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بهداشت با استفاده از  يكارشناس يانآزمون دروس دانشجو يلو تحل يهتجز
 يتست يهبر اساس نظر اي ينهسؤاالت چند گز يزآنال يافزار برنامه نرم

  )CTT( يككالس
 

  ، شهرام شايان، حسن هاشمي، پريناز پورصفا، افشين ابراهيمي٭محمد مهدي امين

  
  

  چكيده
 اي ينهسؤاالت چند گز يفيو ك يكم يلو تحل يهتجز يبرا يككالس يتست يهافزار نظر تفاده از نرممطالعه، اس ينهدف از انجام ا: مقدمه

  .باشد يرشته بهداشت م يمقطع كارشناس ياندانشجو يبرا
 ياناز دانشجو ينفر 26و  50و دو گروه  يرشته بهداشت عموم يكارشناس ياناز دانشجو ينفر 50دو گروه  يمطالعه بر رو ينا: ها روش

ترم در  يانپا اي ينهآزمون چند گز به صورت يليتحص يشرفتپ يينشركت كننده در امتحانات تع يا رشته بهداشت حرفه يارشناسك
در دو مرحله، قبل و بعد از . يداصفهان اجرا گرد يدانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشك يط،مح اشتدر گروه بهد 1384 - 85 يها سال
  .قرار گرفت يلو تحل يهمورد تجز »يككالس يتست يهنظر« يافزار امه نرمسؤاالت توسط برن ي،كم يزآنال

با سؤاالت اصالح شده  ياناز دانشجو يگريدر سال بعد، گروه د. يدمجموعه سؤاالت مرحله اول اصالح گرد يفي،ك يزبا انجام آنال: نتايج
به  يببه ترت يكم يزو آزمون بهداشت آب قبل از آنال ينعتص يها آزمون زباله يبرا ياييپا يبضر. مرحله اول، مورد آزمون قرار گرفتند

  .يافتبهبود  694/0و  671/0 يربه مقاد يببه ترت يبضرا ينسؤاالت، ا يكم يزبعد از آنال. آمد به دست 359/0 و 576/0 يزانم
. يدحاصل شده در مرحله دوم گرد ياييپا يبمطالعه منجر به بهبود ضر ينسؤاالت در ا يلو تحل يهاز روش تجز يريگ بهره: گيري نتيجه

سؤاالت باز هم اصالح شده، و با  ينالزم است ا ين،بنابرا. فاصله دارد) 8/0بزرگتر از  ياييپا يبضر(هنوز تا حد مطلوب  يبضر ينا
  .يردمجدد قرار گ يزمورد آنال) CTT( يككالس يتست يهنظر ارافز استفاده از نرم

  
  يككالس يتست يهنظر اي، ينهن، سؤاالت چند گزآزمو يلو تحل يهتجز: يديكل هاي واژه
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  مقدمه 

ترين  احتماالً درگير شدن در ارزشيابي دانشجو، بحراني

                                                 
 يست،ز يطمح يقات، مركز تحق)ياراستاد( ينام يمحمد مهد: ولؤنويسنده مس *

  amin@hlth. mui. ac. ir. اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك
كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشجوي دكتراي مديريت آموزش  يان،شا شهرام

ران؛ اصفهان، اصفهان، اي يدانشگاه علوم پزشك ي،آموزش پزشك يقاتعالي، مركز تحق
 يطمح يقاتمركز تحق يط،بهداشت مح يمهندس يدكترا يدانشجو ي،حسن هاشم

پورصفا،كارشناس ارشد  رينازاصفهان، اصفهان، ايران؛ پ يدانشگاه علوم پزشك يست،ز
 يناصفهان؛ افش يدانشگاه علوم پزشك يست،ز يطمح يقاتمركز تحق يست،ز يطمح
اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشك يست،ز يطمح يقاتمركز تحق) ياراستاد( يميابراه

  .اصفهان، ايران

به طور . اي است كه يك استاد با آن مواجه است وظيفه
شوند ولي  كلي جدي در اين كار وارد ميكلي اساتيد به ش

هاي سنجش و امتحانات  متأسفانه كيفيت بسياري از روش
چنانچه ارزشيابي بر . خيلي كمتر از حد مطلوب است

توان  اساس اصول و موازين علمي صورت گيرد آن را مي
ترين ركن آموزش و مؤثرترين عامل براي بهبود  مهم

  ).1(كيفيت يادگيري به شمار آورد
ترين نوع سؤاالت براي  اي معمول سؤاالت چند گزينه

يادآوري، تفسير و حل (سنجش دانش در سطوح مختلف 
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اي  گرچه بيشتر سؤاالت چند گزينه. باشند مي) مسأله
معمولي براي سنجش سطح پايين دانش بكار گرفته 

شوند ولي اگر اين سؤاالت خوب طرح شوند، قادرند  مي
ك، كاربرد، اطالعات و حل سطح باالي دانش، فهم، ادرا

اي معموالً در  سؤاالت چند گزينه). 2(مسأله را بسنجند
گيرند اما  هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي برنامه

  ).3(اي بر روي علم دانشجويان دارند داراي اثر ناشناخته
قسمت ) 1: اي شامل چند قسمت است هر سؤال چند گزينه

اين بخش از : سؤال )Stem( »ساقه«يا » تنه«اصلي يا 
دهد و در بر گيرنده  سؤال، متن اصلي سؤال را تشكيل مي

گيري  مسأله يا موضوعي است كه سؤال بايد آن را اندازه
هاي  يكي از گزينه: گزينه درست يا پاسخ سؤال) 2. كند

پيشنهادي پاسخ درست سؤال است كه آزمون شونده 
گفته » گزينه كليد«به اين گزينه . بايد آن را برگزيند

به غير از گزينه درست : هاي انحرافي گزينه) 3. شود مي
سؤال، تعدادي گزينه ديگر نيز براي هر سؤال تهيه 

نقش . گويند هاي انحرافي مي شود كه به آن گزينه مي
هاي انحرافي منحرف كردن آزمون شدگاني است  گزينه

به طور كلي، متن . دانند كه پاسخ درست سؤال را نمي
ه سؤال را يك جمله استفهامي يا يك جمله اصلي يا تن

هاي پيشنهادي جواب جمله  دهد و گزينه ناتمام تشكيل مي
توانايي ). 4(كننده جمله ناقص هستند استفهامي يا تكميل

اي خوب، نوعي هنر  در نوشتن سؤاالت چند گزينه
 ).5(است

تجزيه و تحليل سؤاالت به دو روش كيفي و كمي انجام 
سؤاالت بايد بر اساس دو نوع پارامترهاي  ارزيابي. دگير مي

در تجزيه و تحليل كمي سؤاالت كه . كمي و كيفي انجام گيرد
باشد، سؤال بر اساس سه پارامتر  هدف اصلي اين فرآيند مي

 سطح دشواري يا آساني سؤال) 1: گيرد مورد نقد قرار مي
)Item Difficulty or Facility( ،2 ( قدرت تميز دادن يا

هاي  گزينه) 3، و )Item Discrimination(تشخيص 
  )Item Distracter(انحرافي 

بيانگر درصد افرادي است كه به  (p)سطح دشواري 

اند، و از طريق تقسيم تعداد  سؤال پاسخ درست داده
اند به تعداد  افرادي كه به آزمون جواب صحيح داده

اند، به روش زير  افرادي كه در آزمون شركت كرده
  .شود محاسبه مي

 
دهنده قدرت تشخيص  نشان (D)قدرت تميز يا تشخيص 

نمره (و توانايي پايين ) نمره باال(افراد با توانايي باال 
  .شود ت، كه به روش زير محاسبه مياس) پايين

 
 

  
+ 1، صفر، و -1در محدوده  (D)دامنه قدرت تميز سؤال 

برابر صفر به مفهوم آن است كه سؤال فاقد  D. باشد مي
  .تشخيص است قدرت

هاي انحرافي، به انحراف  هدف اصلي از استفاده از گزينه
اين شاخص پس از مشخص . كشيدن افراد ضعيف است

اند،  كردن تعداد افرادي كه به هر سؤال پاسخ صحيح داده
 .قابل محاسبه است

از طريق معادله  (KR)آزمون  )Reliability( ثابت پايايي
  .شود زير محاسبه مي

 

 
دهنده  نشان pبيانگر تعداد سؤاالت، و  nمعادله در اين 

  ).q=1-p))(6.اند تعداد افرادي است كه پاسخ صحيح داده
هاي  هدف از انجام اين مطالعه، ارتقاي كيفيت آزمون

پيشرفت تحصيلي مورد استفاده براي ارزشيابي دانشجو 
هاي  گيري از نظريه در امتحانات پايان ترم از طريق بهره

يه و تحليل سؤاالت مانند نظريه تستي جديد در تجز
كالسيك و نيز استفاده از فناوري در افزايش دقت و 

باشد كه ماحصل آن بكارگيري  صحت محاسبات مي
اي مبتني بر  افزار تجزيه و تحليل سؤاالت چندگزينه نرم

نظريه تستي كالسيك براي دانشجويان مقطع كارشناسي 
  .باشد رشته بهداشت مي
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سؤاالت به منظور كاهش منابع خطا، تعيين  تجزيه و تحليل
سؤاالت مناسب، تعيين سؤاالتي كه نياز به ويرايش دارند، 
و تعيين شاخص افتراق بين دانشجويان قوي و ضعيف و 

طراحي سؤاالتي . گيرد نيز تعيين پايايي آزمون انجام مي
كه توانايي دانشجويان را در كاربرد صحيح عقايد علمي 

اصول در پاسخ دادن به سؤاالت  اساسي، مفاهيم و
مربوط به مسايل مطروحه در طول نيمسال تحصيلي 

دهد، از اهداف ديگر تحقيق  مورد سنجش قرار مي
  .باشد مي

 
  ها روش

 انيدانشجونفري از  50اين مطالعه بر روي دو گروه 
نفري  26و  50دو گروه و  يرشته بهداشت عموم يكارشناس

ي ا بهداشت حرفهرشته  يكارشناس انيدانشجواز 
صورت ه كه ب كننده در امتحانات پيشرفت تحصيلي شركت

 :Multiple Choice Questions اي آزمون چندگزينه

MCQ) 85 يها سال در محدوده زماني در پايان ترم- 
در گروه بهداشت محيط، دانشكده بهداشت،  1384

  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده، اجرا گرديد
ند، نتايج آناليز آزمون پيشرفت تحصيلي اجرا در اين فرآي

مواد «درس ) 1: در دو درس شامل MCQشده به روش 
براي دانشجويان  »)هاي صنعتي زباله(زائد جامد صنعتي 

بهداشت «درس ) 2اي، و  كارشناسي بهداشت حرفه
براي دانشجويان كارشناسي  »)بهداشت آب( 1-محيط

س از اجراي بهداشت عمومي؛ هر كدام در دو دوره پ
دهي از طريق ماشين  آزمون، و پس از تصحيح و نمره

افزاري  نرم ، توسط برنامه(O. P. Scan)خوان  مارك
اي بر اساس نظريه  تجزيه و تحليل سؤاالت چند گزينه«

در  »(Classic Test Theory: CTT)تستي كالسيك 
واحد اتوماسيون امتحانات، اداره آمار و خدمات ماشيني 

نت آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، حوزه معاو
در دو مرحله، قبل و بعد از آناليز كيفي سؤاالت، مورد 

  .تجزيه و تحليل قرار گرفت
  

  نتايج
دانشجويان  MCQنتايج آناليز كمي دو آزمون 

كارشناسي بهداشت قبل و بعد از آناليز كمي سؤاالت با 
االت افزاري تجزيه و تحليل سؤ برنامه نرم استفاده از
در  (CTT)اي بر اساس نظريه تستي كالسيك  چندگزينه

 .ارائه شده است يك جدول

 1-گزارش نتايج آناليز آزمون درس بهداشت محيط
بعد از تجزيه و تحليل كمي سؤاالت در ) بهداشت آب(

  .آورده شده است دوجدول 

  
 قبل و بعد از آناليز كمي سؤاالتدانشجويان كارشناسي بهداشت  MCQنتايج تغيير پايايي دو آزمون : 1جدول 

  )KR20- Reliability(ضريب پايايي 
  تجزيه و تحليل سؤاالتقبل از 

  )KR20- Reliability(ضريب پايايي 
  تجزيه و تحليل كيفي سؤاالت بعد از

  0.671 0.576  هاي صنعتي آزمون زباله
  0.694  0.359  ) بهداشت آب( 1- آزمون بهداشت محيط
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پايايي  بعد از تجزيه و تحليل كمي سؤاالت و ميزان) بهداشت آب( 1-تايج آناليز آزمون درس بهداشت محيطگزارش ن :2جدول 
  )20KR=694/0( مرحله دوم

  بهداشت محيط ا اب: نام درس  ٨۴١۶٧۵٠ a.:آد فايل
  ٢: صفحه  ۴٨: تعداد دانشجو

DISC-INDI RPbis DIFF-INDEX P K %O %E %D %C %B %A Item 

  C 2  0  2/6  4/35  3/8  9/47  33  354/0  اسبمن  021/0  كم
  B 2  0  0  5/12  4/85  0  34  853/0  آسان  135/0  كم

  A 2  0  0  2  2  7/93  35  936/0  آسان  421/0  مناسب
  C 2  0  7/18  5/62  0  6/16  36  625/0  مناسب  186/0  كم
  A2  0  3/58  5/12  4/10  6/16 -  37  165/0  دشوار  059/0  كم

  C2  0  2  9/72  2  8/20  38  728/0  آسان  347/0 مناسب
  A2  0  5/14  3/8  25  50  39  5/0  مناسب  379/0 مناسب
  C2  0  3/8  3/58  1/4  27  40  583/0  مناسب  282/0  كم
  B2  2/6  25  8/20  1/29  6/16  41  291/0  دشوار  075/0  كم

  B2  0  5/37  2/6  8/45  3/8  42  458/0  مناسب  307/0  مناسب
  A2  0  2  27  5/14  1/54  43  541/0  مناسب  266/0 كم
  D2  0  52  5/12  2/6  27  44  519/0  مناسب  185/0 كم
  C2  0  7/18  4/35  9/22  8/20  45  354/0  مناسب  185/0 كم
  D1/4  0  5/37  9/22  7/18  6/16  46  375/0  مناسب  228/0 كم
  B2  0  27  5/12  4/35  9/22  47  354/0  مناسب  178/0 كم
  A1/4  0  1/29  7/18  5/14  3/33  48  333/0  مناسب  165/0 كم

  B1/4  0  5/14  1/4  7/68  3/8  49  686/0  مناسب  423/0  مناسب
  C1/4  0  1/29  4/35  1/4  27  50  354/0  مناسب  301/0  مناسب

KR20 Reliability = ۶٩۴٣٢٩/٠  
Standard Error = ٠٩۴٠١٣/٣  
Total Test Varianc= ٣١٧٧١/٣١  
Standard Deviation = ۵٩۶٢٢٣/۵  
Mean P = ۵۶٢۵/٠  
Mean RPBIS = ٢۵۵۴٣٧۶/٠  
Total Item Varianc = ٠٠٧٨١/١٠  
Alpha = ۶٩۴٣٢٩/٠  

  
  بحث

اي براي اولين  سؤال چند گزينه 50در مرحله اول، تعداد 
سپس آزمون . بار براي دو درس مذكور طراحي گرديد

برگزار گرديد، و پس از تصحيح و آناليز به روشي كه در 
 دست آمده باال ذكر گرديد، ضرايب پايايي مرحله اول ب

  ).1جدول (
پس از دست يابي به نتايج مرحله اول گزارش ارزيابي 
 .سؤاالت، نسبت به تجزيه و تحليل كمي سؤاالت اقدام شد

، هر يك از )2جدول (در گزارش نتايج آناليز آزمون 
ايندكس دشواري «سؤاالت بر اساس پارامترهاي
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(Difficulty Index: DIFF. INDEX)« ،» ايندكس
 شونده آزمون قدرت تشخيص و افتراق

(Discrimination Index: DISC INDEX) « و چند ،
در اين مطالعه نيز ). 6(پارامتر ديگر قابل ارزيابي است
هاي مرحله اول، با مورد  براي آناليز كمي سؤاالت آزمون

توجه قرار دادن پارامترهاي فوق، سؤاالت دو آزمون بر 
 اساس عواملي كه باعث دشواري يا سهولت بيش از حد

شوند، اصالح  سؤاالت و يا كاهش قدرت تشخيص مي
كليد سؤال -1: برخي از اين عوامل عبارتند از. گرديد

سؤال بيش از يك گزينه  -2اشتباه ثبت شده باشد، 
متن اصلي يا تنه سؤال داراي  -3درست داشته باشد، 
در گزينه درست ابهام و اشكال  -4ابهام و گنگي باشد، 
 -6اسخ درست آشكار باشد، پ -5وجود داشته باشد، 

سؤال بسيار دشوار بوده و در نتيجه آزمون شوندگان 
سؤال از لحاظ محتوا با  -7پاسخ را حدس زده باشند، 

 .هاي ديگر همگن نباشد سؤال

ه با انجام آناليز كمي بر اساس موارد فوق الذكر، مجموع
سؤاالت مرحله اول اصالح گرديد، و در سال بعد، گروه 

ها با سؤاالت اصالح  ديگري از دانشجويان همين رشته
). 1جدول (شده مرحله اول، مورد آزمون قرار گرفتند 

اگرچه مقادير ضريب پايايي حاصل شده در مرحله دوم 
تا حد قابل توجهي بهبود يافته است، اما هنوز تا حد 

بر اين . فاصله دارد) 8/0ايايي بزرگتر از ضريب پ(مطلوب 
اساس، الزم است اين سؤاالت باز هم اصالح شده، و با 

افزار تجزيه و تحليل سؤاالت دقت و  استفاده از نرم
  .كارايي سؤاالت مورد بررسي قرار گيرد

با انجام آناليز كمي، طراح سؤال و مدرس درس خود را 
زيابي و داوري از جهت گزينش يا طراحي سؤال مورد ار

كند مرتباً سؤال  بنابراين، مدرس سعي مي. دهد قرار مي
طرح كند، آنها را آناليز كند، و سؤاالت خوب را جدا كند، و 

با . سؤاالتي را كه نياز به ويرايش دارند را مشخص نمايد
تواند  تجزيه و تحليل سؤاالت، مدرس و طراح سؤال مي

به نقاط ضعف و يك بانك سؤال ارزشمند تدوين نمايد، 

در اين روش روايي و پايايي . قوت خود و فراگير پي ببرد
  ).6(يابد آزمون افزايش مي
هاي  اي از ساير آزمون هاي چند گزينه از آنجا كه آزمون

سؤاالت (باشند  پذيرتر مي انعطاف (objective)عيني 
گذاري از اعمال نظر مصححان مصون  عيني در نمره

ا عالوه بر دانش، توانايي استدالل، همچنين آنه). باشند مي
. سنجند هاي مهم ديگر را مي قضاوت، و بسياري از بازده
توان در  اي مي هاي چند گزينه از طرفي با استفاده از سؤال

هاي آموزشي و  يك زمان محدود، تعداد زيادي از هدف
اگر . گيري نمود بخش مهمي از محتواي درس را اندازه

ها با توجه به اشتباهات و  آزمون هاي انحرافي اين گزينه
هاي متداول دانشجويان تهيه شود، منبع بسيار  كج فهمي

. مناسبي براي تشخيص مشكالت دانشجويان خواهد بود
اي قابل تجزيه و تحليل كردن  هاي چند گزينه نتايج آزمون

شود در  است، و منجر به استاندارد سازي سؤاالت مي
گردد و موجب افزايش  يدهي آزمون عدالت رعايت م نمره

همه ). 4(شود انگيزه دانشجويان به مطالعه و يادگيري مي
اين محاسن باعث گرديده است كه تمايل اساتيد در 

هاي پيشرفت  استفاده از اين شيوه ارزيابي در آزمون
لذا توجه به كيفيت طراحي سؤاالت . تحصيلي افزايش يابد

كيفيت . باشد اي از ضروريات نظام آموزشي مي چند گزينه
هاي انحرافي آن  اي به شيوايي جواب يك سؤال چند گزينه

تر از  هاي انحرافي بسيار مشكل طرح جواب. بستگي دارد
بسيار سخت است كه مطمئن . هاي صحيح است جواب

. هاي انحرافي واقعًا و صد درصد غلط است شويد جواب
در طرح سؤال ابتدا بايد ريشه سؤال، بعد پاسخ صحيح و 

 ).7(هاي انحرافي نوشته شود نهايت پاسخدر 

با اين حال اجراي اين روش مشكالتي را نيز به همراه 
طراحي، تجزيه و تحليل، اصالح، و جايگزيني . دارد

گير و دشوار  سؤاالت براي مدرس و طراح سؤال وقت
است، و نياز به مداقه بيشتر مدرس نسبت به ديگر 

و كمي سؤاالت در به منظور آناليز كيفي . ها دارد روش
و به منظور ) قبل و بعد(ها  مراحل مختلف انجام آزمون
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) پايايي(يابي به يك بانك سؤال با ضريب اعتبار  دست
الزم است مدرس با صرف ) درصد 80باالي ( 8/0باالي 

هاي الزم براي  زمان بيشتر عالوه بر انجام هماهنگي
حيح هاي قابل تص اجراي آزمون با استفاده از پرسشنامه

، و اعمال دقت در پر كردن OP-Scanتوسط 
كارشناسان تعليم و  ها توسط دانشجويان، با پرسشنامه

ها نيز  سنجي آزمون تربيت، كارشناسان طراحي و روان
 .مشاوره نمايد

اي  عالوه بر اين، انتخاب تعداد كم سؤاالت چند گزينه
شود، و تقلب  موجب كاهش روايي و پايايي آزمون مي

(cheating) اي زياد  هاي چند گزينه دانشجويان در آزمون
در اين نوع آزمون، تمايل به طراحي سؤال در . است

آمده  به دستنمرات . سطوح پايين يادگيري بيشتر است
در خصوص  (bias)از آزمون ممكن است داراي تورش 

زني يا توانايي  عواملي مثل توانايي دانشجويان در تست
نشجو در حذف كردن بعضي از توانايي دا. خواندن باشد

ها بدون داشتن دانش مربوطه ممكن است ميزان  گزينه
  ).6(پاسخگويي را افزون بر مقدار واقعي برآورد نمايد

  
  گيري نتيجه
گيري از روش تجزيه و تحليل كمي سؤاالت در اين  بهره

مطالعه منجر به بهبود ضريب پايايي حاصل شده در 
وز تا حد مطلوب اين ضريب هن. مرحله دوم گرديد

بنابراين، الزم . فاصله دارد) 8/0ضريب پايايي بزرگتر از (
است اين سؤاالت باز هم اصالح شده، و با استفاده از 

مورد آناليز مجدد  (CTT)افزار نظريه تستي كالسيك  نرم
همچنين توجه به رعايت اصول تجزيه و تحليل . قرار گيرد

اده از جدول و نيز استف) اصول ميلمن(كيفي سؤاالت 
تواند باعث افزايش  مي) Blue print(مشخصات آزمون 

روايي آزمون و به دنبال آن ارتقاي ضريب پايايي آزمون 
  .گردد
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Analysis of Multiple Choice Questions Based On Classical Test 
Theory 

 
Mohammad Mehdi Amin1, Shahram Shayan2, Hassan Hashemi3, Parinaz Poursafa4, 

Afshin Ebrahimi5 

 

Abstract 
 
Introduction: The aim of this study was to use Classical Test Theory (CTT) software for qualitative 
and quantitative analysis of Multiple Choice Questions (MCQ) for Master students of health 
discipline. 
Methods: This study was carried out on two groups each including 50 undergraduate students of 
public health, and two groups of 50 and 26 undergraduate students of occupational health. The final 
exams were done to determine academic achievement of students using MCQ during the years 2004 
and 2005 in the department of environmental health, school of health in Isfahan University of Medical 
Sciences. The questions were analyzed by  CTT software in two phases before and after quantative 
analysis. 
Results: Having qualitative analysis performed, the questions set for the first stage exam were 
modified. At the following year, another group of students were examined using those modified 
questions of the first stage. Reliability coefficient for two exams of industrial solid wastes and health 
of water, before the quantitative analysis of the questions, were obtained 0.576, and 0.359, 
respectively. After quantitative analysis of these questions, the coefficients values improved to 0.671 
and 0.694, respectively. 
Conclusion: The method of question analysis in this study led to improving reliability coefficient in 
the second stage. This coefficient is still far away from desirable coefficient (reliability coefficient 
greater than 0.8).  Therefore, these questions still need to be modified, and analyzed again using the 
CTT software. 
 
Keywords: Exam analysis, multiple choice questions (MCQ), classical test theory (CTT). 
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