
 دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي

 کمیته توسعه وارزیابي آزمون ها-دانشكده پزشكي گرگان  دفترتوسعه آموزش

 نـام مـدرس :                                                                                                   نـام آزمــون :                                                                  اریـخ آزمــون :                          تـ

 ارزیابي کیفي چــک لیســت میـلمـن شــماره سئــوال          
MCQ 
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سؤال یک موضوع مهم )یک هدف اختصاصي(را مورد ارزیابي قرار مي دهدو مرتبط با                          

 محتوی مشخصي از بلو پرنیت آزمون مي باشد.
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 ساقه سؤال

 

 

 

 

 

 

 

)بیشتر از یک مسئله یا یک مطلب در سؤال قرار ندارد و  محور مناسب برای سؤال انتخاب شده است                         

 (.....-درمان -یک مورد یاموقعیت بالیني مبنای طرح سؤال مي باشد()تشخیص
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 3 محتوی سؤال مستقل از محتوی سؤاالت دیگر مي باشد.                         

                است.ر کامل در ساقه سؤال گنجانده شده ایده اصلي )بخش اعظم اطالعات(بطو                         

 )پایه سؤال حاوی اطالعاتي که یک داوطلب توانمند برای پاسخ دهي به سؤال نیاز دارد مي باشد(
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نمي باشد  دستوری پیچیدهضح، بدون ابهام و روان بودن و ازنظر لغوی وبدنه اصلي سؤال وا                         

 و قواعد دستوری رعایت شده است.

5 

 1 هیچكدام در ساقه سؤال پرهیز شده است. –از بكارگیری عبارات مبهم مثل همه موارد                          

 1 .مطلقادر ساقه سؤال پرهیز شده است-کامال-همیشه –از بكارگیری قیود خاص مانند هیچوقت                          

  1 سؤال هدایت کننده به روشني مشخص کرده است که چگونه باید به سؤال پاسخ داده شود.                         

سؤاالت 

هدایت 

شده  

Lead-in 

 1 مي توان بدون نگاه کردن به گزینه ها به سؤال پاسخ داد.                         

 22 سؤال بجای ارزیابي محفوظات به ارزیابي توان به کارگیری اطالعات مي پردازد.                         

سؤال به صورت جمله مثبت طراحي شده است، در صورت منفي بودن  سؤال هدایت کننده ،                          

 لغات منفي مشخص شده اند.
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  22 گزینه ها با هم همپوشاني ندارندو مستقل از هم طراحي شده اند.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزینه ها

 23 .باشندگزینه ها ازنظرمحتوی ودستوری هموژن طراحي شده اندو به موضوع واحدی مربوط مي                          

 24 طول جمله گزینه ها تقربیا یكسان هستند.                         

از دادن سرنخ هایي که   مطلقا و کامال وقت، هیچ همیشه، نظیر خاص قیود کاربرد                         

نشان مي دهند گزینه 

صحیح کدام گزینه است 

 مانند:.شده است خودداری
25 

 باشند سؤال پایه مشابه کلمات دارای لغوی نظر از که هایي گزینه                         

 .کند مي هدایت صحیح گزینه سوی به را داوطلب که ها گزینه دستوری تفاوت                         

 .باشد صحیح واضح کامال طور به که ای گزینه                         

 21 گزینه استفاده نشده است،درهمه مواردفوق، همه موارد بجز،هیچكدام از موارد فوقیر عبارات نظاز                         

 21 از عبارات مبهمي )نظیر غالبا، معموال ، گاهي ، هرگز( استفاده نشده است.                         

 21 گزینه ها بصورت عمودی مرتب شده اند.                         

 21 جای گزینه صحیح نسبت به سؤاالت دیگر تغییر کرده است.                         

 22 تا حد امكان از کاربرد عبارت های تكراری در گزینه ها پرهیز شده است.                         

 22 در میان گزینه ها یک گزینه کامال صحیح وجود دارد.                         

 22 از کاربرد گزینه های منفي برای ساقه منفي ) منفي مضاعف ( خودداری شده است .                          

 23 از کاربرد گزینه های متضاد یكدیگر ، خودداری شده است.                         


