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Objectives أهداف المحاضرة    

At the end of this session, we will be able 

to: 

- Know various  types of test questions 

 التعرف على أنواع أسئلة اإلمتحانات المختلفة

 

 

 

An effective test should be learning as well 

as an evaluative  

اإلمتحان قبل أن يكون تقييمي فهو تعليمي   

 



Tests 
 اإلختبارات 

 

Summative 
 تجميعية

- Scored 

Witten 

 تحريري

OBJECTIVE 

-1 MCQ 

-2 SAQ 

-3 RAQ 

-4 EMQ 

SUBJECTIVE 

ESSAY  نبذة
 مختصرة عن

PRACTIC
AL 

 عملي
Oral 

 شفهي

Formative 

 تكوينية

- Not 
scored 

 



 Essay Questionsاألسئلة المقالية  -والأ

حيث تترك ، محددةجابة إليس له   النوع من األسئلةهذا 

الحرية للطالب في صياغة اإلجابة عن بعض األسئلة 

بطريقتهم الخاصة ، وهي تبين مدى قدرة الطالب على 

عليها من طالب جابة اإلالتعبير عن أفكاره ، ولذلك تختلف 

 .الى أخر



  Short Essay القصيرةاالسئلة المقالية اختبار 

وبالتالي الطالب ليس لديهم مهارة استخدام اللغة ، بعض  -

وللتغلب على هذا العيب يوضع السؤال . تؤثر على االجابة

 .القصير  المقالي

 .التلخيصهذا النوع من األسئلة قدرة الطالب على يقيس  - 

 . الطالب لغة سهلة فال يقع فى األخطاء اللغويةيستخدم  -



WRIRREN TESTS SUBJECTIVE 

Essay 

NHB   امتحان فسيولوجي  

Short essay (total: 5 marks) 

1- Mention 5 sites of 

releaser of acetyl choline? 

(2.5 marks)                                

2- List 5 symptoms of 

Horner syndrome? (2.5 

marks)  

 

Key answer of short essay questions 
1-Mention 5 sites of releaser of 

acetyl choline? (2.5 marks)   

Preganglionic parasympathetic 

nerve fibers  

Preganglionic sympathetic nerve 

fibers  

At motor end plate 

Nerve to adrenal medulla 

Postganglionic parasympathetic 

nerve fibers                                        

2-List 5 symptoms of Horner 
syndrome? 2.5 marks 
Ptosis 
Myosis 
Anhydrosis 
V.D 
Enophthalmos 
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 Objective Questions الموضوعيةاألسئلة   -ثانيا

النوع من األسئلة بأن له اجابة محددة، وهى يتميز هذا 

يمكن بواسطتها . تتسم بالثبات والصدق والموضوعية

إعداد كم كبير من األسئلة تغطي الكثير من المعلومات 

ال يتأثر تصحيحها بالعوامل . التي درسها الطالب 

 .الشخصية للمصحح
  



 Objective الموضوعيةأنواع األسئلة 

 : T and Fالصواب والخطأ أسئلة 
عن مجموعة من العبارات المصاغة بطريقة عبارة - 

امام ( X)خطأ  أو( √)جيدة ، ويضع الطالب عالمة صح 

كل عبارة من العبارات، وفى بعض األحيان يتعين على 

 زبالعباراتالطالب تصحيح الخطأ الموجود 

 ال تستخدم فى امتحاناتنا  - 



   MCQ or (SBA)متعدداالختيار من أسئلة 

اليا ، كما انه وسيلة جيدة للتعرف يتم تصحيحه -

 .على مستويات الطالب
ويشمل هذا النوع من األسئلة على رأس للسؤال 

(stem ) او ات رختيااإل)جابات اإلومجموعة من

 .جابةإنسب أ، وعلى الطالب اختيار (البدائل









NHB  امتحان فسيولوجي 

12) The lesser splanchnic  nerve:راس السؤال 

A) is a parasympathetic autonomic nerve. 
B)  arise from LHCs of upper 3 thoracic sig.  
C) is the nerve of erection. 
D) relays in collateral ganglia. 
E) helps in defecation. 

WRIRREN TESTS 

MCQ (SBA) 



WRIRREN TESTS 

MCQ (SBA) 

 

A 60-year-old man presents with abdominal pain and a 

cupful of hematemesis. On examination he is noted to 

have ascites, hepatomegaly and a very enlarged spleen 

extending to the right iliac fossa. His initial blood tests 

reveal a leucoerythroblastic picture with hemoglobin of 

8, white cell count (WCC) of 3 and platelets of 120. A 

diagnosis of myelofibrosis is made. What is most likely 

to be seen on the peripheral blood smear?  راس السؤل 

A. Schistocytosis  

B. Sickle cells  

C. Spherocytes  

D. Tear drop cells.  

E. Target cells  
 



WRIRREN TESTS 

SAQ 



WRIRREN TESTS 

(SAQ) 

OBJECTIVE 

-1 MCQ 

-2 SAQ 

-3 RAQ 

-4 EMQ 

A 51year old woman  has presented to rheumatology 

outpatients with pain in her both hands. She describes five 

weeks of pain and stiffness in her joints in the morning, 

lasting around 30 minutes. Her pain often improves with 

some light activity. حالة مرضية 
What is the most likely diagnosis in this patient? (3 marks( 

1- Identify the pointed 

foramen? (1 mark)  

2- Enumerate 2 nerve 

passing through it? (2 

marks) 



 Extended Matching Questions (EMQ)المزاوجة أسئلة 
هذا النوع من األسئلة مدى قدرة الطالب على التعرف على يقيس 

المتشابهة، ولكل ( items) الموضوعاتالعالقات بين مجموعة من 

 ) واالستجابات المقدمات المنطقية: واحد منها مكونين اثنين هما
 :سؤال المزاوجةصياغة 

 (Premises) المنطقيةبالمقدمات ( A)عمود يسمى -  
 (.Responses)باالستجابات ( B بينما يسمى وعمود -

بينما ترقم  (1،2،3)بأرقام حسابية ( A)العبارات فى العمود ترقم - 

 (.A,B,C)بحروف ( B)العبارات فى العمود 



Matching type: The matching type item consists of two 

lists and students are required to correlate correctly 

one or more entries from one list with one or more 

entries from the other. Let us take an example to 

clarify the matching type question.  

Column A (Physical quantity)           Column B (Unit) 

 1. Mass                                              a. Ampere  

2. Length                                             b. Ohm    

3. Current                                            c. Kilogram  

4. Potential Difference                          d. Meter  

5. Resistance                                        e. Liter  

f. Candela                                             g. Volt  

WRIRREN TESTS 

EMQ 



WRIRREN TESTS 

(EMQ) 



Tests 
 اإلختبارات 

 

Summative 
 تجميعية

- Scored 

Witten 

 تحريري

OBJECTIVE 

-1 MCQ 

-2 SAQ 

-3 RAQ 

-4 EMQ 

SUBJECTIVE 

ESSAY  نبذة
 مختصرة عن

PRACTICAL 

 عملي

Formative 

 تكوينية

- Not scored 

 



PRACTICAL 
 

 

 

1-Name the above test? 

2- What is the normal values of this test?.  

OSCE AND OSPE 



OSCE AND OSPE 

PRACTICAL 



DR/ BAYOUMI FOUDA 




