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 است ارزشیابی جهت ابزاری امتحان یا آزمون

 در که هستند (Subjective) ذهنی یا آزمونها

 زیاد بسیار گیرنده آزمون نظر اعمال آنها

 اعمال آنها در که (Objective) عینی یا و است

 است کم بسیار گیرنده آزمون شخصی نظر



 عدم  دخالت قضاوت شخص مصحح -1
 سهولت در تصحیح اوراق -2
 سنجیدن حجم وسیعی از اطالعات مرتبط با اهداف آموزشی -3



 محدود کردن فعالیت ذهن امتحان دهنده در یافتن پاسخ -1
 عدم امکان سنجش عمق حیطه ها با توجه به محدودیت گزینه ها -2
 :عدم اندازه گیری فعالیت های پیچیده رفتاری مثل -3

 خالقیت و ترکیب –سازماندهی 



 (ذهنی)آزمون شفاهی -1
      (Oral  ) 

 
 

 (ذهنی)آزمون تشریحی -2
      (ESSAY) 

 
 
 (عینی)آزمون های گزیده پاسخ  -3

Selected response examinations 

    

 گسترده پاسخ

 

 محدوده پاسخ
 کامل کردنی

 پاسخ کوتاه

 Multiple choice Questions (MCQ)چند گزینه ای    

  

 True and False( T/F) صحیح و غلط 

 

  



Tax 1     :دانش یاد آوری مطالب 
(Recall) 

 
 

Tax2  :قدرت ترکیب داده ها 
 درک مطلب               

(Comprehension) 
           

 کدام است   xشایعترین تظاهر بیماری :  مثال 

داده ( عالئم و نشانه ها)تظاهرات بیماری : مثال 
 شود وتشخیص خواسته شود



Tax 3: (Application)  
 حل مساله  •
 قدرت وتوان پیش بینی  •
 قدرت تصمیم گیری در تنظیم برنامه درمانی•
 قدرت در ارایه راه حلهای عملی•
 

براساس تشخیص خود در بیماری قبلی یک طرح درمانی ارائه : مثال
 دهید



 شایع ترین تومور مغزی کدام است ؟
 منینجیوما -الف 
 استروسیتوما-ب 
 همانجیوما-ج 
 اولیگودندروگلیوما-د 

 از مجموع سواالت را تشکیل میدهند% 35-45
 ثانیه 35-30زمان جواب دادن 



  از شکایت فوتبال مسابقه از برگشتن از پس ای ساله 16 نوجوان
  واستفراغ تهوع با همراه شکم و چپ سمت بیضه در شدید درد

 داشت طبیعی وسمع نرم شکم معاینه در دارد ساعت 3 مدت به
 درد بعلت.بود وکبود ودردناک سفت بیضه کیسه  ومحتوی

  کامل وازمایش شکم ساده گرافی.میسرنشد انگوینال حلقه معاینه
 ؟ چیست شما تشخیص بود طبیعی ادرار

 اورکییت- الف
 مختنق انگوینال فتق- ب
 تستیکول تورشن- ج
  ضربه از ناشی هماتوم- د

 ثانیه 50-45 زمان و سواالت از 20-30%



 چه تصمیمی برای این جوان میگیرید ؟
 ساعت24تجویز مسکن و پیگیری تا -الف 
 دتورشن فوری بیضه –ب 
 اورکیکتومی الکتیو-ج 
 هرنیورافی فوری-د 

 
 



فقط حالیکه در دارد 3 توکسونومی شبیه ظاهری سواالت از بعضی 
 !!!! سنجند می را محفوظات

 
اگر Problem / Case باشد شده مطرح درس کالس در عینا 

  1 توکسونومی دهد پاسخ آن به حافظه با بتواند دانشجو و
 .شود می محسوب







ارزشیابی روشهای ترین متداول از یکی ای گزینه چند سواالت  
 توسط تواند می و است آسان آن تصحیح زیرا . است دانشجو
 . گیرد صورت خوان مارک دستگاه

 آزمونهای توان می ندرت به اما mcq  و کرد پیدا استاندارد 
  آن از حاکی شواهد و .دارند اساسی ایرادهای آزمونها این اغلب
 را آنها از برخی و است گنگ تستها این از بسیاری که است

  .داد پاسخ دانشی هیچگونه بدون میتوان







یک از سواالت نوع این stem و است شده تشکیل سوال تنه یا 
 steam که lead-inیک و ها گزینه یا options سری یک از

 .کند می متصل ها گزینه به را سوال

 



Red Eye  

 

Limbus  KP 

.  

 

 (1   

 (2   

 (3  

(4   



 درست گزینه ندارند را الزم علم که کسانی شود می موجب که عللی1.
 حرفه زن تست افراد  یا ها test wiseness موضوع) .کنند پیدا را

   (ای
  .نیاورند نمره توانا دانشجویان که شود می موجب که عللی2.

 



 (grammatical cues)گرامری های سرنخ1.

 (logical cues)منطقی های سرنخ2.

 (absolute terms)مطلق های واژه3.

 (long correct answer)طوالنی درست گزینه4.

 (word repeats) لغات تکرار5.

 (convergence strategy)تقارب راهبرد6.

 



  نوع این در . نیستند stem منطقی ی ادامه ها گزینه از تعداد چند یا یک
 قرار ها گزینه در هم درست جواب . شود می طراحی سوال تنه آزمونها

       سوال stem به توجهی ها گزینه سایر پرکردن برای اما .گیرد می
 .شود نمی

 



 مواجهه با کدامیک از فلزات زیر سبب بروز آنمی می شود ؟ 
سرب(  الف 
ب  )NACL  
مس(  ج 
 اسید سولفوریک(  د 

 



ممکن حالت و شرایط جمیع شامل ها گزینه از ای مجموعه زیر 
 گذاشت کنار توان می را ها گزینه سایر صورت این در .هستند
 :مثال بعنوان

در مورد جنایت کدام مورد صحیح است؟ 
-A  در بین تمام طبقات اجتماعی توزیع شده 

-B دربین افراد فقیر بیشتر دیده می شود 

-Cدر بین طبقات متوسط و ثروتمند بیشتر دیده می شود 
D- .... 
E-..... 

 



ها گزینه از برخی در همواره– هرگز -همیشه مثل مطلق لغات از استفاده  
 معموالً های گزینه چنین نیستند مطلق رخدادها اغلب که آنجایی از 

 :مثال .نیستند درست
 است؟ غلط کدام تاربینی سندرم به مبتال ساله 4 کودک در

  دارد کاهش مبتال چشم دید (الف
 شود می درمان دارو با (ب

   شود می گرفته نظر تحت (ج
 است ثابت همواره چشمی انحراف(د

 



یاد امتحان حین در حتی دارند دوست مدرسین اوقات خیلی 
 از درست گزینه آزمونها از بسیاری در دلیل همین به .بدهند
 . است تر طوالنی ها گزینه سایر

احتمال وجود شكم حاد در کدام موارد زیر بیشتر است

درد( الفRLQبTenderness

درد( جLUQهدرد و حساسیت لوکالیز(دTenderness در  RLQ

 



در که ای کلمه stem ها گزینه در اگر آن مترادف یا آمده سوال 
   .کند می هدایت درست گزینه سمت به را دانشجو شود تکرار

شود می بیان مترادف بصورت تکراری ی کلمه اوقات گاهی. 



A 58-year-old man with a history of heavy 
alcohol use and previous psychiatric 
hospitalization is confused and agitated. 
He speaks of experiencing the world as 
unreal. This symptom is called 
 

A. depersonalization 
B. derailment 
C. derealization 
D. focal memory deficit 
E. signal anxiety 

 



و بین موارد . در این حالت دانشجو از گزینه ها فاکتور می گیرد
 .  می کندپیدا متعدد مشترکات را 

A. Local anesthetics are most effective in 
the 
A. anionic form, acting from inside the nerve 

membrane 
B. cationic form, acting from inside the nerve 

membrane 
C. cationic form, acting from outside the nerve 

membrane 
D. uncharged form, acting from inside the 

nerve membrane 

 



گزینه های طوالنی پیچیده و چند قسمتی که موجب سردرگمی دانشجو می  1.
 .شود

 . استفاده از داده های عددی که با هم همخوانی ندارند 2.

  –به ندرت  -معموالً –استفاده از واژگانی که مفهوم ثابتی ندارد مثل ندرتاً 3.
 اغلب

 استفاده از گزینه هیچکدام 4.

 . طراحی تنه سوال به صورت انحرافی و پیچیده5.

 .  سواالتی که پاسخ آن منوط می شود به پاسخ یک سوال دیگر6.

 



  براي است نامعلوم مادر HBS وضعيت است شده متولد ( گرم 1800 وزن با ) پرترمي نوزاد
 ؟ است مناسب نوزاد براي زير اقدامات از كداميك B هپاتيت از پيشگيري

 
  مي واكسينه ماهگي 6-18 و 2-4 و 1-2 زمانهاي در B هپاتيت واكسن دوز 3 با را نوزاد-الف

  كنيم
  6و1و0 زمانهاي در ) دوز 3 جمعا و تولد از پس ساعت 12 تا B هپاتيت واكسن نوزاد به -ب

  روز هفت ظرف را HBIG و نموده تست HBSAg نظر از را مادر بالفاصله و داده ( ماهگي
 ميدهيم نظر بود مثبت HBSAg مادر چنانچه

 بالفاصله و شود داده ماهگي 6-7 و 2-3 و1 و صفر زمانهاي در (دوز4)B هپاتيت واكسن-ج
  HBIG نبود دسترس در تولد از ساعت 12 ظرف نتيجه واگر نموده تست BSAg از را مادر
 كنيم مي تزريق نيز

  و كرده واكسينه ماهگي 6-18 و 1-4 و 0-2 زمانهاي در B هپاتيت واكسن دوز 3 با را نوزاد -د
  هر از شيرخوار اگر و كنيم مي چك HBSAg و anti-HBS نظر از را وي ماهگي 9-15 در
 مي انجام مجدد تست سپس و واكسينه ماه 2 فواصل به دوز 3 با مجددا بود منفي اينها دو

  دهيم

 



 مثالبعنوان . بسیار شایعی در آزمونهای داخل کشور استمشکل: 
 

به دنبال یک عفونت ثانویه احتمال اینکه یک خانم عقیم شود چقدر 
 است؟

   ٪20از کمتر 1.

          ٪30تا  220٪.

      ٪50از بیشتر  3.

.490٪      

.5 75٪ 

 .با هم همپوشانی دارند 5و4و3گزینه های 
 



اغلب –ندرت به–معموالً-ندرتاً مثل. 

 
 .نکنیم استفاده لغات این از است بهتر

 

کلمه این گفتند و دادند دانشجویان به را معموالً کلمه تحقیق یک در 
  ٪90 از بیش گفتند ای عده کند می متبادر شما ذهن در را عددی چه

 ٪70 از بیش گفتند ای عده و ٪50 از بیش گفتند ای عده

 



Which city is closest to New York City? 
A. Boston 
B. Chicago 
C. Dallas 
D. Los Angeles 
E. none of the above 

 



از خواهیم نمی ما زیرا نمود پرهیز بایستی سواالت نوع این طراحی از 
 رخ به را خود ذهن های پیچیدگی یا و بگیریم هوش تست دانشجو
 .بکشیم دانشجو



 Arrange the parents of the following children 
with Down’s syndrome in order of highest to 
lowest risk of recurrence. Assume that the 
maternal age in all cases is 22 years and that a 
subsequent pregnancy occurs within 5 years. 
The karyotypes of the daughters are: 
I. 46, XX, -14, +T (14q21q) pat 
II. 46, XX, -14, +T (14q21q) de novo 
III. 46, XX, -14, +T (14q21q) mat 
IV. 46, XX, -21, +T (14q21q) pat 
V. 47, XX, -21, +T (21q21q) (parents not karyotyped) 
A. III, IV, I, V, II 
B. IV, III, V, I, II 
C. III, I, IV, V, II 
D. IV, III, I, V, II 
E. III, IV, I, II, V 

 



ساله با سابقه مصرف مواد مخدر به صورت تزریقی با افزایش آنزیمهای کبدی  30بیماری آقای . 1
 مراجعه کرده است کدام تشخیص زیر محتمل تر است؟

 Bهپاتیت 1)

 ایدز2)

 اندوکادیت3)

 کبد چرب الکلی4)

 با توجه به پاسخ سوال قبل اقدام تشخیصی بعدی چیست؟   .2

 سونوگرافی کبد1)

 آزمایش تعیین سطح آنتی بادی هپاتیت در خون2)

 خونایدز در آزمایش تعیین سطح آنتی بادی  3)

 اکوکاردیوگرافی4)



 اصول طراحی  
 چند گزینه ای سؤاالت



 شایع ترین بیماری بومی آفریقا کدام است؟ -1
 اسهال خونی( ذات الریه                         ب( الف 

 وبا   ( تب زرد                               د( ج

 :یک نمونه از سئوالهای کم ارزش در آزمون 



 سوأل ضعیف
 یک پسر کور رنگ کور رنگی خود را از چه کسی به ارث می برد؟ -1

 مادر           ( پدر                            ب( الف
 پدرِ پدر( پدرِ مادر                      د( ج 

 سوأل بهتر
یک پسر کور رنگ به احتمال زیادکور رنگی خود را از چه کسی به ارث می   -1

 برد؟
 مادر           ( بپدر                            ( الف
 پدرِ پدر( پدرِ مادر                      د( ج 
 



 امکان حد تا که کنید تنظیم طوری را سئوال متن -4
 ( رایج اشکال ) باشد ابهام از خالی



 :کدام صحیح است  
 .انفارکتوس بیشتر در اثر نارسایی جریان خون روی می دهد ( الف
 انفارکتوس بیشتر به علت ضربه ایجاد می شود( ب
 انفارکتوس بیشتر به علت عفونت ایجاد می شود( ج
 انفارکتوس بیشتراز همه در غده فوق کلیوی دیده می شود( د

 :مثال سئوال نا مناسب ولی رایج



 :یعنی (( انفارکتوس))
 

 پرخونی و احتقان یک عضو( الف
 کم خونی و آسیب و مرگ قسمتی از سلولهای یک عضو( ب
 این وضعیت در اثر انسداد ورید های یک عضو ایجاد می شود( ج
 .به علت تهاجم میکروبهای بی هوازی به وجود می آید( د

 :مثال سئوال نا مناسب





شریان رحمی شاخه: 
 

شریان آئورت است  ( الف 
شریان خاصره ای خارجی است ( ب 
شریان خاصره ای داخلی است( ج 
شریان پودندال داخلی است( د 

 
 سئوال بهتر: 

 
شریان رحمی شاخه کدام شریان است ؟ 

 
خاصره ای خارجی( آئورت                          ب( الف 
پود ندال داخلی( خا صره ای داخلی                د( ج 

 

 :مثال سئوال نا مناسب ولی رایج 



یرای پاسخ دادن به سئوال    پاسخ یک سئوا ل نباید شرط الزم
 باشد MCQدیگر در 



 کدام عبارت در مورد سلولیت صادق نیست؟!!!! 
 
درمان آن طبی است( الف 
(منفی مضاعف)!! چرک ندارد ( ب 
(منفی مضاعف)!! حد مشخصی ندارد ( ج 
جراحی  !!ساعت به درمان جواب نداد باید  8اگر در عرض ( د

 .شود

 مثال سئوال نا مناسب؟



فعل موارد اکثر در امتحان زای استرس جو در منفی فعل با سوال 
 . گردد می شونده امتحان اشتباه موجب و شده تلقی مثبت

بنویسید ؟ نیست صحیح سلولیت با ارتباط در کدامیک بجای : مثال   
 
بجز باشند می صحیح سلولیت با ارتباط در ذیل جمالت تمام: 
بکشید خط نیز...بجز... کلمه زیر ضمن در !!!!!! 



 همه)) گزینه موارد بیشتر در که شده مشاهده سئوالها گونه این ارزیابی در

 سئوال در هایی گزینه چنین برد کار . است بوده سئوال صحیح پاسخ ((فوق موارد

 تفکیک قدرت کاهش موجب هم و کند می آسانتر را سئوال به دادن پاسخ هم

 حتی نیز امثالهم و (( صحیح ب و الف )) گزینه از دلیل همین به.گردد می سئوال

 . بپرهیزید المقدور



بطوری را جواب گزینه بتوان که مواردی در فقط مزبور عبارات 
 محاسبات به مربوط نظیرسئوالهای) دانست نادرست یا درست قاطع

 عباراتی از که گردیده مشاهده آزمونها اغلب در .دارد معنا (عددی
 ها گزینه تعداد تکمیل برای فقط ((فوق موارد از هیچیک)) نظیر

 است شده استفاده



کدامیک در مورد کولیت اولسراتیو صحیح نیست؟ 
 

در موارد عادی پاتولوژی منحصراً  در مخاط و زیر مخاط است( الف 
 

تنها در توکسیک مگا کولون ممکن است التهاب به الیه عضالنی و سروز گسترش یابد( ب. 
 

درمان نگهدارنده در فواصل حمالت الزم نیست( ج 
 

گاهگاهی ممکن است دیستال ایلئوم نیز گرفتار شود( د 

 !!مثال سئوال نا مناسب ولی رایج 





 عبارت است از پاژه پستان بیماری : مثال: 
 
رسوب کلسیم در پوست نوک پستان -الف 
سارکوم نوک پستان -ب 
اینترا داکتال کارسینوم پستان  با گرفتاری پوست  -ح 
نوک پستان پاژتوئیدمالنوم بد خیم نوع   -د 



  ها روده وضعیت بررسی در مناسبی مواد گاستروگرافین و باریم آنجائیکه از

  زیر جمالت از کدامیک برگاستروگرافین باریم ارجحیت مورد در هستند

 ؟نیست حیحص
 

گاستروگرافین محلول در آب بوده وبه  سرعت رقیق می شود  ( الف 
سرعت عبور گاستروگرافین در روده ها کمتر از باریم میباشد( ب 
میزان ( جOpacity گاستروگرافین بر حسب واحد کمتر از باریم است 
میزان چسبندگی گاستروگرافین به جدار روده کمتر از باریم است( د 

 مثال سئوال نا مناسب؟



پاسخهای و شده رعایت خاصی ترتیب جواب های گزینه محل تعیین در اگر 
 آزمون است ممکن باشند، گرفته قرار معینی محل در همواره درست
 داشته سئوالها از اطالعی واقاً آنکه بدون و کند کشف را نظم این شونده

 بودن تصادفی باره در .شود هدایت درست های گزینه  انتخاب به باشد
  ها گزینه که مواردی در . دارد وجود استثناء یک تنها جواب های گزینه محل

 قرار محل ، حروف و اعداد مانند دارد، طبیعی ترتیب یا و منطقی نظم یک
 .باشد منظم نا تصادفی نباید آنها گرفتن

 :مثال سئوال نا مناسب
 چند هفته پس از زایمان رحم تقریباً به اندازه قبل از حاملگی بر می گردد؟

 هفتگی 6( هفتگی         ب 10( الف
 هفتگی 14( هفتگی              د 2( ج



در انسداد ورید مرکزی رتین کدام مورد صحیح است؟ 
 

دید بیمار کاهش میابد( الف 
 

دید بیمار تغییر نمیکند( ب 
 

درد ناگهانی و شدید چشم از عالئم بارز شروع بیماری است( ج 
 

در افتالموسکوپی ( دcherry red spot دیده می شود 

 مثال سئوال نا مناسب؟



 

 خیر بلی  سوال

 آيا بخش اعظم اطالعات در ساقه سوال گنجانده شده است؟-1

-آيا سوال يك هدف اختصاصي يادگيري را مورد ارزيابي قرار مي - 2 
 دهد؟

ها، شفاف و مستقيم بيان آيا لغات استفاده شده در ساقه يا گزينه - 3 
 اند؟شده

 آيا از كاربرد گزينه منفي براي ساقه منفي خودداري شده است؟ - 4

هاي هاي نظير همه موارد هيچكدام و گزينهآيا از كاربرد گزينه – 5
 تركيبي خودداري شده است؟

 هاي متضاد يكديگر خودداري شده است؟آيا ازكاربرد گزينه – 6



 خیر بلی سوال

آيا لغات مثبت درساقه سوال استفاده شده است يا در صورت منفي بودن  -  -7
 ساقه سوال لغايت منفي مشخص شده اند؟

 
 آيا هر سوال مستقل از سواالت ديگر مي باشد؟ – 8

 آيا گزينه ها از نظر طول، ساختار لغوي و سبك نگارش هم سنگ هستند؟ – 9

 آيا تا حد امكان از كاربرد ساختار لغوي و سبك نگارش هم سنگ هستند؟ – 10

 آيا كلمات به كاررفته در ساقه و يا گزينه ها از نظر اماليي صحيح هستند؟ – 11

 .آيا گزينه ها بطور عمودي ليست شده اند – 12




