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قوی

 --4به طور مداوم تمام يا تقريبا تمام موارد زير را انجام می دھد:

شواھد ،اظھارات ،گرافيک ھا ،سواالت ،و غيره را به نحوصحيحی تفسير می کند.
مھمترين استداللھا )داليل و ادعا ھا( را با ذکر موارد له و عليه شناسايی می کند.
نظرات مھم ديگر را به طور فکورانه تحليل و ارزشيابی می کند.
به صورت تضمينی ،بی طرفانه و بدون سفسطه نتيجه گيری می کند.
نتايج کليدی و رويه ھا را توجيه می کند ،پيش فرضھا وداليل را تو ضيح می دھد.
اينکه شواھد و داليل به کجا منتھی می شوند را به طور منصفانه دنبال می کند.

قابل قبول 3--

بيشتر يا بسياری از موارد زير را انجام می دھد:

شواھد ،اظھارات ،گرافيک ھا ،سواالت ،و غيره را به نحوصحيحی تفسير می کند.
استداللھای مرتبط )داليل و ادعا ھا( را با ذکر موارد له و عليه شناسايی می کند.
تحليل و ارزشيابی نقطه نظرات مشھود ديگر را پيشنھاد می کند.
به صورت تضمينی و بدون سفسطه نتيجه گيری می کند.
برخی نتايج يا رويه ھا را توجيه می کند ،داليل را تو ضيح می دھد.
اينکه شواھد و داليل به کجا منتھی می شوند را به طور منصفانه دنبال می کند.

غير قابل قبول --2

بيشتر يا بسياری از موارد زير را انجام می دھد:

شواھد،اظھارات ،گرافيک ھا ،سواالت ،و غيره را به غلط تفسير می کند.
قادر به تشخيص نظريه ھای مخالف مرتبط و قوی نمی باشد.
نقطه نظرات مشخص ديگررا به طور سطحی ارزيابی می کند و يا ناديده می گيرد .
نتيجه گيری ھای غلط و سفسطه آميز می کند.
نتايج و رويه ھا ی زيادی را توجيه نمی کند ،به ندرت داليل را تو ضيح می دھد.
بدون توجه به شواھد و داليل بر اساس عالقه شخصی يا پيش ذھنيات خود از نقطه نظرات دفاع و
انھا را بکار می گيرد.

ضعيف ----1

به طور مداوم تمام يا تقريبا تمام موارد زير را انجام می

دھد:
تفسيرھای مغرضانه ای ازشواھد ،اظھارات ،گرافيک ھا ،سواالت ،اطالعات يا نقطه نظرات
ديگران ارائه می کند.
قادر به تشخيص نظرات مرتبط و قوی نمی باشد وعجوالنه آنھا را نا ديده می گيرد.
نقطه نظرات مشخص ديگررا به طور سطحی ارزيابی می کند و يا ناديده می گيرد .
با استفاده از داليل غلط يا نا مربوط و سفسطه آميز بحث می کند.
نه نتايج يا رويه ھا را توجيه می کند ،نه داليل را تو ضيح می دھد.
بدون توجه به شواھد و داليل بر اساس عالقه شخصی يا پيش ذھنيات خود از نقطه نظرات دفاع و
انھا را بکار می گيرد.
استدالل ھای خصمانه و از روی فکر بسته از خود نشان می دھد.
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