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سواالت چند گزینه ای

دکتر زهرا صفائی

1399تابستان 



عناوین مطالب کارگاه

مفاهیم مربوط به سواالت چند گزینه ای

خطاهای طراحی سوال 

گامهای طراحی سواالت آزمون

سودمندی آزمونهای چندگزینه ای 
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هاي كتبيآزمون

های بسته پاسخآزمون

(بازشناسي) 

(Recognition)

بازپاسخآزمون هاي

)سازه اي(

(Constructed)

سؤاالت تشريحي  

(Essay)

هايآزمون

ايچند گزينه

(MCQ)

هايآزمون

صحيح و غلط

(True & False)

سؤاالت كوتاه پاسخ

(Short Answer)

سؤاالت

محدود پاسخ

سؤاالت

گسترده پاسخ
هاي جوركردنيآزمون

(Matching)
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سیر کاربرد سواالت چند گزینه اي

ثرندایک➢

کلیفردریک➢

1950:پزشکیعلومامتحاناتبهورود➢

پاسختهبسسؤاالتازانواعبراستفادهتاکیدابتدا➢

سوالنوع2بهکاهشآنازبعدو
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یک سوال

را آیا باید همیشه سواالت بسته پاسخ•
سواالتی سطح پایین دانست؟ 
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یک سوال 6



مثال

یادآوری: سطح شناختی•
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مثال

درک: سطح شناختی •
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مثال 9



مثال

ارزشیابی: سطح شناختی•
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مدل میلر و سواالت بسته پاسخ 11

Knows

Shows how

Knows how

Does
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Knows

Shows how

Knows how

Does

Knows Factual tests:

MCQ, essay type, oral…..

Shows how
Performance assessment in vitro:

OSCE, SP-based test…..

Does

Performance assessment in vivo:

Portfolio, Video, Audits…..

DOPS –Mini-CEX

Knows how
(Clinical) Context based tests:

MCQ, essay type, oral…..



آزمون چندگزینه ای
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آزمونهاي چند گزینه اي

تعدادي سؤال كه هر سؤال شامل یك قسمت اصلي ➢

مي باشد( پاسخ ها)و تعدادي گزینه ( تنه سؤال)

آزمون شونده از میان گزینه ها، گزینه صحیح را ➢

.  انتخاب مي كند
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اجزاء سوال
15

گزینه درست یا پاسخ 

سؤال

گزینه انحرافی

گزینه انحرافی

گزینه انحرافی

گزینه انحرافی



ساختار سؤاالت چند گزینه اي

stemپایه•

lead-inسؤال هدایت کننده •

(گزینه5تا 2) alternativeگزینه•

بهترین گزینه •

گزینه هاي انحرافي•

16



انواع سؤاالت چند گزینه ای

.هستندسایر گزینه ها کامالً غلط: نوع تنها گزینه درست•

آنها همه گزینه ها درست اما یکی از: نوع بهترین گزینه•

.درست تر یا بهتر است

د و تنه سؤال به صورت منفی بیان می شو: نوع منفی•

.همه گزینه ها به جز یکی از آنها درست هستند
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خطاهای ساختاری سواالت چند گزینه ای 18

خطاهای مربوط به تست زنی

خطاهایی که موجب دشواری 

بی مورد می شود



خطاهای مربوط به تست زنی

سرنخ دادن به فراگیر که بدون داشتن دانش الزم، از روی حدس و گمان 

.گزینه درست را انتخاب کند

سرنخهای گرامری یا منطقی•

استفاده از کلمات مطلق•

گزینه صحیح طوالنی•

تکرار کلمات•

convergence strategyاستراتژی همگرایی •
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کدام خطا؟

ا از وجود کلمه تجویز در پایه سوال دانشجو ر: سرنخهای گرامری یا منطقی
.  گزینه الف و د دور می کند

20



کدام خطا؟

د به وقتی عبارتی به صورت قاطع بیان می شو: کلمات مطلق
ل کلمه مطلق در پایه سوا. احتمال زیاد پاسخ صحیح نیست

.  مشکلی ایجاد نمی شود
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کدام خطا؟

قدام مؤثرترین ا. ساله ای مبتال به سندرم متابولیک است40مرد 
جهت کاهش بروز دیابت کدام است؟ 

تجویز متفورمین( الف

Eتجویز ویتامین ( ب

تجویز تیازولیدین دیون( ج

الیت توصیه به کاهش وزن، محدودیت مصرف چربی، افزایش فع( د
فیزیکی

(  ودنطوالنی ب)دانشجو از روی ظاهر گزینه : گزینه صحیح طوالنی
پاسخ صحیح را حدس می زند
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کدام خطا؟

، در ساله با سابقه مصرف مواد و بستری در بیمارستان روانی58آقای •
گوید که او می. حالیکه گیج و آژیته است، به بیمارستان منتقل شده است

این نشانه چه نام دارد؟. احساس می کند دنیا غیرواقعی شده است

Depersonalization(الف•

Derailment(ب•

Derealization( ج•

Anxiety(د•

تکرار شد ه است( ج)واقعی در پایه و گزینه real-کلمه : تکرار کلمات
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کدام خطا؟

شود هنگامی که یک کلمه در گزینه ها تکرار می:استراتژی همگرایی 
.  دانشجو قسمتی از پاسخ صحیح را پیدا می کند
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خطاهای ساختاری سواالت چند گزینه ای 25

خطاهای مربوط به تست زنی

خطاهایی که موجب ✓

دشواری بی مورد می شود



خطاهای مربوط به دشواری بی مورد

وندکمیدشوارموردبیراسوالپیچیدگی،یاابهامایجادبا•

درستیبهنمی تواندموضوعدانشداشتنعلیرغمدانشجو

.کندکسبراسوالنمرهوشودمتوجهرامنظور
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خطاهای مربوط به دشواری بی مورد

ابهام و پیچیدگی جمالت•

طرح پایه سوال به صورت ناقص•

نحوه نگارش داده های عددی•

27



کدام خطا؟

ور شود؟متعاقب عفونت تناسلی ثانویه، چقدر احتمال دارد که بیمار نابار•

درصد. 2کمتر از ( الف

.%3تا .% 2( ب

درصد. 9( ج

درصد57بیشتر از ( د

ی همه یک فرمت داشته باشند، ترتیب کاهش: نحوه نگارش داده های عددی
یا افزایشی داشته باشند، تا سختی بی مورد ایجاد نکند
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خطاهای مربوط به دشواری بی مورد

لباغگاهی،معموال،ندرت،بهمثلمبهمقیودازاستفاده•

مواردازیکهیچیاومواردهمهگزینهوجود•

جزبهکلمهازاستفادهومنفیسوال•
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اهمیت خطاهای ساختاری

بهخطادارسواالتکهشدهدادهنشانمطالعاتبرخیدر

بهوکنندکسببهترینمرهکهکردهکمکمرزیدانشجویان

.استقویدانشجویانضرر
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کاهش خطای ساختاری

برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید•

یارزشیابی دوره های توانمندسازی از نظر اثربخش•

تشکیل کمیته مرور سواالت•

آماده سازی دستورالعمل طراحی سواالت•

اصالح استراتژی زمان بندی آزمون•
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جدول زمان بندی پیشنهادی برای یک امتحان

موعدعنوانرديف

به امتحانسه هفته ماندهاستادانطرح سوال توسط1

دو هفته مانده به امتحانجمع آوری سواالت و تایپ آنها2

یک هفته مانده به امتحانبرگزاری جلسات مرور سواالت3

سه روز مانده به امتحاننهایی کردن دفترچه4

یک روز مانده به امتحانتکثیر دفترچه5

امتحان6
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مراحل طراحی سوال 33



انتخاب موضوع مناسب و : مراحل طراحی
مهم

.آزمونبعدیدوجدولبراساسانتخاب•

باشددیگرسواالتمحتوایازمستقلبایدسوالهرمحتوای•

.باشدفراگیرسطحدربایدسوالدشواریسطح•

.باشدمهموشایعمواردبایدشدهانتخابموضوع•

.کندچکرامحتوایکسوالهر•

شناختیباالیسطوحبهتوجه•
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در مورد مننژیت باکتلایر کدام نادرست است؟•

.همراه استcsfبا افزایش پروتئین، سلول و قند مایع-الف

.ارزش رنگ آمیزی گرم در تشخیص عامل آن اندک است-ب

.آنفلونزا استهموفیلوسدر نوزادان شایع ترین عامل آن -ج

.  محل اگزودای چرکی به عامل اتیولوژیک بستگی دارد-د

طرح چند محتوا

کدام خطا در انتخاب محتوا؟35



انتخاب محور برای سوال: مراحل طراحی سوال

معاینه بالینی: سندرم ترنر و محور: موضوع

ه کدام یک از نشان. ساله با آمنوره اولیه مراجعه کرده است18یک دختر 

است؟ترنزهای زیر بیشتر به نفع تشخیص سندرم 

خونپرفشاری-الف

هیرسوتیسم-ب

کوتاهی قد-ج

کانتالاپیچین های -د
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نگارش پایه سوال: مراحل طراحی سوال

ندتوانمدانشجوییککهاطالعاتیوسؤالاصلیایده•

والسپایهدربایدداردنیازسوالبهپاسخگوییبرای

.باشد

هاگزینهپوشاندنآزمون•
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مثال 38



نگارش پایه سوال: مراحل طراحی سوال

.نشودنوشتهجاخالیصورتبهاستبهتر•

.باشدابهامبدونوسادهروان،بایدسوالپایهاطالعات•

منفیدنکاربربهپرهیزازوباشدمثبتاستبهترسوالپایه•
مضاعف

برایکاربردیسناریوهایازاستفادهامکاندرصورت•
پایهعلومدروس

هامخففازاستفادهازپرهیز•
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40

منفی مضاعف



مثال 41



مثال 42
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هنگارش سوال هدایت کنند: مراحل طراحی سوال

.ددر سوال هدایت کننده باید انتظار از دانشجو دقیق مشخص باش•

.افعال منفی استفاده نشود•
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طراحی گزینه ها: مراحل طراحی سوال

.و به وضوح درست باشدبدون ابهام گزینه صحیح •

.باشدکامال غلط گزینه های انحرافی •

.وددانشجویان طراحی می شاشتباهات رایج گزینه های انحرافی با استفاده از •

.استفاده نشود“ هیچ  کدام و همه موارد”گزینه های •

.استفاده نشودقیود مطلق •

.باید اشاره کندموضوع واحدی همه گزینه ها به •
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طراحی گزینه ها: مراحل طراحی سوال

.استفاده نشود“ معموال، غالبا و عمدتا”مانند قیود مبهم •

.جای گزینه صحیح در سواالت تغییر کند•

.همگن باشددستوریاز نظر •

.مرتب شودعمودی به صورت•

.باشدعددی یا منطقی ترتیب نوشتن بر اساس •

.باشددر یک صفحه تمام گزینه های سوال •

.بین گزینه ها نباشدهمپوشانی•
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مرور و ارزیابی سؤاالت: مراحل طراحی سوال

توسط خود طراح•

مرور بر اساس چک لیست •

مرور در جلساتی با حضور کارشناسان آموزش دیده•
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نمره دهی سواالت

نمره دهی مثبت•

نمره دهی منفی•

مدل ارزیابی اطمینان•
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سودمندی آزمونهاي چند گزینه اي

تصحیح كردن ساده •

عینی بودن•

امکان تحلیل آزمون •

این آزمونها را ترجیح مي دهندفراگیران و اساتید•

اندازه گیري سطوح باالي یادگیري امكان پذیر است•

روایي و پایایي باال•

استكمترنسبت به صحیح و غلط امكان حدس زدن •
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معایب آزمونهاي چند گزینه اي

امکان حدس زدن وجود دارد•

ت اغلب براي سطوح پایین یادگیري طراحي مي شوند و ممکن اس•

دانشجویان را به یادگیری سطحی تشویق کند

امکان یادگیری گزینه های نادرست وجود دارد•

طراحي دشوار •
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بازاندیشی

مدرباره سواالتی که تاکنون طراحی کرده ای

چه فکر می کنیم؟
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:بعد از کارگاه

ه چند نمونه از سواالت آزمونهایی که طراحی کرد
و م آنرا می یابیکنیم و خطاهای را بررسی می ایم 

.اصالح می نماییم
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