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The aim of this book is to present some fundamental 

issues for the development and use of language test 

and measurement and the interpretation and use of 

the test result. 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 

This book contains nine chapter. Each chapter 

presents a set of related issues. Definition of test, 

measurement, and evaluation is presented in detail 

classification of test, purpose of test, the modes of 

assessment. 
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