند که کپی ھای توزيع شده رايگان بوده و نام. تجاری استفاده کنند مشروط بر اينکه ھيچيک از از بخشھای نمره گذاری ان را تغيير ندھند

   
 www.insightassessment.com   4.2:062694( )650( 697-5628: تلفن امريکاR:49PAF(. 

  تماس بگيريد.  Insight Assessmentبرای کسب اجازه استفاده از اين فرم در موادی که فروخته می شود با  

  

  


