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مقدمه
هرچند که سنجش يا ارز شیابی پی شرفته تح صیلی يادگیرندگان و اندازهگیری عملکرد
آنان فعالیت آموزش معلم محسوب میگردد ولی اين فعالیت معلم را نبايد جدا از جريان
آموزش و تنها بهعنوان و سیلهای برای نمره دادن تلقی نمود .هدف از اندازهگیری بازده
يادگیری دانشآموزان و ارزش یابی از پیش رفت تحص یلی آنان عالوهبر تعیین میزان
يادگیری ،کمك به معلم در بهبود بخشیدن به شیوههای آموزشی خود و تشخیص و رفع
نواقص يادگیری دانشآموزان میباشد.
باتوجه به هدف مذکور اين کتاب بهطور عمده به بحث اندازهگیری و ارزش یابی
پی شرفت تح صیلی اخت صاص دا شته و در آن به روشهای اندازهگیری و ارز شیابی تاکید
میگردد که در قالب هفت فصل تهیه و تدوين گرديده است.
امید آن که قابل ا ستفاده برای مخاطبین بوده و در را ستای حرفهای شدن آنان که
غالباً دانشجويان علوم تربیتی و معلمان میباشد مفید واقع گردد.
در پايان ض من تش کر از مدير محترم نش ر آوای نور که زحمات چاپ اين کتاب را
متقبل شدند پذيرای نظرات خوانندگان محترم میباشیم.
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