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Abstract: 

The current article aims to identify the writing guidelines 

of objective test items and its importance. The research also 

illuminates the importance of equilibrium between different types 

of items while test preparation. It contains concepts of completion 

items, multiple-choice items, true or false items, matching items, 

and correction items. In addition to that, it contains a checklist that 

covers all types of pervious items.     

Keywords: Test items - Item writing guidelines - English 

examinations - General Secondary stage. 
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 Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) (2015)  

Haladyna and Downing (1989), Haladyna et al. (2002), Haladyna and 

Rodriguez (2013), and Rodriguez and  Albano (2017) 

 American Educational Research Association et al. (2014)في 
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Omer et al. (2016) 

Atalmis (2016)

Dell and Wantuch (2017)

Shin and Lidster 2017
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:

:

Item-Writing Guidelines

 

Supply items

 

Correction items

Multiple-choice items 

وبنود االختيار من متعدد هي أسئلة أو عبارات يليها خيارات أحدها صحيح 

 وهو الحل, والخيارات األخرى خاطئة وهي المشتتات.
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Matching items

The true-false items:

Checklist of 

Objective Item Writing Guidelines) 

(American Educational Research Association et al. 2014; 

Haladyna et al. 2002; Haladyna & Rodriguez, 2013; Kline, 2015; 

Kubiszyn & Borich, 2010; Osterlind, 2002; Rodriguez, 2016; & 

Rodriguez & Albano, 2017).  
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Applegate et al. 2019; 

Atalmis, 2016; Delil, 2019; Dell &  Wantuch, 2017; 

Dellinges & Curtis, 2017; Omer et al. 2016; Pediatric 

Nursing Certification Board (PNCB) 2018; Rios & Wang, 

2018. In B. B. Frey, Ed). 

APA

AERANCME

IEA
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