بسوِ تؼالی
راٌّوای تکویل شٌاسٌاهِ سَاالت
طراحاى هحترم سَاالت:
هطلَب است جْت تکویل هشخظات شٌاسٌاهِ سَاالت دٍرُ ارتقاء دستیاراى بِ ًکات ریل تَجِ فرهائیذ:
بخش یک
ّ -1ذف سَاالت:
در ایي بخش ّذف سَال برطبق طرح درس تٌظین هی گردد بِ ٍاقغ ّذف سَاالت بایستی در راستای اّذاف
ػیٌی طرح درس تٌظین ٍ ًگاشتِ شَد.
ضرٍری است در اًتْای ّذف سَال ًَع سَال از ًظر درجِ سختی (تاکسًََهی ًَع  (IIIٍ II‘Iهشخض گردد.
 -2هتي سَال:
در ایي بخش هتي اطلی سَال بِ ٍضَح ٍ دقت ًَشتِ شَد بطَری کِ از ًظر اطَل ساختاری ًگارشی ٍ اهالئی
ّیچگًَِ اشتباّی ًذاشتِ باشذ ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ شٌاسٌاهِ سَاالت بظَرت دستی ًَشتِ خَاّذ شذ بایستی
تواهی ًقاط فرم چٌاى سادُ ٍ ٍاضح ًگاشتِ شَد کِ پایشگر حیي بررسی سَاالت بطَر ٍاضح سَال را قرائت ٍ
بررسی ًوایذ.
 -3گسیٌِ ّا:
هطلَب است طراح هحترم سَال قبل از طراحی سَال ًحَُ طراحی سَال را کِ در بخش ریل ارائِ شذُ بِ دقت
هطالؼِ ًوایذ ٍ با اطَل طراحی ٍ ساخت گسیٌِ ّا تسلط یابذ ٍ سپس اقذام بِ طرح  4گسیٌِ بپردازد .قابل رکر
است

-

کذ رشتِ :رتبِ بٌذی کذ رشتِ ّا براساس جذٍل ریل هی باشذ:
ًام رشتِ

کذ رشتِ

ًام رشتِ

کذ رشتِ

ًام رشتِ

کذ رشتِ

گَارش ثبلغیي

1
2
3
4
5
6
7

رادیَلَشی

8
9
11
11
12
13
14

ثیوبریْبی قلت ٍ عرٍق

15
16
17
18
19
21
21

طت ًَزادی
عفًَی کَدکبى
رٍاًپسضکی اطفبل
غذد ثبلغیي
ًفرٍلَشی ثبلغیي
جراحی هغس ٍ اعصبة

جراحی
ثیوبریْبی کَدکبى
رٍاًپسضکی
آسیت ضٌبسی
ثیوبریْبی داخلی
زًبى ٍزایوبى

ثیوبریْبی عفًَی ٍ گرهسیری
ثیَْضی
طت اٍرشاًس
جراحی استخَاى ٍ هفبصل
پسضکی ٍرزضی
پسضکی اجتوبعی

-

کذ سَالّ :ر استاد سَاالت خَد را بر طبق سْویِ سَاالت خَد از  1شرٍع ٍ تا ّر تؼذاد سَال اداهِ
خَاّذ داشت .طراح هحترم بایستی دقت ًوایذ کِ فرم شٌاسٌاهِ سَال بؼذ از طراحی ٍ تکویل از قسوت
هیاًی بریذُ خَاّذ شذ بٌابرایي اطالػاتی ّواًٌذ کذ سَال ٍ کذ رشتِ در سر برگ ٍ پاییي برگِ بِ درستی
ًَشتِ ٍ با ّن ّوخَاًی داشتِ باشذ.

-

کذ استاد :هذیر هحترم گرٍُ بایستی بِ ّریک از اساتیذ کذ را اختظاص دّذ ٍ هطلَب است کذ استاد
برطبق ردیف طراحی سَاالت باشذ .هثال :یؼٌی اگر قرار است سَاالت استاد ٍحیذی اٍلیي سری از سَاالت
باشذ کذ استاد شوارُ یک بِ ایشاى اختظاص دادُ شَد ٍ اگر قرار است سَاالت استاد حسیٌی آخریي
سری سَاالت در برگِ آزهَى باشذ آخریي کذ را بِ استاد حسیٌی اختظاص دّذ.

-

کذ گرٍُ :کذ گرٍُ ّواى کذ رشتِ هی باشذ .در گرٍُ ّایی کِ دارای دٍ رشتِ هی باشذ.

-

گسیٌِ درست :در ایي بخش گسیٌِ درست ًگاشتِ هی شَد.

-

هٌبغ سَال :در ایي بخش ًام کتاب -سال-طفحِ یا طفحات-ستَى -پاراگراف ٍ سطر ًگاشتِ خَاّذ شذ.
درطَرتی کِ سَال طَری طراحی شذُ باشذ کِ پاسخ در طفحات هتؼذد ٍ یا در پاراگراف ّای هتؼذد
باشذ هی تَاى با تواهی را رکر ًوَد (هطلَب است با خط تیرُ پاراگراف ّا از ّن جذا شًَذ).

-

رکر هشخظات طراح سَال شاهل ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ تلفي تواس ضرٍری هی باشذ .ایي اهر بِ ایي ػلت
هی با شذ کِ در طَرت برٍز ّرگًَِ اشکال در تذٍیي سَال ٍ یا تایپ سَاالت هستقیوا با زراح تواس
حاطل گردد ضوي ایٌکِ اهٌیت بررسی سَاالت ًیس تا حذهطلَبی حفظ گردد ٍ طراح در جریاى ّرگًَِ
اطالح ٍ تغییرات باشذ.

چک لیست ارزیابی پیش آزهًَی سَاالت چْارگسیٌِ ای ()MCQ
ردیف

هَضَع

1.

آیب ثخص اعظن اطالعبت در سبقِ سئَال گٌجبًذُ ضذُ است؟

2.

آیب سئَال یك ّذف اختصبصی یبدگیری را هَرد ارزیبثی قرار هیدّذ؟

3.

آیب لغبت استفبدُ ضذُ در سبقِ یب گسیٌِ ّب  ،ضفبف ٍ هستقین ثیبى ضذُاًذ؟

4.

آیب از کبرثرد گسیٌِ هٌفی ثرای سبقِ هٌفی خَدداری ضذُ است؟

5.

آیب از کبرثرد گسیٌِّبی ًظیر "ّوِ هَارد" ّ" ،یچکذام" ٍ گسیٌِ ّبی ترکیجی خَدداری ضذُ
است؟

6.

آیب از کبرثرد گسیٌِّبی هتضبد یکذیگر  ،خَدداری ضذُ است؟

7.

آیب از لغبت هثجت در سبقِ سئَال استفبدُ ضذُ است یب در صَرت هٌفی ثَدى سبقِ سئَال  ،لغبت
هٌفی هطخص ضذُاًذ؟

8.

آیب ایي سئَال هستقل از سئَاالت دیگر هیثبضذ؟

9.

آیب گسیٌِ ّب از ًظر طَل ،سبختبر لغَی ٍ سجك ًگبرش ّوسٌگ ّستٌذ؟

10.

آیب تب حذ اهکبى از کبرثرد عجبرتْبی تکراری در گسیٌِّب خَدداری ضذُ است؟

11.

آیب کلوبت ثِکبر رفتِ در سبقِ ٍ یب گسیٌِّب از ًظر اهالیی صحیح است؟

12.

آیب گسیٌِّب ثِطَر عوَدی لیست ضذُ است؟

بلي

خير

*در ضویوِ راٌّوای چک لیست ارزیابی پیش آزهًَی سَاالت چْارگسیٌِ ای ()MCQارائِ شذُ است کِ هی تَاًذ شوا
را در طراحی سَاالت استاًذارد ٍ هطلَب تخظظی یاری ًوایذ.

