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میزان تعیین  ارزشیابی فراگیران و همچنین اطالعات اساسی را برایامتحان یکی از عناصر فرآیند آموزش است که 

محتوای سواالت  مورد استفاده قرار گیرد.  بهبود شرایط آموزشیمی تواند جهت فراهم می سازد و آموزش کارایی 

شته دا هماهنگی فراگیرانف های آموزشی ، برنامه ، روش ، وسایل و ویژگی های اهدامحتوای  امتحانی باید با 

 باشند . 

 شود:به اصول زیر توجه در طراحی سواالت امتحان الزم است 

 .  نماید ارزیابی درسی مواد از یک هر در را آموزشی های هدف تحقق باید امتحان سواالت –الف 

 در ها آن یادگیری که را درس هر مهم مطالب و باشند سازگار آموزشی مواد محتوای با باید امتحان سواالت –ب 

  .  شوند شامل ، است برخوردار قبولی قابل اهمیت از درسی اهداف به دستیابی با رابطه

یری و هدف های آموزشی یادگ مختلف سطوح در را آموزان دانش های مهارت و توانایی باید امتحانی سواالت –ج 

 مورد سنجش قرار دهند . 

 درس هر محتوای و رفتاری های هدف با رابطه در ممکن های سوال تمامی میان از باید امتحانی سواالت –د 

 را مورد سنجش و اندازه گیری قرار دهند .  فراگیرانز آموخته های ا جامعی نمونه که شوند انتخاب چنان

از نظر محتوایی باید برای دستیابی به هدف هایی که امتحان به منظور دستیابی به آن ها  امتحانی سواالت –ه 

 .  باشند مناسب ، پذیرد می  انجام
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 .  باشد داشته تناسب سنجش مورد رفتار نوع با بایست می امتحانی سواالت از یک هر چگونگی و نوع –و 

آن تا جایی که ممکن است از خطای اندازه گیری به دور  نتایج که شود ریزی طرح صورتی به باید امتحان –ز 

 باشند . 

 ف رفتاری اهداطبقه بندی 

هدف های رفتاری همچون سایر اهداف آموزشی در چهار حوزه و قلمرو طبقه بندی می شوند . این چهار حوزه و 

طراحی و  در این جزوهقلمرو عبارتند از حیطه شناختی ، حیطه عاطفی ، حیطه روانی حرکتی و حیطه کوششی . 

 را می سنجد. اهداف رفتاری در حیطه ی شناختی تنها مد نظر است که تهیه سواالت امتحان کتبی 

 طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه ی شناختی  

کاربرد طبقه بندی اهداف در حیطه ی شناختی در طراحی و تدوین سوال های امتحانات کتبی و شفاهی است . 

ر حیطه شناختی در شش . هدف ها د می توان بررسی کردرا  فراگیران زیرا آموخته ها و یادگیری های ذهنی 

 طبقه قرار می گیرند که به اختصار به کاربرد هر کدام در طراحی و نوشتن سوال های امتحانی اشاره می شود . 

از آن جایی که طبقه دانش شامل یادآوری و بازشناسی آموخته هایی نظیر لغات ، اصطالحات ، طبقه دانش :  – 1

 امتحانات سوال هرگاه بنابراین ، گردد می ها آن ماهیت دادن تغییر بدون. . .  و قواعد ، تعاریف ، ها رویداد  ،نام ها
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یم یا در کتاب مطرح شده است بدون ا داده یاد شاگردان به را چه آن عیناً که شود طرح طوری شفاهی و کتبی

 کم و کاست و تعبیر و تفسیر شخصی به عنوان پاسخ ارائه دهند این سوال در حد دانش است . 

از آن جایی که طبقه فراگیری شامل درک و دریافت مفهوم ظاهری یک مطلب طبقه فراگیری یا فهمیدن :  -2

و یادآوری و بازشناسی آن با عبارات و جمالت شخصی می شود . بنابراین هرگاه سوال امتحانات کتبی و شفاهی 

مانند معلم یا نوشته کتاب ارائه ندهند بلکه آنچه را دریافت  اًد که دانش آموزان پاسخ آن را عینطوری طرح شو

 کرده اند به عنوان جواب ارائه دهند این سوال در حد درک و فهم است . 

توانایی استفاده از آموخته ها و یادگیری های پیشین را در موقعیت های نوین  : بستن بکار یا کاربرد طبقه – 3

در پاسخگویی به آن الزم است آموخته های قبلی خود را به شکل  فراگیرانو حل مسایل جدید شامل می شود و 

 نویی انتقال دهند. 

شامل توانایی جزء جزء کردن آموخته های کلی و کالسی و شکستن و شکافتن اجزاء طبقه تجزیه وتحلیل :  – 4

را قسمت به قسمت و مورد به مورد  سواالت  این پاسخ فراگیران بایدتا حد کشف و تفسیر کردن آن ها می شود . 

 .با اقامه دلیل و به صورت مستند ارائه دهند

شامل توانایی پیوند دادن مفاهیم و مطالب جزیی و تهیه یک طرح و هیئت کلی جدید ، کامل طبقه ترکیب :  – 5

شکل دادن به  . بنابراین هرگاه سوال امتحانات کتبی و شفاهی طوری طرح شود که فراگیران با می باشدو نو 
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 .آموخته های خود پاسخ آن را در قالب یک کلیت جامع و جدید و کامل ارائه دهند این سوال در حد ترکیب است

 و استشامل توانایی داوری آگاهانه ، ارزیابی و نقد اندیشه ها ، افکار و تجارب  طبقه ارزشیابی یا قضاوت : -6

نقطه نظرات خود را مستند و مستدل و عقل پسندانه ارائه داده و به نقد و داوری  ،در پاسخگویی به آن فراگیران

  می نشینند.در مورد آن 

  امتحانی های سوال انواع 

 سوال های عینی  -1

 سوال های نیمه عینی  -2

 سوال های انشایی  -3

   ها آن کاربرد و تهیه اصول و عینی های سوال 

امتحان دهنده پاسخ پرسش ها را نمی نویسد بلکه فقط پاسخ درست هر پرسش را از سوال های هستند که اوالً 

نمره گذاری آن ها مستقل از نظر و قضاوت شخصی تصحیح ثانیاً  نماید. می انتخاب شده داده های پاسخ بین

 تقسیم می شوند . چند گزینه ای ، صحیح و غلط و جور کردنی  دسته سه به عینی های آزمون کننده است .
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 سوال های چند گزینه ای  

چند پاسخ است که آن ها را پاسخ های پیشنهادی  و )ساقه سوال( چند گزینه ای شامل یک متن اصلی سوالهر 

ادرست ن یا غلط بقیه و درست یکی پرسش هر برای شده مطرح های گزینه یا گزینه می نامند . معموالً از میان

 .  نامند می انحرافی های پاسخ را غلط و نادرست های گزینه و کلید پاسخ اصطالحاً را درست  هستند . گزینه

 :پرسش های چند گزینه ای به پنج صورت تهیه می شوند 

متن اصلی سوال به صورت یک جمله پرسشی است که برای آن چند گزینه به صورت پاسخ های احتمالی  -1

 در نظر گرفته می شود مانند سوال زیر : 

شده است. کدام جمله در توضیح نتیجه این مطالعه  0.25در مطالعه ارتباط بین سیگار و سرطان کلیه  pمفدار 

 درست است؟

 سیگار می تواند علت سرطان کلیه باشد  -الف

 سیگار احتمال سرطان کلیه را کم می کند -ب

 رابطه معناداری بین سیگار و سرطان کلیه وجود دارد -ج

 سیگار و سرطان کلیه معنادار نیسترابطه بین  -د
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 که احتمالی های پاسخ صورت به گزینه چند آن برای که است ناقص جمله یک صورت به سوال اصلی متن  -2 

 سوال مانند شود می گرفته نظر در ، دهد می تشکیل را کامل جمله یک ها آن از یک هر با مفهوم و معنا نظر از

 :  زیر

 می باشد.  -----------بهترین روش مشاهده ای برای تعیین رابطه بین متغیرها انجام مطالعه 

  مقطعی – ج                                                 مداخله ای –الف 

  مروری – د                                                       کوهورت –ب 

متن اصلی سوال از هر نوع می خواهد باشد اما از نظر گزینه همه ی گزینه های انحرافی آن ها ، قطعاً غلط و  -3 

  است . گزینه کلید که پاسخ صحیح نادرست هستند مگر 

متن اصلی سوال از هر نوع می خواهد باشد اما از نظر گزینه ها همه ی گزینه های آن ها از درجات مختلف  -4

 ستی برخوردارند و یکی از آن ها پاسخ کلید است که از همه درست تر و صحیح تر است صحت و در

متن اصلی سوال از هر نوع می خواهد باشد اما از نظر گزینه ها همه ی گزینه های آن ها از درجات مختلف  -5 

  غلط است.صحت و درستی برخوردارند و یکی از آن ها 
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  طراحی سواالت امتحانقوائد 

 مراحل کلی سوال نویسی

د بررسی قرار می دهند دوری از طراحی گزینه های ادغام یافته و پیچیده که گاه بیش از یک نکته را مور

باشد  آرایش گزینه ها به صورت عمودی و زیر همبرای گزینه های بیش از یک کلمه ای بهتر است گزینید. 

 داشته باشند.افقی  آرایشو برای گزینه های کوتاه،  بهتر است گزینه ها 

 کاهش احتمال خطاهای تصادفی بر اعتبار آزمون می افزاید.

 بپرهیزید زیرا:از خطاهای دستوی ، سجاوندی ، امالیی و اختصارات 

 ایجاد تصویر نا مناسب از طراحان و تهیه کنندگان آزمون در ذهن بیننده  -

 منحرف ساختن توجه آزمودنی از محتوا -

 به سواالت پاسخ دادنخطا در  ایجاد -

 بطور مثال: اجتناب کنید غلط اندازاز طراحی سواالت 

 ارائه محتوای بی اهمیت و پیش پا افتاده -

 ارائه بیش از یک پاسخ صحیح  -

 سوال درباره اصولی که آموزش نداده ایم -
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 هدف فریب دادن ، گیج کردن و یا گمراه ساختن آزمون دهندگان نیست.

 

 محتوای کلی سوال

 مربوط باشد. (مبتنی بر محتوای دوره درسی)آموزشی   هدف یک بهباید هر سوال  -

)هدف آزمون اندازه گیری توانش زبان  باشدواژه ها و زبان نگارش در هر سوال متناسب با گروه هدف  -

 شرکت کنندگان نیست.(

سوالی دیگر در همان آزمون شرکت کننده را به یافتن پاسخ صحیح نباید محتوا یا پاسخ یک سوال  -

 ت کند.هدای

 آزمون باید کامال مستقل از یکدیگر باشند. سواالت -

با الگو گرفتن از سواالت موفق در آزمون های پیشین و استفاده از آنها به صورت قالب سوال ، طراحی مناسب 

از بکاربردن عین عبارت یا جمله کتاب درسی در متن سوال یا پاسخها خودداری نمایید   م داشت.یتری خواه

نوعی تورش بر اساس  باشد و  درست به چنین سوالی می تواند نشانه  حفظ کردن طوطی وار فراگیر زیرا پاسخ

سواالت نمایید. خودداری قدرت حافظه شرکت کنندگان ایجاد می شود. از طرح سواالت مبتنی بر عقاید شخصی 

 ه مبتنی بر شواهد است.باید به امور واقع ، مفاهیم ، اصول و مراحل انجام دادن تکنیک هایی بپردازند ک
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 سوال یا ساقه یا متن پایه 

 ورت پایه سوال جمله ای پرسشی است که الزم است:شفافترین ص

 باشد.  خواندنقابل  در زمان کوتاه بدون فشار و اضطراب آسانیبه  -

 هیچ گاه جای خالی را در آغاز جمله قرار ندهید. در صورت نگارش جمله نا کامل،  -

 پایان یا بخش های پایانی سوال قرار می گیرد.جای خالی همیشه در  -

پس از نگارش پایه سوال آن را بخوانید و اطمینان حاصل کنید که آزمودنیها  می فهمند سوال دقیقا از آنان چه 

 می خواهد.

 خودداری از واژه های غیر الزم )اطناب ( -

 خودداری از ارائه داده هایی که در حل مسئله نقشی ندارند. -

 از نگارش پایه سوال به صورت منفیخودداری  -

عالمت نفی را حتما به نوعی برجسته سازید )حروف سیاه ، کشیدن خط زیر حروف و استفاده از حرف  -

 های متفاوت و اندازه های بزرگتر(

 همیشه کوشش کنید اندیشه اصلی و بخش عمده سوال در قسمت پایه / تنه سوال عنوان گردد. -

 



11 
 

 گزینه ها

 انحرافی موثر هر چه بیشتر بهتر )کاهش احتمال حدس زدن پاسخ صحیح( تعداد گزینه های -

 طراحی بیش از یک یا دو گزینه انحرافی بس دشوار است. -

 عملکرد گزینه های انحرافی مهم است. -

 از ویترین آرایی و توجه صرف به تعداد گزینه ها اجتناب کنیم. -

 گزینه های مختلف هر سوال به لحاظ محتوا همگون باشند. -

 طول گزینه ها مشابه یکدیگر باشد. -

خودداری از نگارش گزینه هایی چون )همه گزینه های فوق(یا )هیچ یک از گزینه های فوق(، )نمی  -

 دانم(،)هم الف هم ب (و.....................

 گزینه ها در صورت امکان به لحاظ صورت و معنی مثبت باشند. -

)بجز یا مگر( استفاده کنید ، آنها را کامال مشخص و برجسته  هر گاه ناگریزید از عالمت نفی یا واژه های -

 کنید.

 راهنمایی ناخواسته به پاسخ صحیح نباشد )به موجب آوا یا بر اثر معنا( -

 از طراحی گزینه های مضحک خودداری گردد. -
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وری در را بتوان به لحاظ دستهر گاه از پایه سوال نا تمام استفاده می کنید ، باید هر یک از گزینه ها  -

 جایگاه خالی قرار داد تا جمله قابل قبولی به دست بیاید.

 خودداری از به کار بردن قیدهای مطلق )کامال ، مطلقا، به طور کلی ، هرگز ، همیشه و................( -

 

 گزینه جواب

 در بین گزینه ها وجود داشته باشد.  یک گزینه صحیححتماً  -

توزیع متعادل داشته باشند تا از انتخاب تصادفی گزینه جواب  در کل آزمون  پاسخ های صحیح -

 پاسخ های صحیح که با هر یک از حروف الف ، ب ، ج ، د و..... مشخص شده استخودداری شود و 

 .تعداد تقریبا یکسان داشته باشد

 گزینه های انحرافی

 نما استفاده کنید. همیشه از گزینه های انحرافی موجه و خوش -

 را در گزینه های انحرافی قرار دهید. دانشجویان خطاهای رایج -

نیستند استفاده عبارت هایی که به خودی خود صحیح است اما پاسخ مورد نظر علمی و  از عبارت های  -

 نمایید.
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 . خودداری کنید گزینه های مضحکطرح از  -

 

 مالک های انتخاب سواالت

 سطح دانشگاه و دبیرخانه حائز مالک های ذیل باشند:سواالت برتر باید با تشخیص کمیته های انتخاب سوال در 

 تاکسونومی )سطح دانش بکار رفته در سوال( -

 3و2و1الزاما باید در تاکسونومی  (Bloom levels cognitionسواالت منتخب از نظر سطح شناختی بلوم )

 طرح شده باشند.

 (را دارند:MCQایی )سه سطح از سطوح شش گانه بلوم قابلیت کاربرد در سواالت چند گزینه 

(: سواالت مبتنی بر حافظه و دانش سطحی مثال : شایعترین تظاهر بیماری  Recall)Ιتاکسونومی  -

Xکدام است 

 (: سواالت مبتنی بر فهم و درک مطلبComprehension) ΙΙتاکسونومی  -

مطرح شده و تشخیص مورد پرسش قرار گیرد ، تاکسونومی سوال   caseبه عنوان مثال : وقتی در سوال یک 

ΙΙ.خواهد بود 

 (: سواالت مبتنی بر کاربرد دانش.Application of knowledge)ΙΙΙتاکسونومی  -
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مطرح شده و درمان مورد پرسش قرار گیرد که در این صورت پاسخ   caseبه عنوان مثال وقتی در سوال یک 

خواهد  ΙΙΙن تشخیص را یافته و سپس درمان مناسب را پیدا کند ، تاکسونومی سوال دهنده باید ابتدا محتملتری

 بود.

 ΙΙΙو ΙΙ( در تاکسونومی %80بالینی انتظار می رود قسمت اعظم سواالت )حداقل  Postgraduateدر آزمونهای 

 طراحی گردند.

سواالت امتحان را شامل  %50ز (بیش ا1به عنوان یک قاعده کلی نباید سواالت مبتنی بر حافظه )تاکسونومی 

 شود.

 رعایت اصول ساختاری سواالت چند گزینه ای )اصول میلمن(

(و گزینه Stemجهت تضمین روایی ساختار چند گزینه ای ، اصول میلمن در مورد ساختار ساقه )

ارتقای (تدوین شده ، که رعایت آنها در آزمون های پیشرفت تحصیلی مالک مرجع از نوع آزمون Optionsها)

 دستیاران مورد توافق کلیه صاحبنظران می باشد.
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 برای بررسی کیفی سواالت  Millmenفهرست وارسی 

 چک لیست میلمن به تفکیک ساقه و گزینه های سوال

سوال یک موضوع مهم )یک هدف اختصاصی(را مورد ارزیابی قرار می دهد و مرتبط با محتوی مشخصی از بلو -1

 باشد.پرینت آزمون می 

 

 

 

 

 

 ساقه 

  سوال

محور مناسب برای سوال انتخاب شده است )بیشتر از یک مساله یا یک مطلب در سوال قرار ندارد و یک مورد -2

 یا موقعیت بالینی مبنای طرح سوال می باشد مثل تشخیص ، درمان یا....(

 محتوی سوال مستقل از محتوی سواالت دیگر می باشد. -3

)بخش اعظم اطالعات (بطور کامل در ساقه سوال گنجانده شده است .)پایه سوال حاوی اطالعاتی ایده اصلی -4

 که یک داوطلب توانمند برای پاسخ دهی به سوال نیاز دارد می باشد.(

بدنه اصلی سوال واضح ، بدون ابهام و روان بودن و از نظر لغوی و دستوری پیچیده نمی باشد و قواعد  -5

 شده است. دستوری رعایت

 از بکارگیری عبارات مبهم مثل همه موارد ، هیچکدام در ساقه سوال پرهیز شده است. -6

 از بکارگیری قیود خاص مانند هیچوقت ، همیشه ، کامل یا مطلقا در ساقه سوال پرهیز شده است. -7

 ده شود.سوال هدایت کننده به روشنی مشخص کرده است که چگونه باید به سوال پاسخ دا -8

 می توان بدون نگاه کردن به گزینه ها به سوال پاسخ داد. -9

 سوال به جای ارزیابی محفوظات به ارزیابی توان به کارگیری اطالعات می پردازد.-10
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سوال به صورت جمله مثبت طراحی شده است ، در صورت منفی بودن سوال هدایت کننده ، لغات منفی  -11

 مشخص شده اند.

 

 

 

  گزینه ها با هم همپوشانی ندارند و مستقل از هم طراحی شده اند. -1

 

 

 

 

 

 

گزینه 

 ها   

 گزینه ها از نظر محتوی و دستوری هموژن طراحی شده اند و به موضوع واحدی مربوط می باشند. -2

 طول جمله گزینه ها تقریبا یکسان هستند. -3

 گزینه است خودداری شده است مانند: از دادن سر نخ هایی که نشان می دهند گزینه صحیح کدام -4

 کاربرد قیود خاص نظیر همیشه ، هیچ وقت ، کامال و مطلقا. -

 گزینه هایی که از نظر لغوی دارای کلمات مشابه پایه سوال باشند. -

 تفاوت دستوری گزینه ها که داوطلب را به سوی گزینه صحیح هدایت میکند. -

 گزینه ای که به طور کامال واضح صحیح باشد. -

از عبارا ت نظیر همه موارد فوق ، همه موارد بجز ، هیچکدام از موارد فوق ، در گزینه استفاده نشده  -5

 است.

 از عبارات مبهمی )نظیر غالبا ، معموال، گاهی ، هرگز (استفاده نشده است. -6

 گزینه ها به صورت عمودی مرتب شده اند. -7

 کرده است.جای گزینه صحیح نسبت به سواالت دیگر تغییر  -8
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 تا حد امکان از کاربرد عبارات تکراری در گزینه ها پرهیز شده است. -9

 در میان گزینه ها یک گزینه کامال صحیح وجود دارد. -10

 از کاربرد گزینه های منفی برای ساقه منفی )منفی مضاعف(خودداری شده است. -11

 ا ز کاربرد گزینه های متضاد یکدیگر، خودداری شده است. -12

 

 لیست خالصه شده میلمنچک 

 خیر بلی موضوع ردیف

   آیا بخش اعظم اطالعات در ساقه سوال گنجانده شده است؟ 1

   آیا سوال یک هدف اختصاصی یادگیری را مورد ارزیابی قرار می دهد؟ 2

   آیا لغات استفاده شده در ساقه یا گزینه ها ، شفاف و مستقیم بیان شده اند؟ 3

   گزینه منفی برای ساقه منفی خودداری شده است؟آیا از کاربرد  4

آیا از کاربرد گزینه های نظیر )همه موارد (، )هیچکدام ( و گزینه های ترکیبی  5

 خودداری شده است؟

  

   آیا از کاربرد گزینه های متضاد یکدیگر ، خودداری شده است؟ 6
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در صورت منفی بودن آیا از لغات مثبت در ساقه سواالت استفاده شده است یا  7

 ساقه سوال ، لغات منفی مشخص شده اند؟

  

   آیا این سوال مستقل از سواالت دیگر می باشد؟ 8

   آیا گزینه ها از نظر طول ، ساختار لغوی و سبک نگارش همسنگ هستند؟ 9

   آیا تا حد امکان از کاربرد عبارت های تکراری در گزینه ها خودداری شده است؟ 10

   آیا کلمات به کار رفته در ساقه و یا گزینه ها از نظر امالیی صحیح است؟ 11

   آیا گزینه ها به طور عمودی لیست شده است؟ 12

 

 از جدول خالصه شده میلمن در سواالت منتخب باید اصول میلمن رعایت شده باشد . که در ادامه برخی آیتم ها

 تشریح میگردد.

 چک لیست : 1آیتم شماره 

(سوال وجود داشته باشد و نه در گزینه Stem(در تنه )Bulk of Informationباید قسمت اصلی اطالعات )

 ها

 مطلوب نمی باشد : MCQبر این اساس طرح سواالتی مانند سوال زیر از نظر روایی ساختار 
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 .در مورد ..................کدام یک از گزینه های زیر درست است/درست نیست -

 چک لیست : 2 آیتم شماره

به عبارت را مورد بررسی قرار دهد .  SOBدر یک آزمون پیشرفت تحصیلی ، یک گروه    MCQبهتر است سوال 

دیگر آوردن گزینه های پراکنده ، که بعضی در مورد اپیدمیولوژی بیماری ، برخی در مورد تشخیص ، برخی در 

 مورد درمان و.........باشد، مطلوب نمی باشد.

 چک لیست : 3ه آیتم شمار

لغات در ساقه و گزینه ها باید شفاف و مستقیم باشند : مثال : عباراتی مانند :درست تر ، مطلوب تر و......دارای 

 ابهام بوده و باید  از آوردن آن خودداری شود.

 چک لیست: 4آیتم شماره 

(به عنوان مثال سوال ذیل از استفاده گردد.)منفی مضاعفنباید از گزینه های منفی اگر تنه سوال منفی است، 

 مطلوب نیست. MCQنظر اصول ساختاری 

ساله به علت تب و اسفراغ و سردرد از صبح امروز مراجعه نموده است. در معاینه  5یک پسر بچه  -

 درست نیست.....................می باشد. در مورد این بیمار کدام گزینه 

 ........................... -الف -
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 ...............................-ب -

 نمی باشد.برای بیمار تشخیص مننژیت مطرح  -ج -

 ......................... -د -

 چک لیست: 6آیتم شماره 

 در گزینه ها نباید از کلماتی مانند هیچکدام ، همه موارد و گزینه های ترکیبی استفاده شود.

 چک لیست : 6آیتم شماره 

 ضاد یکدیگر باشند در پاسخ ها آورده شوند.نباید دو گزینه که مت

 به عنوان مثال:  

ساله به علت ....................... مراجعه می نماید در معاینه ......................کدام گزینه در مورد یافته های  40یک مرد 

 پاراکلینیک این بیمار درست است:

 .....................-الف 

 یعی است.سطح سدیم سرم طب -ب

 سطح سدیم سرم غیر طبیعی است. -ج
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 ..............................-د

 چک لیست: 7آیتم شماره 

اگر در تنه سوال لغت منفی یا بار معنایی منفی مطرح شود ، )درست نیست ، غلط است ، بجز و.............(باید )از 

 گردد.  Boldبقیه کلمات متمایز شود،(یعنی یا زیر آن خط کشیده شود یا 

 چک لیست : 8آیتم شماره 

، و مطرح نمودن چند سوال در مورد آن که به caseسواالت باید مستقل از یکدیگر باشند . یعنی آوردن یک 

 سوال قبلی ارجاع داده شود. از نظر اصول طراحی سوال درست نیست.

 چک لیست : 9آیتم شماره 

نگارش همسنگ باشند . پس کاربرد سواالتی که برخی گزینه گزینه ها باید از نظر طول ساختار لغوی و سبک 

های آن بسیار کوتاه )چند کلمه(و برخی بسیار طوالنی باشند، یا در برخی گزینه ها کلمات و یا اعداد به کار رفته 

 و برخی نرفته باشند ، مطلوب نیست.

 به عنوان مثال :

ه می کند و .......................، کدام گزینه در مورد بیمار صدق ساله با ضایعات پوستی .............مراجع 20یک خانم 

 می کند؟
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 داروی انتخابی استرویید است.-الف

 باید بررسی سایر معیار ها صورت گیرد. Anti Double stranded DNAدر صورت منفی بودن آزمایش -ب

 .....................-ج

 ...........................-د

 ال گزینه ب بسیار طوالنی است و بهتر است کلیه گزینه ها به زبان انگلیسی آورده شود.در این سو

 چک لیست: 10آیتم شماره 

 از آوردن عبارت تکراری در گزینه ها باید خدداری شود.

 رست است؟ساله با وزن ....................و یافته های .....................مراجعه می کند . کدام گزینه د 4یک پسر 

 میز کلیرانس کراتینین .......................... می باشد. -الف

 می باشد.میزان کلیرانس کراتینین ......................  -ب

 میزان کلیرانس کراتینین ...................... می باشد. -ج

 میزان کلیرانس کراتینین ...................... می باشد. -د
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تنه سوال به صورت :) کدام گزینه میزان کلیرانس کراتینین را در این بیمارستان نشان می دهد (  که بهتر است

 اصالح شود. در این صورت در گزینه ها فقط اعداد آورده می شود.

 

 سواالت با ضریب تمایز مثبت

ست دانشجویان بیاگر آنست که سوال مزبور تا چه اندازه وانسته ا(: Discrimination Indexضریب تمایز )

( به عبارت دیگر در حالت مطلوب ضریب تمایز سوالی 1-تا  1قوی را از ضعیف متمایز نماید )دامنه تغییرات : + 

مثبت می باشد که دانشجویان با نمره باالتر ، بیشتر به این سوال پاسخ داده اند اما اگر ضریب تمایز صفر یا منفی 

(که در این صورت سوال DI<0ایین به یک اندازه به سوال پاسخ داده اند )باشد یعنی دانشجویان با نمره باال و پ

 مطلوب نخواهد بود.

هر چه تعداد داوطلبان قوی که به سوال پاسخ صحیح داده اند بیشتر از داوطلبان ضعیفی باشد که به سوال پاسخ 

داوطلبانی پاسخ صحیح بدهند که صحیح داده اند این ضریب عددی بزرگتر خواهد شد به هر سوال باید بیشتر 

 در کل آزمون نمره بیشتری آورده اند.

DI .توسط نرم افزار تحلیل آزمون محاسبه می شود 
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 (( diffixulty Indexضریب دشواری

نشان داده می شود   pضریب دشواری هر سوال تعداد افرادی است که به سوال پاسخ صحیح داده اند و با حرف 

 %67داده باشند ضریب دشواری سوال کنندگان در آزمون به سوالی پاسخ صحیح   %67. به عنوان مثال هر گاه 

خواهد بود. هرچه سوال ساده تر باشد )افراد بیشتری بدان پاسخ داده باشند (ضریب دشواری باالتری خواهد 

دشواری سوال ، خصوصیتی وابسته به آزمونی است . داشت: نکته ای که قابل ذکر است این است که ضریب 

دارد ممکن است در آزمودنی دیگر )که شرکت کنندگان دیگری  %55سوالی که در یک آزمون ضریب دشواری 

 را داشته باشد. 0.4دارد( ضریب دشواری 

 

 رابطه ضریب دشواری و تمیز 

 پاسخ صحیح داده باشند )ضریب دشواری باالتر (هر چه سوال ساده تر باشد و تعداد بیشتری از داوطلبان به آن 

خود به خود تفاوت بین گروه قوی و ضعیف کم خواهد شد و ضریب تمیز پایین خواهد آمد به همین شکل 

هنگامی که سوال ضریب دشواری پایین دارد و تعداد زیادی از افراد نتوانسته اند به آن پاسخ صحیح بدهند باز 

 ضعیف کم شده و ضریب تمیز کاهش خواهد یافت.هم تفاوت گروه های قوی و 
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 روایی و پایایی آزمون 

( و صحت و درستی اندازه گیری  Reliabilityتکرار پذیری نتایج اندازه گیری یا همسانی اندازه گیری را پایایی )

 (گویند.validityرا روایی )

 :validityروایی 

همان خصوصیتی را بسنجد که به منظور سنجش آن روایی در آزمون به این معنی است که آزمون بتواند 

 طراحی شده است.

زمون پذیرش دستیار مهارت ها و دانش فرد در حیطه خاص سنجیده شود. در به عنوان مثال اگر قرار باشد در آ

خواهد بود که واقعا فردی که در عمل دانش و مهارت بیشتری دارد در امتحان موفقتر از   Validصورتی آزمون 

دیگرانی باشد که در کل یا در بعضی از زمینه های حیطه مورد سنجش از مهارت و دانش کافی برخوردار نیستند 

ح سواالت تئوریک . با این تعریف مشخص می شود که اگر هدف آزمون سنجش قابلیت های بالینی فرد باشد طر

و غیر کاربردی از روایی آزمون میکاهد و یا اگر آزمون به گونه ای باشد که فرد با قابلیت های دیگری غیر از 

دانش مثل هوش یا منطق تست زدن به پاسخدهی به سواالت شود آن آزمون از روایی کافی برخوردار نیست. 

. یعنی همه مباحثی که باید مورد سوال قرار گیرد پوشش همچنین آزمون باید حتی المقدور )جامع و مانع(باشد

 دهد و از مباحثی که در حیطه اهداف آزمون نیست پرهیز کند.
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 (Reliabilityپایایی )

پایایی به معنای تکرار پذیری نتایج است این مفهوم در آزمون ب این معناست که اگر آزمون با همان شرکت 

که در آزمون اول نمرات باالتری گرفته اند در تکرار آزمون نیز نمرا باالتری کنندگان و شرایط تکرار شود افرادی 

را به خود اختصاص ذاذه باشند و در مجموع نمرات افراد تا حدود زیادی ثابت بماند . به عبارت دیگر برای آنکه 

ته باشند. طبیعی آزمون پایا باشد نمرات شرکت کنندگان در دوبار اجرای آزمون باید با یکدیگر همبستگی داش

است هر چهاین همبستگی قوی تر باشد آزمون پایایی بیشتری دارد از انجا که آزمون های مختلف برای مقاصد 

مختلف تهیه می شوند اعتبار های مختلفی وجود دارد و بسته به این که آزمون برای چه هدفی درست شده 

 است اعتبار آن را با توجه به آن هدف تعیین میکنند.

 مل موثر بر پایایی آزمونعوا

 تعداد سواالت : هر چه تعداد سواالت بیشتر باشد پایایی باالتر خواهد بود. -1

آزمونی که کیفیت سواالت بهتر باشد پایایی بیشتری خواهد کیفیت سواالت : در تعداد سواالت برابر  -2

 داشت.

ل حفظ بودن جدول ضرب را نوع متغیر مورد اندازه گیری : پایایی آزمون هایی که متغیر ساده ای مث -3

 clinivalمی سنجد بیشتر از پایایی آزمون هایی است که متغیر های پیچیده ایی مثل کفایت بالینی 

competence  .را می سنجد 
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 تفاوت سطح علمی داوطلبان -4

 شرایط اجرای آزمون -5

 منابع:

ارائه شده در جلسه اعضا کمیته تخصصی علوم پایه وزارت بهداشت   power pointصبوری ، احمد :  -

 1387و درمان و آموزش پزشکی ، 

اندازه گیری های آموزشی و اصول طراحی سواالت آزمون های چند گزینه ای در علوم بالینی ، دبیرخانه  -

 1379شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، 

 1382و چشم اندازها ،  عزیزی ، فریدون : آموزش علوم پزشکی چالش ها - -


