


بخش های مختلف سوال چند گزینه ای
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تنه سوال

لگزینه درست یا پاسخ سوا

گزینه های انحرافی



تعداد گزینه ها در سواالت چند گزینه ای

.  متغیر است5-2بین •

هرچه تعداد گزینه بیش تر، امکان حدس زدن کمتر•

شهرت یپیدا کردن بیش از سه پاسخ انحرافی کار دشواری است لذا چهارگزینه ا•

. بیش تری دارد



انواع سواالت چندگزینه ای 
پرسشخِپاسهاگزینهواستپرسشیجملهیکسوالتنه•

دهکننتکمیلهاگزینهوناتمامجملهیکسوالتنه•

هستندغلطقطعاکلیدجزبههاگزینهتمام•

رتدرستیکیاماانددرستطریقیبههاگزینههمه•

ستدریکیجزبههاگزینههمهواستمنفیسوالتنه•

هایگزینهباراهاآنبایدآزمودنیکههستاشتباهاتیسوالتنهدر•

کندجایگزینپیشنهادی

پرسشی•

ناتمام•

تنها گزینه درست•

بهترین پاسخ•

تنه منفی •

جایگزینی•



مراحل و اصول تهیه سواالت چند گزینه ای 

زشیآمواهدافهمومحتوانظرازهم-سواالتبندیبودجهمبنایبر)مناسبومهمموضوعیکانتخاب1.
(تاکسونومییا

(شودگنجاندهسوالپایهدراطالعاتیچه)سوالبرایمناسبمحورانتخاب2.

سوالپایهنگارش3.

(دهدانجامکاریچهبایددقیقادانشجوکندمیمشخص)کنندههدایتسوالنگارش4.

هاگزینهطراحی5.

سوالارزیابیومرور6.



مناسبانتخاب یک موضوع مهم و 

حرفهندهآیبامرتبطوکاربردی).کندگیریاندازهراآموزشیمهمموضوعیکبایدسوالهر•

(فراگیرای

سوالبهپاسخشرطپیشنبایدسوالیکبهپاسخ.باشددیگرسوالازمستقلسوالهرمحتوای•

.باشددیگر

تفادهاسموضوعاتیازشودپرهیزسنجدمیرامحفوظاتونظریاطالعاتصرفاکهسواالتیاز•

.سنجدمیرایادگیریباالترسطوحکهشود



سوالانتخاب محور مناسب برای 
.  ندشود که مشخص می کند گزینه ها چه باید باشاطالعاتی در پایه سوال گنجانده چه •

:سوال ضعیف•

:دور سر نوزاد•

باید با وزن او مقایسه شود(با قد وی ارتباط بیش تری دارد                              ب(الف•

و دور بازوی وی به صورت همراه بررسی می شوند(و دور سینه او رشد مشابهی دارند                          د(ج•

دور سر نوزاد با کدام یک از شاخص های رشدی زیر بیشتر ارتباط دارد؟

دور بازو(دور سینه                    د(قد                        ج(وزن           ب(الف



نگارش پایه سوال

.باید در بدنه اصلی مطرح شود نه در گزینه هاایده اصلی سوال •

.  ده استگزینه ها به سوال پاسخ داد یعنی سوال خوب طراحی شی مطالعهاگر بتوان بدون •

در مورد سندروم گیلن باره کدام درست است؟ : مثال•

درمان انتخابی در سندروم گیلن باره کدام است؟•

. دبنابراین پایه سواالت خوب معموال طوالنی است و گزینه ها کوتاه هستن•



(ادامه)سوالنگارش پایه 
.  اطالعات مندرج در پایه سوال واضح، روان و بدون ابهام باشد•

نه درست ند کدام گزیپایه سوال به صورت جمله مثبت نوشته شود و از به کاربردن جمالتی مان•

. نیست یا همه موارد زیر درست هستند به جز خود داری شود

.هدانجام ندگاهی پزشک برای تصمیم گیری در مورد بیمار الزم است حتما کاری را : مثال•

فی موضوع که چه اقدامی نباید انجام شود می تواند به صورت سوال مناین •
. مطرح شود



(ادامه)سوالنگارش پایه 

زیر آن ا ید یدر صورت استفاده از سواالت منفی، کلمات منفی را برجسته تر نشان ده•
.  خط بکشید

:به جزءموارد زیر از علل ایجاد کننده آبسه باکتلایر می باشند همه •

رار جمله قسواالتی که تنه آن ها جمله ناتمام است جای خالی را در قسمت انتهای در •
.دهید

.  تا حد امکان در تنه سوال از جمله پرسشی استفاده کنید•
•





(ادامه)سوالنگارش پایه 
باالترتیشناخسطوحودهدمیافزایشراسوالتاکسونومیسوالپایهدرسناریوازاستفاده•

بسترردراخودپایهدانشومعلوماتشودمیخواستهفراگیراززیرا.گیرندمیقرارارزیابیمورد
.بردکاربهواقعیبهنزدیکموقعیتیک

.شودتوجهسوالدشواریسطحبهبایدسناریواساسبرسوالطرحدر•

.  بردرا باال میطرح سوال بر اساس یک شکل، نمودار، جدول یا عکس نیز سطح شناختی سوال•

اختی سوال را کرد زیرا سطح شنتا حد امکان نباید از مثال های متن کتاب و منبع امتحانی استفاده •
.پایین می آورد



سوال تغذیه با موضوع مشابه در دو سطح شناختی: مثال

کدام یک از موارد زیر هنگام سوختن کالری بیش تری را تولید می کند؟•

رزین ها (کربوهیدرات ها       د(پروتئین ها      ج(لیپیدها     ب(الف•

واد او می خواهد بداند حذف کدام یک از م. خانم کارمندی به علت افزایش وزن به شما مراجعه کرده است•

واهد شد؟غذایی زیر از رژیم روزانه باعث کاهش بیش تری در کالری دریافتی اش خ

کاسه یک(سفیده تخم مرغ                دیک قاشق (شکر           جیک قاشق (یک قاشق کره    ب(الف•

کاهو



(ادامه)نگارش پایه سوال
.بدون ذکر کامل عبارت خودداری کنیدعالئم اختصاری از به کار بردن •

.  واحد داده های آزمایشگاهی در تنه سوال قید شود•

.  خودداری کنید( متن و گزینه منفی)سواالت منفی مضاعف از نوشتن •

:نمی توان گفت کهدر مورد فلج مغزی : مثال

در اغلب موارد همراه با عقب ماندگی ذهنی نیست(الف

تشنج در این بیماران به صورت همراه دیده نمی شود(ب



نگارش سوال هدایت کننده
می کند به روشنی مشخص. این نوع سوال رابط بین تنه و گزینه ها می باشد•

. که دانشجو باید به چه سوالی پاسخ دهد

و در معاینات متوجه نابالغ بودن اندام تناسلی و 148ساله به علت آمنوره اولیه مراجعه کرده با قد 18خانمی •

.  عدم تکامل پستان می شوید

گزینه صحیح کدام است؟•

ت؟با توجه به شرح حال بیمار محمل ترین تشخیص کدام یک از موارد زیر اس•





انواع خطاهای ساختاری

وندمی شتکنیک تست زنی خطاهایی که منجر به استفاده از •

سوال می شونددشواری بی مورد خطاهایی که موجب •



یر گخطاهای مربوط به تست زنی منجر به سرنخ دادن به آزمودنی می شوند فرا•

.  بدون دانش و از روی حدس و گمان گزینه درست را انتخاب می کند

ای ناشی از عدم هماهنگی گزینه ه: سرنخ های گرامری یا منطقی-1•
انحرافی با تنه سوال

ز پس ا. ساله بیهوش در پیاده رو پیدا شده وبه اورژانس منتقل شده است60آقای :مثال•

نید؟می کتجویزرد زیر را اطمینان از باز بود راه هوایی به عنوان اولین اقدام کدام یک از موا

وئینفنی ت(سی تی اسکن   د(عکس رادیولوژی        ج(آزمایش مایع مغزی نخائی    ب(الف•





طوالنیگزینه صحیح -2•

.استتشخیص گزینه صحیح از روی جزئیات و طول گزینه قابل تشخیص•



طراحی گزینه ها





طراحی گزینه ها









مرور و ارزیابی سواالت


