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ਆਂਕਲੰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕਣ
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ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ
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1.1.1. ਜਾਣ–ਪਿਹਚਾਣ
1.1.2. ਉਦੇਸ਼
1.1.3. ਆਂਕਲਣ ਤੇ ਮੁਲਕਣ
1.1.3.1. ਅਰਥ
1.1.3.2. ਸੰ ਕਲਪ
1.1.3.3. ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ
1.1.3.4. ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ
1.1.3.5. ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ
1.1.4. ਸਾਰ-ਅੰ ਸ਼
1.1.5. ਕੁੰ ਜੀਵਤ ਸਬਦ
1.1.6. ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ
1.1.7. ਪਸਤਾਿਵਤ ਅਿਧਐਨ
1.1.8. ਸਵੈ-ਅਿਭਆਸ
1.1.1. ਜਾਣ–ਪਿਹਚਾਣ :–
ਆਂਕਲਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਿਕ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ
ਪਿਕਆ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤ ਆਂਕਲਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਗ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੱ ਥ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣੇ ਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੱ ਥ ਹੈ
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ਿਕ ਆਂਕਲਣ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਿਕਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਂਕਲਣ ਿਸੱ ਖਣ, ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
1.1.2. ਉਦੇਸ਼ :–
ਇਸ ਪਾਠ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ : ਆਂਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਯੋਗ।
 ਆਂਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ।
 ਆਂਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਣ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ।
 ਅੰ ਿਤਮ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਕਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ।
1.1.3. ਆਂਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਣ :–
ਜਦ ਆਂਕਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ ਆਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਂਕਲਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Paper) ਹੈ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿਕੰ ਨĂ ਭਾਗ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਆ ਗJ/ jB। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰ ਨ ਿਸੱ ਖ ਗਏ
ਹਨ। ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਮਾਪਣਾ ਜ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਪਿਕਆ ਦੌਰਾਨ ਦੂਿਜਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕੰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਕਦਰਿਬੰ ਦੂ ਗੇਡ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰ ਿਤਮ ਪਿਕਆ ਜੋ ਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਲਕਣ ਪਿਕਆ ਦੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੇਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕਣ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਗੇਡ
ਿਦੱ ਤੇ ਜਦੇ ਹਨ।
1.1.3.1. ਅਰਥ :–
ਆਂਕਲਣ ਅਿਜਹੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਜਦਾ ਹੈ
ਜੋਿਕ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਿਨਰਖਣ ਪਿਕਆ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਆਂਕਲਣ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਚੱ ਲਣ
ਵਾਲੀ ਪਿਕਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਆਂਕਲਣ ਨੂੰ ਪਿਕਆ ਆਧਾਿਰਤ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ
ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਬੰਧਕ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਿਵੱ ਚ
ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਆਂਕਲਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਮਆਰ ਬਾਹਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਂਕਲਣ
ਦੁਆਰਾ ਉਨ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਕਣ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅੰ ਿਤਮ
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ਪਿਕਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਿਤਮ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੁਲਕਣ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਦਿਰਤ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਿਕ ਇਹ
ਪਿਕਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ। ਮੁਲਕਣ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ
ਹੈ। ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, “ਮੁਲਕਣ ਕਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਜ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਮਆਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਦਾ ਹੈ। ”,
ਰੋਬਰਟ ਅਨੁ ਸਾਰ, “ ਮੁਲਕਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰ ਕੜੇ
ਇਕੱ ਠĂ ਕਰਨ, ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਪਿਕਆ ਹੈ। ” ਇਸ ਲਈ
ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰ ਮਿਲਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆ ਜਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਕੁੱ ਝ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈ{ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਥੇ ਹੀ ਮਾਪਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ
ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
1.1.3.2. ਉਦੇਸ਼ :–
ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ T[j ਹਰੇਕ
ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਂਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ :– ਜੇ ਅਸ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ
ਮੁਲਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱ ਝ ਿਸੱ ਖਣ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
ਿਸਰਫ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕਣ ਪਿਕਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪਤੀ
ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰਨਾ :– ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਇਹ
ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਕੀ ਹਨ। ਮੁਲਕਣ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੇ ਕ ਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲੋ ੜ
ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਵਿਦਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਿਗਆਨ ਤੇ ਕ ਸ਼ਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਜਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ :–

ਮੁਲਕਣ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ

ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਖਣ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ
ਜਾਣਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱ ਚ
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ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਪੋਗਰਾਮ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ :–

ਪੋਗਰਾਮ ਹਦਾਇਤ ਿਸੱ ਖਣ ਤਰਤੀਬ ਦੀਆਂ

ਿਨਰੰ ਤਰ (ਹਮੇਸ਼) ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ
ਸਮੱ ਗਰੀ ਸੀਿਮਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਿਫਰ ਇਸ ਸਮੱ ਗਰੀ ਬਾਰੇ ਤਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰ ਆੳਣ ਤੇ ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਣ ਿਬਨ ਪੋਗਰਾਮ ਿਸੱ ਖਣਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੈ।
 ਪਾਠਕਮ ਿਵਕਾਸ :– ਪਾਠਕਮ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਪਿਕਆ ਦਾ ਇੱਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪੱ ਖ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਪਾਠਕਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਿਕਆਵ, ਖੇਤਰ
ਦੀ ਚੋਣ ਿਜੱ ਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰ ਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠਕਮ ਦੀ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ ਮੁਲਕਣ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ ਿਜੱ ਥੇ ਨਵ ਪਾਠਕਮ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹਨ ਥੇ ਹੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕਮ ਨੂੰ ਜਚਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਗਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣਾ :– ਇੱਕ ਪਣਾਲੀਬੱ ਧ ਮੁਲਕਣ
ਪਿਕਆ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਗਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂਿਨਸਠ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਪਿਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਪਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਕ ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
 ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ :–

ਿਨ{ਜੀ, ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਕਣ ਪਿਕਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੀ ਯੋਗਤਾਵ, ਰੁਚੀਆਂ, ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਿਨ{ਜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ ਦਾ ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਗਆਨ
ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ ਦੀਆਂ ਿਨ{ਜੀ, ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਣ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
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 ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੂਲ ਪਬੰਧ :– ਮੁਲਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਧਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਨ ਨĂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਕੱ ਥ ਤੱ ਕ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਮ
ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਬੰਧਕ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤ ਉਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਨਰਣੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
 ਸਕੂਲ ਖੋਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ :– ਸਕੂਲ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਅੰ ਕੜੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਿਜਵ ਿਭੰ ਨ–ਿਭੰ ਨ ਪਾਠਕਮ,
ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਪਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾਵ ਦੀ
ਪਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
1.1.3.3.ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ :–
ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁ ਦੇਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸੱ ਖਣ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਮੁਲਕਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਨੁ ਦੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕਮਜੋਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ
ਉਪਚਾਰਾਤਿਮਕ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਦਰਸ਼ਨ d/ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਅਨੁ ਦੇਸ਼ਨ
ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਧੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ
ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਪਨ ਜ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕੱ ਥੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਿਕੱ ਥੇ ਉਹ ਫੇਲ
ਹੈ। ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਤ ਜੋ ਉਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਿਡਗਰੀ
ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਡਗੀਰਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱ ਜ ਕੱ ਲ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਰਤੇ ਜਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨ ਨੂੰ
ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਤਮ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇਕਿਹਰੇ
ਅੰ ਕ ਹਨ ਦੀ ਪਿਕਤੀ ਿਨਦਾਨਤਿਮਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਨ ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਿਨਦਾਨਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ
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ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਧਆਪਕ pj[sk ਸਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਵਾਰ–ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜਾਦਾ ਹੈ ਿਕਿਕ ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨ ਬਣ ਜਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਨਦਾਨਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਜ ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਿਨਦਾਨ (ਪਛਾਣ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1.1.3.4. ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ :–
ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਕਤੀ ਿਵਕਾਸਤਿਮਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। fJ; Bz{ P[o{nksh w[bKeD th fejk

iKdk j?. ਇਸ ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱ ਖਣ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਟੈਸਟ ਬਣਾਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ
ਦੀਆਂ ਮੱ ਦਾ ਸੀਿਮਤ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਪੜਾਉਣ ਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਿਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਧਆਪਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ
ਿਕਥ ਤੱ ਕ ਪਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਇੱਕ ਪਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਕੌ ਸ਼ਲ ਨੂੰ
ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰੰ ਤਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਪਿਕਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿਵੱ ਚ
ਹੋਈ ਤਰੱ ਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ।
1.1.3.5. ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ :ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਗੇਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਪਿਕਤੀ ਟਰਮੀਨਲ
(Terminal) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜਚਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ
ਮੱ ਦਾ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਾ–ਵਸਤੂ ਚ ਲਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਿਨਸ਼ਚਤਾ ਦਾ
ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਪਿਕਆ ਦੀ ਪਭਾਵਸੀਲਤਾ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਪਿਕਆ ਨਹ। ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌ ਸ਼ਲ ਨੂੰ ਚੈ{ਕ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕੋਰਸ ਿਵਸ਼ਾ–ਵਸਤੂ ਪਰ ਆਮ
ਪਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਿਝਆ ਜਦਾ ਹੈ।
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1.1.4. ਸੰ ਖੇਪ (ਸਾਰ-ਅੰ ਸ਼) :–
ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਆਂਕਲਣ ਇਸ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਆਂਕਲਣ ਦੀ
ਪਿਕਆ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਸਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਿਕ ਵਸਤੂਿਨਸਠ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ
ਪਿਕਆ ਦੇ ਿਵਚ ਦੀ ਗੁਜਰਦੇ ਹਨ। ਆਂਕਲਣ ਿਸੱ ਖਣ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਆਂਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਸਤਾਵੇਜ (Paper) ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ ਨĂ ਿਕੰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਦਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਜ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ
ਪਿਕਆ ਦੌਰਾਨ ਦੂਿਜਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕੰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਕਦਰ ਿਬੰ ਦੂ ਗੇਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਂਕਲਣ
ਨੂੰ ਪਿਕਆ ਕਦਿਰਤ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਿਕ ਇਹ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਦਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ
ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਦਿਰਤ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਿਕਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਿਧਆਪਨ ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਖਣ ਪਾਪਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਨ
ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ
ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨĂ ਅਨੁ ਦੇਸਾਤਿਮਕ ਪਿਕਆ ਤ ਿਕੰ ਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ ਕੌ ਸ਼ਲ ਿਸੱ ਖੀਆਂ ਹਨ ਿਵੱ ਚ
ਮੱ ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਅਨੁ ਦੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਦਾ। ਇਹ
ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਜਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਕਤੀ ਿਵਕਾਸਤਿਮਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱ ਖਣ ਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰ ਤ
ਿਵੱ ਚ ਗੇਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਪਿਕਤੀ ਟਰਮੀਨਲ (Terminal) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਅੰ ਿਤਮ ਪਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜਚਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
1.1.5. ਕੁੰ ਜੀਵਤ ਸਬਦ :–
ਿਨਰੀਖਣ, ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ, ਅੰ ਿਤਮ, ਉਪਚਾਰਾਤਿਮਕ ਅਿਧਆਪਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਦਿਰਤ, ਪਿਕਆ
ਕਦਿਰਤ।
1.1.6.ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ :–
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 ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਕਲਣ ਤੇ ਮੁਲਕਣ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੋ।
 ਆਂਕਲਣ ਤੇ ਮੁਲਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੱ ਸੋ?
 ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖਪੇ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੋ?
1.1.7. ਪਸਤਾਿਵਤ ਅਿਧਐਨ :–
 Borg and Gall. Educational Research : An Introduction, Longman, New
York.
 Kaur and Bist (2016) Assessment for Learning, R. Lall Publishers,
Meerut.
 Patel, R.N. Measurement and Evalution.
1.1.8. ਸਵੈ-ਜਚ ਸੂਚੀ :–
1. ਆਂਕਲਣ ਿਸੱ ਖਣ, ……….ਨਾਲ ਹੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
2. ਮੁਲਕਣ ਦਾ ਕਦਰ ਿਬੰ ਦੂ……………. ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
3. ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਟੈਸਟ ……………..ਪਦਰਸਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਦੇ ਹਨ।
4. ਸੁਧਾਰਾਤਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਪਿਕਤੀ………….ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
5. ਅੰ ਿਤਮ ਮੁਲਕਣ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ………………ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।
ਤਰ :– 1) ਅਿਧਆਪਨ 2) ਗੁਣਵੱ ਤਾ 3) ਿਵਅਕਤੀਗਤ 4) ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ 5) ਗੇਡ (ਦਰਜ)।
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gouk L nmkoK
f;ZyD dk w[bKeD

gkm Bzpo L 1H2

b/ye L vkH wBihs e"o
fBoXkoD d/ ;zd- gq'i?eN ftXh

gkm dh pDso L
1H2H0 T[d/F

(Aims)

1H2H1 ikDekoh ns/ noE
1H2H2 gqki?eN ftXh

(Introduction and Meaning)

(Project Method)

1H2H2H1 gqki?eN ftXh dhnK gfoGkFktK ns/ f;XKs
1H2H2H2 gqki?eN ftXh dk fefonkswe ;o{g
1H2H2H3 gqki?eN ftXh d/ bkG ns/ T{DskJhnK
1H2H2H4 gq'i?eN ftXh dhnK jkBhnK
1H2H2H5 e[S Y[et/I gq'i?eN
1H 2H4

;ko

1H 2H5

;[MkJ/ gqFB

1H 2H6

;[MkJhnK g[;seK

1H 2H0

T[d/F

(summary)
(Suggested Questions)
(Suggested Books)

(Aims) :

fgnko/ ftfdnkoEhU, fJ; gkm B{z gVQB T[gozs s[;hI j/m fby/ ;zebgK B{z ;wMD :'r j' ikt'r/ L

1H 2H1

(T)

gq'i?eN ftXh dk ;zebg

(n)

gqki?eN ftXh dk noE fJ;d/ bkG ns/ jkBhnK.

(J)

gqki?eN ftXh d/ w[Yb/ f;XKs.

ikDekoh ns/ noE

(Introduction and Meaning):

ftfdnkoEh d/ f;ZyD B{z gqGktFkbh pDkT[D bJh nfXnkge B{z ftFk-t;s{ ns/ nfXnkgB YzrK
ftZu wkfjo j'Dk ukjhdk j?. phBfJzr ns/ phBfJzr d/ nB[;ko, @@i/eo nfXnkgB B{z tZX s'I tZX
9
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ekoie[Fbsk iK gqphBsk sZe gj[zukT[Dk j? sK fJj ;gZFN j? fe nfXnkgeK B{z nkgD/ ftF/ dh gVQkT[D
;wZroh ftZu g{oh soQK wkfjo j'Dk ukjhdk j? ns/ wB'ftfrnkB ;w/s, f;Zfynk dh fcbk;ch d/ T[; Gkr
Bkb, fijVk fe uzr/ nfXnkgB bJh }o{oh j? fe ftXh d/ ;ko/ gVktK pko/ ;{M oZy/.##
"If teaching is to reach its highest degree of efficiency, it is evident that teacher
must be thoroughly trained in the materials of instruction in their fields and must also
possess a broad understanding of all phases of method - including psychology - as a part
of philosophy of education which is essential to good teaching."

;?ezvoh n?i{e/FB efwFB B/ fJ;B{z gfoGkfFs eod/ j'J/ fejk j?, @@jo/e nfXnkge ns/ f;Zfynk
Fk;soh dk nB[Gt dZ;dk j? fe fJZE'I sZe tXhnk gkm-eqw ns/ ;G s'I tXhnk gkm-eqw ns/ ;G s'I T[sw
f;b/p; T[d'I sZe n;cb oj/rk id'I sZe ;jh nfXnkgB ftXh B{z bkr{ eoB dh ftt;Ek Bk ehsh ikt/.##
"Every teacher and educationist knows that even the best curriculum and the
most perfect syllabus remain dead unless quickened into life by the right methods of
teaching and the right mind of teacher."

nfXnkgB ftXh dk f;Zfynk ftZu nfjw ;EkB j?. fJ;dh nDj'Id ftZu f;ZyD gqfefonk B{z
gqGktFkbh BjhI pDkfJnk ik ;edk.
ikD gSkDL ftfdnkoEhnK dhnK gqkgshnK dk nKebD eoB bJh ;e{b gkmeqw ftu ftfGzB seBheK
ns/ T[geoDk dh tos'I ehsh iKdh j?. seBheK s'A fJbktK e[M r?o-;e{bh :sB th ehs/ iKd/ jB.
fJ; soQK d/ nKebD bJh pj[s ;kohnk gohyD nXkfos ns/ r?o-gohyD nXkfos seBheK dh tos'I
ehsh iKdh j?.
1H 2H3

gqki?eN ftXh

(Project Method):

nkw GkFk ftZu fJ; ftXh B{z fefonksfwe Yzr th fejk ik ;edk j?. ikB fvT{Jh B/ fJ;
ftXh s/ y'i ehsh ;h ns/ T[; d/ f;Zfynk d/ f;XKs B{z T[;d/ ;kEh feb g?Nfoe B/ gq?eNheb o{g ftZu
ngDkfJnk ;h. fe;/ ezw B{z pZfunK dk e[dosh tksktoD ftZu eoBk gqki/eN nytkT[Idk j?. gqki?eN
s'I Gkt ftT[Ispzdh iK :'iBkpzd j?. gqki?eN ftXh dk noE j/m fbyhnK gfoGkFktK Bkb j'o th ;gZFN
j' ikt/rh.
1H
pbkov (Ballard) d/ nB[;ko, @@gqki?eN fJZe n;b f}zdrh dk fjZ;k j?, fijVk fe ;e{bK B{z
fdZsk frnk j?.## ("A project is a bit of real life that has been imparted into school").
2H
feb g?Nfoe (Kilpatric) nB[;ko, @@gqki?eN fJZe nfijh T[d/Fg{oB fefonk j?, fi; B{z ;wkfie
tksktoB ftZu g{oh brB Bkb ehsk iKdk j?.## (A project is a purposeful activity provided
most earnestly in a social environment")

3H
i/HJ/H ;N?tB;B (J.A. Stevenson) d/ nB[;ko, @@gqki?eN fJZe ;wZf;nksfwe nkXkos ezw j? i'
e[dosh jkbksK nXhB ;zg{oB ehsk iKdk j?.## ("A project is a problematic act carried to
completion in its natural setting").
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gq'i?eN ftXh ftfdnkoEhnK okjhI n;b ekoi iK fefonk #s/ tX/o/ }'o fdzdh j?. nfXnkge sK
f;o\ wkor doFe ns/ ;jkfJe dk ;EkB oZydk j?. fJ; ftXh ftZu gkmeqw, ;wZroh ns/ f;ZyD ftXh
dk ftuko pZu/ d/ fdqFNhe'D Bkb ehsk iKdk j?. fJj ftXh, @gq:'r eod/ j'J/ f;ZyD# d/ soe T[s/
tX/o/ e/Idfos j?.
1H 2H3H1 gqki?eN ftXh d/ w[Z Yb/ f;XKs iK ftF/FsktK (Basic Principles or features
of the project method):

gq'i?eN ftXh fJZe wB'ftfrnkBe ftXh j?, fJj ftXh j/m fby/ f;XKsK ns/ ftF/FsktK T[s/
nkXkfos j? L

fefonk dk f;XKs

(i)

(Principle of activity): fi; gq'i?eN dh u'D ehsh ikt/ T[;
ftZu ;ohfoe ns/ fdwkrh fefonktK j'DhnK ukjhdhnK jB.

(ii)

wzst dk f;XKs

gq'i?eN wzst T[s/ nkXkfos j'Dk ukjhdk
j?. gq'i?eN ftZu ehshnK ikD tkbhnK fefonktK T[d/Fg{oB j'DhnK ukjhdhnK jB ns/
fJj pZfunK dhnK b'VK nB[;ko j'DhnK ukjhdhnK jB.

(iii)

s}op/ dk f;XKs

gq'i?eN ftfdnkoEhnK B{z eJh soK
d/ s}op/ gqdkB eoB tkbk j'Dk ukjhdk j?, feT[Ife pZu/ gqsZy s}ofpnK s'I ibdh f;Zyd/
jB.

(iv)

;[szsosk dk f;XKs

(Principle of freedom):

gq'i?eN Bkb ;zpzfXs tZy-tZy
fefonktK ftZu fjZ;k b?D dh ;[szsosk j'Dh ukjhdh j?.

(v)

T[g:'frsk dk f;XKs

(Principle of utility):

(Principle of aims):

(Principle of experience):

fefonktK d[nkok gqkgs frnkB

T[g:'rh j'Dk ukjhdk j?.
(vi)

n;bhns dk f;XKs

(Principle of reality): y[d wB[Zyh ihtB jh fJZe wjkB
:'iBk j?. i/eo f;Zfynk dk noE ihtB dh fsnkoh j? sK ;kB{z ;e{b ftZu n;b ihtB
dhnK jkbsK g?dk eoBhnK j'DrhnK. gq'i?eN ftXh ftZu ftfdnkoEhnK B{z nfij/ w"e/
gqdkB ehs/ ikD/ ukjhd/ jB fe T[j nkgDhnK FeshnK dk gq:'r ihtB dhnK n;b
jkbsK ftZu eo ;eD. fJjh ekoB j? fe T[j nfijhnK fefonktK ftZu ;fji o[Zuh
b?Id/ jB.

1H 2H3H2 gqki?eN ftXh dk fefonkswe ;o{g (Practical working of the project method):
gq'i?eN ftXh dk fefonkswe ;o{g j/m fbfynk j? L
(i)

:'r tksktoB

gq'i?eN ftXh dk gfjbk gVkn :'r
tksktoB dk gqpzX eoBk j?, fiZE/ pZu/ n;odkfJe ekotkJh bJh nkgD/ nkg B{z gq/fos
eo ;eD. nfXnkge ftuko-tNKdok, s;thoK, wkvb ns/ rZbpks okjhI ftfdnkoEhnK
dhnK o[uhnK dk gsk brk ;edk j?. T[dkjoD bJh i/eo GkyVk v?w T[s/ nkXkfos
wkvb pDkT[Idk j? sK ftfdnkoEhnK B{z GkyVk v?w dh ;?o eotkT[Dh ukjhdh j? sK
(Proper environment):
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fe ftfdnkoEh gq'i?eN pko/ ;jh u'D eo ;eD.
(ii)

gq'i?eN dh u'D (Selection of project): ;fEsh dk gqpzX eoB s'I pknd nrbh
nt;Ek uzrh :'iBk dh u'D eoBh j[zdh j?. f;o\ nfijh :'iBk dh jh u'D ehsh ikdh
ukjhdh j?, fi; Bkb ftfdnkoEhnK dh n;b ;wZf;nk dh g{osh j' ;e/ ns/ T[j T[BQK
;kfonK d/ Gb/ bJh j't/. ftfdnkoEh fJj wfj;{; eoB fe fJj :'iBk T[BQK dh nkgDh
jh j?. vkH febg?Nfoe (Dr. Kilpatrick) d/ FpdK ftZu, @@tX/o/ ;e{bh ezw ftZu
nfXnkgeK ns/ ftfdnkoEhnK dh G{fwek fJ; rZb Ts/ fBoGo eodh j? fe T[d/F fBoXkoB
e"D eodk j?. n;b ftZu fJj ;G s'I tZvk ekoi j?.## :'iBk dh u'D ftfdnkoEhnK
dhnK :'rsktK ns/ fJ; T[s/ j'D tkb/ you d/ nB[;ko jh ehsh ikDh ukjhdh j?.

(iii)

fB:'iB

:'iBk dh u'D s'I pknd nrbh ;N/i :'iBk g{osh d/ bJh
ekoieqw fsnko eoB dh j[zdh j?. fJj ;kok ezw ftfdnkoEhnK okjhI nfXnkgeK d/
fBod/FB ftZu j'J/ tkd-fttkd s'I pknd fsnko ehsk ikDk ukjhdk j?. jo ftfdnkoEh
B{z tkd-fttkd ftZu Gkr b?D ns/ ;[Mkn d/D bJh gq's;kfjs ehsk ikDk ukjhdk j?.
ezw B{z F[o{ eoB s'I gfjbK ftfdnkoEhnK B{z ukjhdk j? fe T[j nkgDh :'iBk B'Ng[;se ftZu B'N eoB.

(iv)

:'iBk dh g{osh

:'iBk fsnko j'D s'I pknd
nfXnkge B{z ukjhdk j? fe ftfdnkoEhnK B{z fJ; fefonkswe ekoi bJh T[s;kfjs
eo/. ftneshrs tyt/t/I B{z fXnkB #u oZyd/ j'J/ ftfdnkoEhnK B{z o[uhnK ns/
;woZEktK nB[;ko ezw fdZsk ikDk ukjhdk j?. nfXnkge B{z fJ; rZb dk fXnkB oZyDk
ukjhdk j? fe jo ftfdnkoEh B{z ezw fdZsk ikt/.

(v)

w[bKeD

ezw dk w[bKeD eoBk nfs-wjZstg{oB j?. ftfdnkoEhnK B{z
nkgD/ ehs/ j'J/ ezw pko/ gsk bZrDk }o{oh j? sK fe T[j j'o T[sFkfjs j' ;eD.
fJj ;t?-w[bKeD j' ;edk j? ns/ nfXnkge okjhI th j' ;edk j?.

(vi)

foekov oZyDk

(Planning):

(Completion of Planning):

(Evaluation):

(Maintaining record): gq'i?eN

ftXh fJZe fefonkFhb ftXh j? ns/
fJ; okjhI jk;b ehsk frnkB G[Zbdk BjhI go fJ; ;zpzXh nkJhnK o[ektNK, fdZs/ ;[Mkn,
oZd ehs/ ;[Mkn, ;"Ig/ ezw, ;kXB iK t;hb/ fiBQK s'I ikDekoh gqkgs ehsh j't/ ns/ gq'i?eN
;zpzXh tZy-tZy ftneshnK d[nkok ehshnK fNZgDhnK B{z fby e/ oZyDk ukjhdk j?.

1H 2H3H3 gqki?eN ftXh d/ bkG
gq'i?eN i/eo T[go'es f;XKsK B{z w[Zy oZye/ u[fDnk ikt/ sK fJ;d/ eJh bkG j' ;ed/ jB, i'
fJ; soQK jB L
1.

fJj ftXh f;ZyD d/ fB:wK s/ nkXkfos j?

(It is based on Principles of

fJj ftXh f;ZyD d/ f;XKsK s/ nkXkfos j?. fJ; bJh gq'i?eN ftXh B{z
wB'ftfrnkfBe ftXh th fejk ik ;edk j?.
learning):

2.

fJj ftXh ;wkfie f;ybkJh fdzdh j?
training): fJ;

(This method provides social

ftXh ftZu gfjbK ftfdnkoEh gq'i?eN dh u'D eod/ jB s/ fco nkgDk

phHn?vH Gkr d{ik
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:'rdkB gkT[Id/ jB, fiBQK B{z fco fJeZmk eoe/ Bshi/ s/ gj[zud/ jB, fJj T[jBK dk
;KMk :sB j[zdk j?. fJ; soQK ftfdnkoEhnK B{z fwbi[b e/ ezw eoB dh f;ybkJh
fwbdh j?.
3.

fJj ftXh ;wkfie ;wk:' i B dh f;ybkJh fdz d k j?

(This method

fJj ftXh ftfdnkoEhnK B{z ;wki
ftZu ;wk:'iB bJh ;jkfJsk eodh j?. fJj ftXh ftfdnkoEhnK B{z nkgD/ u"frod/ B{z
b'V nB[;ko YkbD, fwbD t;hfbnK dk f;nkDg Bkb, gq:'r eoB bJh ns/ BthI
;fEsh ftZu ftuoB s/ :'r pDkT[Idh j?.
provides training of social adjustment):

4.

fJj ftXh b'eszsfoe f;ybkJh fdzdh j? (This method provides democratic
fJj ftXh ftfdnkoEhnK B{z ;KM/ wzst bJh fwbe/ ;'uD ns/ ezw eoB
bJh gq/fos eodh j?. fi; Bkb T[jBK ftZu fwbtosD dh GktBk dk ftek; j[zdk j?.
training):

5.

fJj ftXh ftfdnkoEhnK B{z ;zs[FNh fdzdh j?

(This method provides

;ko/ gq'i?eN B{z eJh GkrK ftZu tzfvnk iKdk j? ns/
T[BQIK GkrK B[z ;KMh ;cbsk bJh g{ok eoB dh y[Fh ftfdnkoEhnK B{z fwbdh j?. fJ;
ftZu ftfdnkoEh B/ fBFfus ;w/I ftZu ezw g{ok eoBk j[zdk j? ns/ jo jkbs ezw eoBk
j[zdk j?. fJ; bJh gq'i?eN ftXh f;ZyD B{z f}nkdk fdbu;g ns/ tZX gqGktFkbh
pDkT[Idh j?. pZu/ nkgD/ ehs/ ezwK B{z t/y e/ y[Fh gqkgs eod/ jB ns/ wkD wfj;{;
eod/ jB. fijVk T[jBK B{z f}zdrh ftZu nrKj f;oiksfwe ezw eoB bJh gq/oBk d/
t/rk.
satisfaction to students):

6.

7.

jZEh-feos gqsh ;fseko

(Dignity of labour): fJj ftXh ftfdnkoEhnK B{z jZEhI
feos eoB bJh T[s;kfjs jh BjhI eodh ;r'I T[jBK d/ wB ftZu jZEhI feos gqsh
;fseko th g?dk eodh j?.

fJj ftXh oZ N / p k}h T[ s Fkfjs BjhI eodh

(This method does not

fJj ftXh fJZe fefonkswe ftXh j?. fJ; bJh fJ; ftZu
oZN/pk}h dh e'Jh ;zGktBk BjhI j?. ;r'I fijV/ ftfdnkoEh oZNk BjhI bk ;ed/, T[jBK
bJh bkj/tzd j?.
encourage cramming):

8.

fJj ftXh ;t?-nB[;kFB dk ftek; eodh j?

(This method develops

fJ; ftXh ftZu ftfdnkoEh nkg gq'i?eN dh u'D eod/ jB ns/
gq'i?eN dh ;cbsk bJh nkgD/ nkg s/ nB[;kFB bkr{ eod/ jB.
self-discipline):

S'N/ T[s o tkb/ gq;aB
1H
gq'i?eN ftXh Bz{ gqGkf;as eo'.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2H
gq'i?eN ftXh d/ w[ZYb/ f;XKsk dk ;zy/g toBD eo'.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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gq'i?eN ftXh d/ eh bkG jB.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

1H2H3H4 gq'i?eN ftXh dhnK jkBhnKL-Gkt/I gq'i?eN ftXh wB'ftfrnkBh ftXh j? go fco th fJ; ftZu
e[M T{DskJhnK (Limitations) jB i' fJ; soQK jB L
1.

fJZe ebk; d/ ;ko/ T[g ftF/ fJ; okjhI BjhI gVQkJ/ ik ;ed/.

2.

gq'i?eN u[DB, :'iBk fsnko eoBk, :'iBk B{z bkr{ eoB ns/ w[bKeD eoB s/ ekch
;wK bZrdk j?.

3.

fJj ftXh youhbh j?, fJ; ftZu tosh ikD tkbh ;wZroh pj[s ehwsh j[zdh j?. ;ko/
ftfdnkoEh fJ; B{z yohd BjhI ;ed/. e[M ;wkB n}kJh th j' ;edk j?.

4.

fJj ftXh Bk sK ;ko/ nfXnkgeK ns/ Bk jh ;ko/ ftfdnkoEhnK bJh gqGktFkbh j[zdh
j?, feT[Ife Bk sK ;ko/ nfXnkge jh fJ; ftZu fBg[zB j' ;ed/ jB ns/ Bk jh
ftfdnkoEh.

1H2H3H5

e[S Y[et/ gq'i?eN
1H

;e{b p?Ie ubkT[Dk

2H

fJe ;fjekoh ;N'o ubkT[Dk

3H

fwT[;gb, ;{pkJh ns/ ok;aNoh piNK pko/ vkNk fJeZmk eoBk

4H

ni dh fizdrh ftu rfDs, ftfrnkB, ;wkfie ftfrnkB ns/ Gk;aktk dh tos'A.

5H

e;t/ dh wkvb

6H

fJe oki dk wkvb

7

fgefBe dk nk:'iB ns/ fJ; dk youk nkfd

1H 2H4 ;ko (Summary) :
;ko/ ftF/ fJZe' Yzr Bkb BjhI gVQkJ/ ik ;ed/. fJZe ftFk fe;/ fJZe Yzr Bkb uzrk gVQkfJnk
ik ;edk j?, id'I fe e'Jh d{ik fe;/ j'o Yzr Bkb gVQkT[D bJh tos/ ikD tkb/ YzrK ftZu'I wjZstg{oB
Yzr gq'i?eN Yzr j?. n;b ftZu iwks d/ nfXnkge dk ezw j? fe T[j ft;a/ dh b'V d/ nB[;ko, iwks
dhnK b'VK nB[;ko ns/ b'V g?D s/ ;jh o{g ftZu f;Zfynk d/D bJh gq'i?eN ftXh okjhI iwks dhnK
b'VK g{ohnK eo/.
1H 2H5 ;[MkJ/ gqFB (Suggested Questions)
1.

gq'i?eN ftXh s'I s[jkvk eh Gkt j?< fJ; ftXh dhnK eh ykwhnK jB<

2H

gq'i?eN ftXh d/ f;XKs eh jB<

phHn?vH Gkr d{ik
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3H

gq'i?eN ftXh d/ fefonkswe ;o{g s'I eh Gkt j?<

4H

gq'i?eN ftXh d/ bkG eh jB<

1H 2H6 ;[MkJhnK g[;seK (Suggested Books) :
1H ;zX{, ghH e/H

:

2H f;ZX{, n?uH e/H
3H e'SV, n?;H e/H

;wkfie nfXn?B dk nfXnkgB
L

:

4H wBihs e"o
:
r[owhs f;zx (2005)

;wkfie nfXn?B-f;yFD

;wkfie nfXn?B dk nfXnkgB
Nhfuzr nk\ F';b ;NZvh (nzro/}h)

gouk nmkoK
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ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਆਂਕਲਣ

gkm BzH 1H3
fBoXkoD d/ ;zd^;"AgDhnK ns/ w"fye gqhfynktK
1H3H1

G{fwek

1H3H2H T[d/P
1H3H3H ;"AgDhnK$xo dk ezw
1H3H3H1 ;"AgDhnK dk T[d/P
1H3H3H2 ;"AgDhnK dhnK fe;wK
1H3H3H3 ;"AgDhnK d/ bkG
1H3H3H4 gqGktPkbh tos'A bJh ;[Mkn
1H3H4 w"fye gqhfynktK
1H3H4H1 w"fye gqhfynktK d/ bkG
1H3H4H2 w"fye gqhfynktK dhnK jkBhnK
1H3H4H3 w"fye gqhfynktK dhnK fe;wK
1H3H5 ;[MkJhnK g[;seK
1H3H6 ;[MkJ/ gqPB
1H3H1 G{fwek
nfXnkgD f;ZyD gqfeqnk ftZu w[bKeD fJZe nfij/ ;{so dk ezw eodk j? i' nfXnkge
ns/ ftfdnkoEh d'tK d/ ftek; ftZu wjZstg{oD G{fwek fBGkT[Adk j?. ;w/A^;w/A s/ w[bKeD bJh
tZy^tZy gqDkbhnK dh tos'A j[zdh nk ojhA j? fiBQK ftu'A w"fye gqhfynktK nfjw G{fwek
fBGkT[AdhnK jB.
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w"fye gqhfynktK dh tos'A f;ZfynK d/ tZy^tZy gZXoK T[FZgo tZy^tZy T[d/Pk Bkb ehsh
iKdh j?. ;'AgDhnK th gVkJ/ j'J/ gkm Bz{ wiap{sh Bkb XkoB ftZu ns/ :kd oyD ftZu nfjw
G{fwek fBGkT[AdhnK jB.
1H3H2 T[d/P
fJ; gkm B{z gVQB T[gozs ftfdnkoEh ^
1H

;"AgDhnK d/ ;zebg s'A ikD{ j'Dr/.

2H

;"AgDhnK dhnK fe;wK pko/ dZ; ;eDr/.

3H

;"AgDhnK d/ bkG tko/ ikro{e j'Dr/.

4H

iwks ftu ;"AgDhnK dh ;jh tos'A eoB d/ :'r j'Dr/.

5H

ipkBh N?;NK$w"fye gqhfynktK d/ wjZst s'A ikD{ j'Dr/.

1H3H3 ;"AgDhnK$xo dk ezw
;"AgDhnK$xo dk ezw s'A Gkt pZfunK B{z xo s'A eoB bJh fdZsk T[j ezw j? fijVk T[jBK
B{z gVQkJ/ rJ/ gkm iK gqkgs ehs/ nB[GtK B{z wip{sh Bkb XkoB eoB ftu ;jkfJsk eodk j?.
fJj ftfdnkoEhnK B{z gkm^fefonktK ftu w[jkos, fBod/PB ns/ nrtkJh gqdkB eodk j?.
;"AgDhnK$xo dk ezw e'Jh nZi dh i[rs BjhA j?, ;r'A fJj gqkuhB ekb s''A ubh nk ojh i[rs
j?. jo/e gZXo d/ ftfdnkoEhnK B{z ;e{b ftu gVQkJ/ gkm B{z xo s'A fbyD, gVQB iK :kd eoB
bJh fdZsk iKdk j?. gq'c?;o ihHJ/H :'ew nB[;ko, “;"AgDh$xo dk ezw nfXnkgB fefonk ftu
T[j ;wK j? id'A nfXnkge ftfdnkoEhnK dhnK fefonktK d/ ftP/ ftu fuzsB eodk j? ns/
fefonktK dh :'iBk nfXn?B dh fsnkoh bJh ykek pDkT[Adk j?.
1H3H3H1
1H

;"AgDhnK$xo dk ezw d/ T[dP
/ L fJ; d/ T[d/P j/m fby/ jBL

;{M B{z ftef;s eoBkL pZfunK nzdo ;{M ns/ fuzsB g?dk eoBk f;Zfynk dk T[d/P j?

fi; B{z ;"AgDhnK okjhA n;kBh Bkb gqkgs ehsk ik ;edk j?.
2H

gq/oDk gqdkB eoBkL ;"AgDhnK ftfdnkoEhnK dh o[uh ns/ T[jBK d/ fXnkB B{z

T[s/iBk$gq/oDk gqdkB eodh j?.

ਬੀ.ਐ{ਡ. Gkr d{ik
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;t?^nfXn?B dh nkdsK dk ftek; L f;Zfynk dh ;zg{oBsk bJh io{oh j? fe pZfunK

nzdo ;t?^nfXn?B dh nkds dk ftek; ehsk ikt/. T[j ftP/ Bkb ;zpzfXs g[;seK B{z xo
gVQB bJh b? e/ ikD ns/ nkg gVQ e/ T[jBK B{z ;wMD dh e'fPP eoB.
4H

nrtkJh gqdkB eoBk L ;"AgDh T[fus Yzr Bkb ;zrfms ehs/ rJ/ xo d/ ezw okjhA

wkordoPB eoB d/ T[d/P Bz{ gqkgs ehsk ik ;edk j?. fJ; okjhA ftfdnkoEh ns/ nfXnkge
f;Zfynk d/ T[d/PK B{z gqkgs eoB ftu ;cb j[zd/ jB.
5H

nksw^ftPtk; g?dk eoBk L fpBK nksw^ftPtk; s'A e'Jh th ezw g{oB BjhA j[zdk.

fJj i[rs nksw^ftPtk; dh wjZssk B{z ;wMd/ j'J/ pZfunK ftu fJ; nkds dk ftek; eoBk
nkgDk gqw[Zy T[d/P wzBdh j?.
6H

iwks^nfXnkgB B{z wip{sh gqdkB eoBkL fJj ftXh nfXnkge d[nkok iwks ftu

gVQkJ/ rJ/ gkm B{z fuo^;EkJh pDkT[D bJh wip{sh gqdkB eodh j?.
1H3H3H2

;"AgDhnK dhnK fe;wK L ;"AgDhnK B{z j/m fbyhnK fe;wK ftZu tzfvnk ik ;edk

j?L
1H

fJekJh ;"AgDhnK L ;"AgDh dh fJ; fe;w ftu ftfdnkoEhnK B{z n;b ihtB dh b'VK

B{z g{ok eoB tkbhnK fefonktK ftu brkfJnk iKdk j?.
2H

;wZf;nk nkXkfos ;"AgDhnK L fJ; fe;w dh ;"AgDh ftu pZfunK B{z gVQkJ/ rJ/ gkm

*s/ nkXkfos T[jBK dh gkm^g[;se iK n;b fIzdrh Bkb ;zpzfXs fe;/ ;wZf;nk B{z jZb eoB
bJh fejk iKdk j?.
3H

nfGnk; nkXkfos ;"AgDhnK L fJj nfijh ;"AgDh j[zdh j? fi; ftu pZfunK B{z T[jBK

d/ gfjbK gqkgs ehs/ frnkB dk nfGnk; eotkfJnk iKdk j?. nfijh ;"AgDh ftu pZfunK B{z
nfij/ gqPB fdZs/ iKd/ jB fizBQK dk T[Zso T[j xo s'A bZG e/ fbnkT[Adk j?.
4H

j[BoK ;zpzXh ;"AgDhnKL fJ; gqeko dh ;"AgDh ftu pZfunK B{z gVQkJh rJh ;wZroh *s/

nkXkfos e[M j'o gqPB fdZs/ iKd/ jB fizBQK dk T[Zso bZGD bJh T[jBK B{z y[d fwjBs eoBh g?Adh
j?. fJ; soQK dh ;"AgDh T[jBK nzdo j[BoK dk ftek; eodh j?.

ਬੀ.ਐ{ਡ. Gkr d{ik
5H

19

g/go^ nmkoK

;{uBkswe ;"AgDhnK L fJ; fe;w dh ;"AgDh ftu pZfunK B{z tZy^tZy soQK dhnK

;{uBktK, i' fe gVQkJ/ rJ/ gkm *s/ nkXkfos j'D, fJeZmhnK eoB bJh fejk ik ;edk j?.
6H

:kd ;zpzXh ;"AgDhnK LfJ; gqeko dh ;"AgDh ftu pZu/ B{z gVQ/ j'J/ gkm B{z w"fye o{g ftu

:kd eoB bJh fejk iKdk j?. T[dkjoD d/ s"o *s/ pZfunK B{z w"fbe nfXeko :kd eoB bJh
fejk ik ;edk j?.
7H

y'i ;"AgDh L fJ; fe;w dh ;"AgDh ftu pZfunK B{z T[jBK dh ;woZEk, o[uh ns/ wkBf;e

gZXo

d/ nB[;ko T[jBK B{z y'i eoB bJh e'Jh gqeoD fdZsk iKdk j?.

8H

;XkoB ;"AgDhnK L fJj nfijh ;"AgDh j[zdh j? fi; B{z iwks dk jo/e pZuk eo ;edk

j?.
9H

ftfPPN ;"AgDhnKL nfijh ;"AgDh fijVh pZfunK dh ftneshrs fGzBsktK B{z fXnkB

ftu oZy e/ fdZsh iKdh j? ftfPPN ;"AgDh nytkT[Adh j?. fJj ;"AgDhnK pZfunK dhnK ykwhnK B{z
d{o

eoB d/ wzst bJh fdZshnK iKdhnK jB.

10H

w[bKeD ;zpzXh ;"AgDhnKL fJ; soQK dh ;"AgDh nfXnkge gVQkJ/ rJ/ gkm dh ;koEesk

ns/ ;cbsk B{z ikBD bJh fdzdk j?.
1H3H3H3
1H

;"AgDhnK d/ bkG L ;"AgDhnK d/ bkG j/m fby/ jBL

gq/oDkdkfJe L fJj pZfunK d/ fXnkB B{z fyZu e/ T[jBK dh o[uh ns/ fXnkB B{z gq/oDk

fdzdh j?. fJj gq/oDkswe d/ Bkb^Bkb T[s/iBkswe ns/ ;fj:'rkswe j[zdh j?.
2H

;w/A ns/ Pesh dh pZus L fJ; okjhA fdZs/ gkm B{z w[V iwks ftu gVQkT[D dh b'V BjhA
g?Adh. fJ; Bkb nfXnkge ns/ ftfdnkoEhnK d/ ;w/A ns/ Pesh dh pZus j[zdh j?.

3H

o'ueL fJj f;ZyD^f;ykT[D dh fJe o'ue gqfefonk j?. fJ; okjhA pZu/ pj[s e[M f;Zy

iKd/ jB.
4H

ftneshrs fGzBsktK nB[;ko L fJ; ftu ftnesh fGzBsktK dk fXnkB oZfynk iKdk

j?, Gkt fJ; okjhA pZfunK B{z T[jBK dh ;woZEk ns/ :'rsk d/ nkXko *s/ ezw fdZsk iKdk j?.
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iwks nfXnkgB dh g{oe L nfXnkge d/ gqGktPkbh nfXnkgB s'A pknd th i/eo

e[M fpzd{nK dh ;gZPNsk Bk j't/ sK fJj ftfdnkoEhnK B{z xo ik e/ w[V gVQB bJh gq/odh j?.
fJ; soQK fJj iwks nfXnkgB dh g{oe ti'A wjZstg{oB G{fwek fBGkT[Adh j?.
6H

w[bKeD bJh ;jkfJeL fJj i[rs pZfunK dhnK gqkgshnK d/ Bkb^Bkb nfXnkge d/

nfXnkgB dk th w[bKeD eodh j?.
7H

ftjb/ ;w/A dh :'r tos'A L ;"AgDh ftfdnkoEhnK B{z ftjb/ ;w/A dh :'r tos'A eoB dh

:'rsk gqdkB eodh j?.
8H

;e{bh ezw dh d[jokJh L fJ; okjhA ;e{b ftu eotkJ/ rJ/ ezw B{z xo ftu

w[V^d[jokT[D dk w"ek fwbdk j? ns/ frnkB fuo^;EkJh pDdk j?.
1H3H3H4

gqGktPkbh tos'A bJh ;[MknL fJ; i[rs dh gqGktPkbh tos'A bJh j/m

fbyhnK rZbK$;[MktK dk fXnkB oZyDk ukjhdk j?L
1H

g{ot^frnkB *s/ nkXkfosL ;"AgDhnK dh u'D eoB bJh t/b/ pZfunK d/ g{ot^frnkB

dk ftP/P fXnkB oZyDk ukjhdk j?. fJj T[; gkm Bkb ;zpzfXs j'Dk ukjhdk j? fi; B{z pZuk
gfjbK jh gVQ u[Zfenk j't/.
2H

fBPfus ns/ ;hfws L ;"AgDh fBPfus ns/ ;hfws j'Dh ukjhdh j?. ;wkfie nfXn?B

ftu fdZsh rJh ;"AgDh fJzBQh bzph ns/ nfBPfus BjhA j'Dh ukjhdh fi; B{z ftfdnkoEh :'r
sohe/ Bkb ysw Bk eo ;eD.
3H

:'iBk nXhB L ;"AgDh d/D s'A gfjbK T[; T[Zs/ uzrh soQK Bkb ftuko eoBk ukjhdk j?

ns/ T[; *s/ ftnkge :'iBk pDkT[Dh ukjhdh j?. fJ; B{z gkm d/ nzs ftu ibdpkih Bkb BjhA
fdZsk ikDk ukjhdk. fdZs/ rJ/ gqPB gVQkJh gkm ;wZroh T[Zs/ nkXkfos j'D/ ukjhd/ jB.
4H

wB'ftfrnkfBe f;XKsK *s/ nkXkfos L pZfunK B{z fdZsh ikD tkbh ;"AgDh pZfunK d/

wkBf;e gZXo ns/ o[uhnK d/ nkXko *s/ j'Dh ukjhdh j?. fJ; s'A fJbktk fJj ;ob s'A n"y/ ikD
s'A nDikD tor/ wB'ftfrnkfBe f;XKsK s/ nkXkfos j'Dh ukjhdh j?.
5H

T[g:'frsk L ;"AgDh ftu T[; gkm^;wZroh T[Zs/ fXnkB d/Dk ukjhdk j? fijVk pZfunK d/

bJh

T[g:'rh ns/ io{oh j't/ BjhA sK T[j T[; B{z p/^noE ;wM e/ g{ok BjhA eoBr/.
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pZfunK d/ gZXo *s/ nkXkfos L ;"ZgDh fdzd/ j'J/ pZfunK d/ gZXo dk fXnkB oZyDk

ukjhdk j?. S'NhnK iwksK d/ pZfunK B{z n;kB ns/ tZvh iwksK d/ ftfdnkoEhnK B{z y'ih gqeko
dhnK ;"AgDhnK d/DhnK ukjhdhnK jB.
7H

tyo/tK L ;"AgDhnK ftu tyo/tK j'Dk ukjhdk j?. i/eo n;hA fJe ftfdnkoEh B{z fJZe'

fijh

;"AgDh fdzd/ jK sK T[j T[; ftu o[uh BjhA fdykt/rk.

8H

;Ik dk ;kXB BjhAL ;"AgDh B{z ;Ik d/ ;kXB tKr BjhA gq:'r eoBk ukjhdk j?. e'Jh th
nfijk ezw BjhA d/Dk ukjhdk fijVk ftfdnkoEhnK B{z ;Ik ikg/. ;"AgDh fdzd/ j'J/

nfXnkge B{z pZfunK d/ xo/b{ tksktoB dk th fXnkB oZyDk ukjhdk j?. i[rs wB'ftfrnkBe
f;XKsK *s/ nkXkfos j? fijVh nfXnkge d/ jZE ftu nfijk n"Iko j? fi; dh ;w/A *s/ :'r
tos'A b'VhAd/ Bshi/ fbnk ;edh j?.

1H3H4 w"fye gqhfynktK L
w"fye gqhfynktK w[bKeD dk pj[s jh T[sw ;kXB jB. fJ; ftZu gqhfynk b?D
tkbk ftfdnkoEhnK d/ ;kjwD/ e[M gqFB oZydk j? ns/ sZsekb T[Zso dh wzr eodk
j?. ftfdnkoEh B{z fJ; d/ T[Zso w"fye-o{g ftZu d;B/ j[zd/ jB. fJj pj[s jh
;kXkoB sohek j? ns/ w"e/ d"okB ehs/ rJ/ w[bKeD dk o{g j?. fi; dh tos'I
f;Zfynk y/so ftZu ehsh iKdh j?.
w"fye gqhfynktK dh tos'I tZy-tZy T[d/FK Bkb ehsh iKdh j?. ;e{b gZXo s/
ftFk-t;s{ d/ frnkB dh iKu bJh, ;e{b s'I pknd feZs/ pko/ frnkB dh goy eoB
bJh ns/ T[Zu f;Zfynk gZXo s/ y'i ekoiK Bkb ;pzfXs T[d/FK dh g{osh bJh fJjBK
gqhfynktK dh tos'I ehsh iKdh j?. id fe w[bKeD d/ ;kXB d/ o{g ftu w"fye
gqhfynktK dh tos'I xZN j[zdh j?.
w"fye gqhfynk okjhI ftfdnkoEh d/ Bk e/tb frnkB, ;r'I T[; dhnK GktBktK,
tshfonK ns/ w[ZbK pko/ th ikDekoh jkf;b ehsh ik ;edh j?. fJ; s'I fJbktk
ftfdnkoEhnK dh ftuko g/F eoB dh Fesh, p'bD dh Fesh, o[uh gqrNkT[D dh
Fesh ns/ ;t?-ftFtk; dk th gsk brkfJnk ik ;edk j?.
i/ gqFBK B{z fJ; soQK soshp fdZsh ikJ/ fe T[j fe;/ ftF/F fJekJh T[s/ g{oh
o"FBh gk e/ ;zebg B{z ;gZFN eoB sK w"fye gqhfynktK bJh bkGdkfJe f;ZX j'
;edhnK jB.
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1H3H4H1 w"fye gqhfynk d/ bkG L
1H
;w/I dh pZus L w"fye gqhfynktK d[nkok nfXnkge E'V/Q ;w/I ftZu ek\h, gkmeqw
pko/ ftfdnkoEhnK d/ frnkB, ;{uBk iK ;zebgK dh ikDekoh pko/ iKu eo ;edk j?.
2H
ftnkge Bw{B/ L w"fye gqhfynk dh tos'I eoe/ nfXnkge ;ko/ gkmeqw Bkb
;pzfXs gqFB g[ZS ;edk j?.
3H
XB dh pZus L w"fye gqhfynk bJh ekr}, g?B iK SgkJh d/ you/ dh pZus j'
iKdh j?. nfXnkge }pkBh jh gqFB g[ZS e/ gqhyD eo b?Idk j?.
4H
ssekb w[bKeD L nkw s"o s/ gkm gVQkT[D T[gozs nfXnkge d[jokJh bJh
w"fye gqFB g[ZSdk j?. fi; Bkb nfXnkge B{z ssekb jh gsk bZr iKdk j? fe
ftfdnkoEhnK B/ gkm B{z fezBk e[ ;wM fbnk j? iK fejV/ Gkr ftZu ftfdnkoEh B{z
;wMD ftu n"y wfj;{; j' ojh j?, T[; Gkr bJh d[pkok nfXnkgB ehsk ik ;edk
j?.
5H
;zt/rK dk Fkfwb j'Dk L w"fye gqhfynktK ftZu frnkB, ;{uBk ns/ ;zebgK d/
Bkb-Bkb ftfdnkoEhnK dhnK GktBktK pko/ th ikDekoh jkf;b ehsh ik ;edh j?.
T[dkjoD ti'I i/eo phwko ftfdnkoEh fbysh gqhfynk d/ fojk j?, fJ; pko/ nfXnkge
B{z T[; dh T[Zso-gZso s'I gsk BjhI brdk go w"fye gqhfynktK ftZu nfXnkge fJj
ikD b?Idk j? fe ftfdnkoEh ;ohoe s"o #s/ mhe BjhI j?.
6H
nfXnkge-ftfdnkoEh ftueko tXhnk ;zpzX L w"fye gqhfynktK dh tos'I ;w/I
nfXnkge ns/ ftfdnkoEh fJe d{;o/ d/ ;kjwD/ j[zd/ jB. gfjbK T[BQK #u tXhnk
wB[Zyh-;zpzX g?dk j[zd/ jB fco gqhyD j[zdk j?. fJ; soQK w"fye gqhfynktK tXhnk
nfXnkge-ftfdnkoEh ;zpzX g?dk eoB #u ;jkJh j[zdhnK jB.
1H3H4H2 w"fye gqhfynktK dhnK jkBhnK L
1H
nzsow[yh ftfdnkoEhnK bJh T[fZ us BjhI L nzsow[yh ftneshst tkb/
ftfdnkoEh ;w{j ;kjwD/ p'bD ;w/I fMie wfj;{; eod/ jB. fJ; bJh nfij/
ftfdnkoEhnK d/ w[bKeD bJh w"fye gqhfynktK dh tos'I T[Zfus BjhI j?.
2H
fbyD d/ j[Bo B{z nDfvZmk eoBk L w"fye gqhfynktK dh tos'I Bkb
ftfdnkoEhnK dh jZE-fbys ftZu ;[Xko BjhI nkT[Idk ns/ T[BKQ d/ fbyD d/ j[BoK dk
ftek; BjhI j[zdk.
3H
ftneshrs L w"fye gqhfynk b?D #u nfXnkge dh nfjw G{fwek j? ns/ T[j
fJZe ftfdnkoEh B{z n"y/ ns/ d{;o/ B{z ;"y/ gqFB g[ZS ;edk j?. fJ; soQK
ftfdnkoEhnK dh nkg;h s[bBk mhe Yzr Bkb BjhI j[zdh.
4H
;tkb g[ZSD ftu n"y L F/qDh d/ ;ko/ ftfdnkoEhnK dk w[bKeD eoBk ns/
eJh ;tkb gZ[SDk th nfXnkge bJh n"yk j' iKdk j?.
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5H
;ko/ gkmeqw d/ w[bKeD ftu n"ykJh L w"fye gqhfynktK f;b/p; d/ E'VQ/ Gkr d/
w[bKeD bJh T[Zfus jB. i/eo ;ko/ gkmeqw dk w[bKeD eoBk j't/, fit/I ;bkBk
gqhfynk ftZu fbysh gqhfynk d[nkok ehsk iKdk j?, sK fJj gqhfynktK T[Zfus BjhI jB.
6H
;wK BFN j'Dk L i/eo Fq/Dh d/ ;ko/ ftfdnkoEhnK dk w[bKeD w"fye gqhfynktK
okjhI eoBk j't/ sK nfXnkge B{z pj[s ;wK bZrdk j? fi; Bkb Fq/Dh dk ehwsh ;wK
nikJhI ubk iKdk j?.
nzs ftZu, w"fye gqhfynktK ftfdnkoEhnK d/ frnkB, ;wM ns/ ;{uBk B{z iKuD
dh gqGktFkbh seBhe jB. nfXnkge nkgD/ nfXnkgB dh ftXh, i[rsK, seBheK ns/
nfXnkgB ;jkfJe ;wZroh #u ;[Xko eoe/ nkgD/ nfXnkgB B{z j'o fByko ;edk j?.
1H3H4H3

w"fye gqhfynktK dhnK fe;wK L
w"fye gqhfynktK ftZu ftfdnkoEhnK d/ ;kjwD/ w"fye o{g ftZu gqFB gq;s[s
ehsk iKdk j? ns/ ftfdnkoEhnK B/ th T[; o{g Bkb T[Zso d/Dk j[zdk j?. fJjBK
gqhyDK d/ bJh d' ftebfge fe;wK dh tos'I ehsh ik ;edh j? fiBQK ftZu w"fye
gqhyDK tkb/ e[M ;KM/ sZs gkJ/ iKd/ jB. fJjBK fe;wK B{z @@fbysh gqshfefonk
gqhyD## ns/ @@w"fye ekor[}koh gqhyD## fejk iKdk j?.
(T) w"fye gqshfefonk gqhfynk L fJj gqhfynk gozgokrs w"fye gqhfynktK dh
soQK j[zdh j?. fJjBK ftZu ftfdnkoEhnK B/ g[ZS/ rJ/ Yzr ftZu th T[Zso d/Dk j[d
z k
j?. fJ; fe;w d/ gqFB jh w"fye gqhfynk d/ bJh ikfJ} wzB/ iKd/ jB.
w"fye gqshfefonk gqhfynktK d/ bkG L
1H
fJjBK gqhfynktK ftZu ftfdnkoEh B{z GkFk p'bD s'I fpBK fbyD iK gVQB dh
}o{os BjhI g?d
I h. ;' fJj e/tb w"fye r[D Bkb jh ;pzfXs jB.
2H
fJj gqhfynktK fe;/ th EK bJhnK ik ;edhnK jB idfe pkeh gqhfynktK bJh
T[Zfus EK dh b'V g?d
I h j?.
w"fye gqshfefonk gqhfynktK dhnK jkBhnK L
1H fJj gqhyD Gkt/I fJZe iwsks ftZu j'D iK fe;/ j'o EK #s/ j't/, fJZe gqhfynkoEh
ns/ gqhfynk b?D tkb/ d/ ftueko ftneshrs go;go ;ztkd sZe jh ;hws j[zd/
jB.
2H fJj gqhyD pj[s f}nkdk ;wK you eod/ jB id'I gqFB pj[s jh rfjokJh sZe
g[ZS/ iKd/ jB.
3H fJj ftXh toswkB nKebD ftXhnK ftZu'I ;G s'I xZN e[Fb ftXh j?.
(n) fbysh gqshfeqnk gqhyD L fJjBK gqhyDK ftZu gqhfynk b?D tkbk
ftfdnkoEhnK B{z w"fye s"o #s/ gqFB g[ZSdk j? ns/ ftfdnkoEhnK B/ fbysh o{g ftZu
T[Zso d/D/ j[zd/ jB. fJj gqhyD gozgokrs w"fye ns/ fbysh gqhyD d/ ftueko
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nkT[Id/ jB. fJ; d/ bJh Fpd-pDso e"Fb fJZe ;G s'I wjZstg{oB T[dkjoB j? fi;
ftZu nfXnkge d[nkok p'fbnk frnk Fpd ftfdnkoEhnK B/ fbyDk j[zdk j?.
nfXnkgeK d[nkok @@w"fye gqshfefonk gqhyD## dh EK s/ @@fbysh gqshfefonk##
dh tX/o/ tos'I ehsh iKdh j?.
fbysh gqshfeqnk gqhyD d/ bkG L 1H fJj fJZe ;w/I s/ pj[s ;ko/ ftfdnkoEhnK
bJh tos'I ftZu fbnKdh ik ;edh j? Bk fe e/tb fJZe ftfdnkoEh d/ bJh. 2H
fbyD-e"Fb w[bKeD dk nkXko pD iKdk j?.
fbysh gqshfeqnk gqhyD dhnK jkBhnK L 1H fJjBK gqhyDK ftZu eJh w"fye
gqhyD tkb/ bkG gqkgs BjhI j' ;ed/. 2H fJjBK gqhyDK bJh ftfdnkoEh nzdo fbyD
dh :'rsk j'Dh ukjhdh j?. 3H fJj gqhyD S'N/ pZfunK ns/ ;ohoe o{g s'I ftebKr
pZfunK bJh T[g:'rh BjhI ofjzd/. 4H w"fye gqhfynktK dk ;G s'I wjZstg{oB T[d/F
p'bukb-e"Fb ns/ nksw-gqrNkn B{z wkgDk j[zdk j? i' fJjBK gqFBK d/ Bkb w[wfeB
BjhI j[zdk.
(J) w"fye ekor[}koh gqhyD L fJ; fe;w ftZu ftfdnkoEhnK B{z w"fye o{g
ftZu fJZe ezw fdZsk iKdk j? ns/ ftfdnkoEhnK d[nkok fJ; B{z g{ok eoB d/ sohe/
Bkb T[jBK dk w[bKeD ehsk iKdk j?.
w"fye ekor[}koh gqhyD ftF/F o{g Bkb fe;/ fJZe y/so ns/ GkFk Bkb ;pzfXs
j[zd/ jB. T[dkjoB bJh ftfdnkoEhnK B{z fe;/ ftd/Fh GkFk ftZu g?oQk gVQB bJh fejk
ik ;edk j?, nfXnkge Bkb fe;/ ftd/Fh GkFk ftZu ;ztkd eoB bJh fejk ik ;edk
j? ns/ iK T[jBK B{z e'Jh fuZmh, gZso p'b e/ fbyD bJh fejk ik ;edk j?. pj[s
;ko/ nB[d/Fkswe T[d/F i' fe fbysh gqhyDK d[nkok BjhI wkg/ ik ;ed/ fJjBK gqhyDK
d[nkok wkg/ ik ;ed/ jB.
f;Zfynk d/ tZy-tZy gZXoK s/ w"fye gqhfynktK w[bKeD dk ;G s'I ;ot'sw ;kXB
j[zd/ jB. ftfdnkoEhnK B{z ftuko-tNKdok ftXh Bkb gVQkT[Dk w"fye gqhyD dh pj[s
tXhnk T[dkjoD j?. w"fye gqhyDK ftZu eJh fBdkBswe r[D th j[zd/ jB i' eJh
jkbsK ftZu fbysh gqhyD BjhI eo ;ed/. fJjBK gqhyDK d/ Bkb ftfdnkoEhnK dh
f;oiDkswesk ftZu tkXk ehsk ik ;edk j?.
(;) fttjkfoe gqhfynktK L nfXnkgB-f;ZyD gqfefonk ftZu fttjkfoe ekoi
B{z pj[s wjZstg{oD sZE wzfBnk iKdk j? ns/ ftfdnkoEhnK nzdo fttjkfoe e"Fb dk
fBowkD eoBk w[Zy nfXnkgB T[d/FK ftZu'I fJZe j?. fJ; bJh fttjkfoe gqhyDK dk
w[bKeD f;Zfynk y/so ftZu gqw[Zy T[d/FK ti'I fbnk iKdk j?.
fttjkfoe gqhfynktK dh }o{os fttjkfoe e"Fb ns/ ekoi ;woZEk d/ w[bKeD
bJh g?Idh j?. eJh tko fttjkfoe ezw f;XKfse ezw B{z g[Bopb d/D ftZu wdd
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eod/ jB. ebk ns/ fFbg nkfd ftfFnK ftZu fJjBK gqhfynktK dh ftF/F b'V g?d
I h
j?.
1H3H5H ;[MkJh ;{uh
1.

Guilford J.P. - Fundamental Statistics in Psychology and Education

2.

Garrett H.E. - Statistics in Psychology and Education.

3H

fJzdod/t Bzdok ^ ;wkfie nfXn?B dk nfXnkgB

1H3H6 ;[MkJ/ gqPB
1H

;"AgDh$xo d/ ezw s'A dh Gkt j?< fJ; d/ T[d/PK ns/ r[DK s/ ukBDk gkU.

2H

;"AgDh B{z gqGktPkbh pDkT[D bJh ;[Mkn fby'.

3H

i[pkBh gqhfynk$w"fye gqhfynktK pko/ B'N fby'.

4H

ftfdnkoEh d/ nKebB ftZu w"fye gqhfynktK dh G{fwek dk toDB eo'.
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gouk L nmkoK
f;Zfynk dk nKebD
b/ye L vkH n?;H e/H pktk

gkB BzH L 1H4
gqhyD-fe;wK ns/ T[BQK d/ r[D-n"r[D
pDso
1H4H1 T[dF
/
1H4H2 ikD-gSkD
1H4H2H1ftt;Ek nB[;ko gqhyD
1H4H2H2wzstK nB[;ko gqhyD
1H4H2H3fBg[B
z sktK dh toswkB dFk
1H4H3 fBg[B
z sk gqhyD
1H4H4 tZv/ T[s
Z oK tkb/ gqFB
1H4H4H1bkG
1H4H4H2jkBhnK
1H4H4H3;[Mkn
1H4H5 S'N/ T[s
Z oK tkb/ gqhyD
1H4H5H1ft;sfos T[s
Z o tkb/
1H4H5H2;zfwfbs ns/ g{oDsk tkb/
1H4H5H3bkG
1H4H5H4jkBhnK
1H4H6 S'N/ T[s
Z oK tkb/ gqhyD
1H4H6H1 g[Bo f;eoD fe;w
1H4H6H2 r[D
1H4H6H3 n"r[D
1H4H6H4 FBkysh wZd
1H4H6H5 r[D
1H4H6H6 n"r[D
1H4H7 gqhyD pDkT[D dhnK wZdK
1H4H7H1 gqhyD dh :'iBkpzdh
1H4H7H2 gqhyD d/ ftFk-t;s{ dh pikoh fsnkoh
1H4H7H3 gqhyD ~ tos e/ d/yDk
1H4H7H4 wZdK dk ftFb/FD
26

phH n?vH Gkr d{ik

27

gouk - nmkoK

1H4H7H5 nzfsw yoVk fsnko eoBk
1H4H7H6 gqhyD dk w[bKeD eoBk
H 4H8 ;ko
1H
1H4H9 ;[MkJ/ gqFB
1H4H10 ;[MkJhnK g[;seK
4H1 T[dF
/ L
fJ; gkm dk T[d/F j/m fbfynK wzstK ~ g{fonK eoBk j?.
(i)
fBg[zBsk N?;N (gqhyD) dh pDso d/ tZy-tZy gVktK pko/ ftfdnkoEhnK ~ ikD{
eotkT[Dk.
(ii) T[dkjoDK ;fjs tZy-tZy gqhyDK ns/ T[BQK d/ bkGK dk frnkB eokT[Dk.
(iii) nbZr-nbZr N?;NK (gqhyDK) d/ ckfJd/ ns/ T{DskJhnK dk ftfdnkoEhnK ~ frnkB
eotkT[Dk.

1H4H2 ikD-gSkD L
eo’Bp?e nB[;ko N?;N ftnesh ~ goyD dh fJe bVhtko gqfefonk j?. fJ;~ nzeskfbek d[nkok do;kfJnk ik ;edk j?. fJe’ jh fwnkoh jbksK ftu fJe ftnesh dh ftF?
;pzXh gj[zu ~ nzeK d[nkok do;kfJnk ik ;edk j?. N?;NK dk w[Zy wzst gqfynkoEhnK ftu
nzso ~ ikBDk j?. N?;NK dk we;d ftfdnkoEhnK ftu ftF/ ;wZroh ftu fBg[zBsk fbnkT[Dk
j?. N?;NK d[nkok w[bKeD gVQD-gVQkT[D dh gqfefonk ftu ;jkJh j[d
z k j?. N?;N d' soQK d/
wB'oE jZb eod/ jB L
g{ot nB[wkB L nfij/ N?;N d[nkok ftfdnkoEh d/ ftF/ ;wZroh pko/ g{ot
(i)
frnkB dk nzdk}k brdk j?.
(ii) gVu'b L fJ; d[nkok ;k~ ftfdnkoEhnK ftu fe;/ XkoBk gqsh ;gZFN Bk j'D
d/ ekoBK dk gsk brdk j?.

1H4H2H1 ftt;Ek nB[;ko gqhyD L
(i)
(ii)

ftneshrs gqhyD (Individual test)
;w{jnksfwe gqhyD (Group test)

1H4H2H2 wzstK nB[;ko gqhyD L
(i)
(ii)
(iii)

ftfdne gqhyD (Educational test)
wB'ftfrnkBe gqhyD (Psychological test) fit/_ p[ZXh, e[Fbsk, ftnefsst
o[uh nkfd.
gVu'b iK ufoZso gfjukD gqhyD (Diagnosis test)

1H4H2H3 fBg[B
z sk dh toswkB dFk nB[;ko gqhyD L
(i)
(ii)
(iii)

Fesh iK fBg[B
z sk ns/ s/}h goyD tkb/ gqhyD (Power and speed test)
w'fye ns/ nDw'fye :'rsk gqhyD.
pj[-T[d/Fh gqhyD ns/ gqhyD-yzv fe;w d/ gqhyD.

1H4H3 fBg[B
z sk gqhyD

(Achievement test)

fBg[zBsk gqhyD, gqhfynkoEh dh fBg[zBsk dh n;bh gZXo fwDd/ jB. ro'Bb?_v nB[;ko
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fBg[zBsk gqhyD ftfdnkoEhnK dh fwZE/ ;w/_ ftFk ;wZroh f;ZyD dh fBg[zBsk wkgd/ jB. fJBQK
gqhyDK ~ tZy-tZy wzstK bJh tofsnk ik ;edk j? fit/_ ftfdnkoEhnK ~ fgSb/ gkmeqw dh
ikDekoh dk bkG, gkm-eqw ftu gqkgs ehsh yk; w[jkos dk gsk brkT[Dk, ftfdnkoEhnK
~ f;Zfynk gqkgsh ftu nkT[d
_ hnK yk; w[FfebK, ftfdnkoEhnK dh gkm-eqw d/ wzstK ftu
fBg[zBsk dk w[bKeD, ftF/ ;wZroh dh fe;/ fJekJh ftu ftfdnkoEh dh ekw:kph dh gZXo
dk w[bKeD, ftfdnkoEh dh gqrsh s'_ gqkgs f;ZN/ i' fe gVQD-gVQkT[D ftu ;jkJh j'D.
ftfdnkoEh ~ f;Zfynk ftu nkT[_dhnK n"eVK dh gfjukD, eh fJj n"eVK tko-tko nkT[_dhnK
jB iK brksko pDhnK jh ofjzdhnK jB. ftfdnkoEhnK dh doikpzdh eoBh, nfij/ N?;N
f}nkdk ftnkge j[d
z / jB ns/ fJBQK dh w[Feb dk gZXo tzvDk j[d
z k j?. nfij/ N?;N tZytZy o{gK ftu fsnko ehs/ ik ;ed/ jB fit/_ L
(i)
ftneshw[yh (Subjective) N?;N (tZv/ T[&ZsoK tkb/).
(ii)
tk;sftew[yh T[d/Fw[yh (Objective) N?;N (S'N/ T[&ZsoK tkb/) nbZr-nbZr
gqhyDK d/ nkgD/-nkgD/ Bc/-B[e;kB jB.
Subjective test ftu n;h_ gq;skth fe;w d/ gqhyDK s/ ftuko eoKr/.

1H4H4 tZv/ T[&s
Z oK tkb/ gqhyD (Essay type tests) :
gqg
z oktkdh N?;NK ftu gq;skth fe;w d/ N?;N nkT[_d/ jB. fJ; ftu gqFBK d/ bzp/
T[&Zso fbyD/ j[d
z / jB. g[ZS/ rJ/ gqFB ~ ft;skog{ote fbyDk j[zdk j?. ;ko/ ftF/ ftu'_
e/tb gzi ;tkbK d/ T[&Zso jh fbyD/ j[zd/ jB. nfij/ gqhyDK ~ gq;skth gqhyD nkyd/ jB.
fJj ftfdnkoEhnK dh fe;/ yk; w[jkos d/ gZXo ~ do;kT[d
_ / jB. nfij/ N?;N FqD
/ h ftu
ftfdnkoEhnK ~ nk ojhnK n"eVK s"_ ikD{z eotkT[_d/ jB. nfij/ N?;N gVQkT[D dh gjz[u ns/
sohe/ dk w[bKeD eotkT[_d/ jB.

1H4H4H1
tZv/ T[&s
Z oK tkb/ iK gq;skth fe;w d/ iK b/yK tor/ T[&s
Z oK tkb/
gqhyDK d/ ckfJd/ L
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

pDkT[D/ ns/ bkr{ eoB/ n;kB jB.
ftukoK d/ gqrNkt/ dk w[bKeD j[d
z k j?.
f;Zfynk d/ ;ko/ ftfFnK dk w[bKeD eo ;ed/ jB.
soeFhb ;'u ns/ nb'uBkswe gZy goy/ ik ;ed/ jB.
gqhyD ftfdnkoEhnK ~ ftF/ ;wZroh dk fBu’V fbyD, o{g-o/yk fbyD ns/
dbhbK dh g/Fekoh ftu ;jkJh j[zd/ jB.
ftfdnkoEh nkgDh nrtkJh, Fesh ns/ ebgBk Fesh dk gqrNktk eo ;ed/
jB.

1H4H4H2 jkBhnK L
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

nfij/ N?;NK ftu ftfdnkoEh x'Nk brk e/ u"Dth_ gVQkJh ngDkT[_d/ jB.
w[bKeD ;w/_ w[bKeDeko w[bKeD ~ gqGkfts eodk j?.
nfij/ N?;N ftnkge Bjh_ jB.
fBZih dt/; s'_ w[es Bjh_ jB.
X'y/ (Beb tr?ok) dh rz[ikfJF ofjzdh j?.
tXhnk b/yD, uzrh fbykJh s/ bzp/ T[so w[bKeD ~ gqGkfts eod/ jB.
f}nkdk w/jBs ns/ f}nkdk ;wK wzrd/ jB.
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(viii)
fJe :'r nfXnkge jh fJBQK dk w[bKeD eo ;edk j?.
fJ; soQK fJj N?;N f}nkdk ftnkge Bjh_ ns/ nfij/ N?;NK dh ekor[ikoh, w[bKeD
ns/ nB[wkB uzr/ Bjh_ jB.

1H4H4H3 gq;skth fJwfsjkBK ~ ;[XkoB bJh ;[Mkn L
gq;skth gqhyD ~ j/mK fby/ B[efsnK ~ fXnkB ftu oZy e/ ;[Xkfonk ik ;edk j? L
(i)
gqhyD dk wzst nfXnkge ns/ ftfdnkoEh d'tK tb'_ ;wfMnk ikDk ukjhdk j?.
(ii)
gqhyD dk ftFk fJ; d/ wzst tb'_ fB:fws j'Dk ukjhdk j?.
(iii)
:'r tZv/ T[&ZsoK tkb/ gqhyD dh fsnkoh ns/ u'D ftu T[BQK ;wK bZrDk ukjhdk
j? fizBQK ;wK T[&Zso eZYD ftu brdk j?.
(iv)
T[&Zso fwbdk-i[bdk j'Dk ukjhdk j? ns/ S'N/ itkp dh wzr j'Dh ukjhdh j?.
(v)
tZv/ T[&ZsoK tkb/ gqhyDK ~ T[fus ;wK ns/ ;'u d/Dh ukjhdh j?.
(vi)
T[j Fpd tos'_ fijV/ nkg ;/X d/D, T[dkjoD d/ s'o s/, ftnkfynk eo’,
;gZFN eo’, ;zyg
/ ftu fpnkB eo’, u’D eo’, torheoD eoBk ;koKF tr?ok,
pikJ/ fJ;d/ fe ftuko ftwoF eo’, Nhek fNZgDh (gVu'b) eo’ ft;Eko eo'
tr?ok-tr?ok.
(vii)
ftfdnkoEhnK ~ T[fus itkp d/D bJh ftF/F jdkfJsK fdT[.
(viii) gq;skth gqhyD ftu u'Dt/_ gqFB Bk gkU feT[_fe pokpo n"fynkJh tkb/ gqFB
pDkT[D/ n"y/ jB.
(ix)
gq;skth gqhyD nfij/ FpdK Bkb Bk F[o{ eo, ;koBh w[skpe, e'D, eh, d'jK
ftu e'Jh th, i/ fJj j't/, fJj S'N/ T[&ZsoK tkb/ gqFBK ftu nkT[_d/ jB.
(x)
gqFB fJedw ;kc ns/ ;gZFN tke ouBk ftu j'D/ ukjhd/ jB.
(xi)
fJj rsh Bkb'_ pb gqhyD j'Dk ukjhdk j?.
(xii)
gqFB torheoD ;XkoB s'_ r[zMbdko j'Dk ukjhdk j?.
(xiii) gq;skth gqhyDK ftu ehws-fpzd{ ns/ nzeD ;ehw dk gqpzX j'Dk ukjhdk j?.

1H4H5 S'N/ T[&s
Z oK tkb/ gqhyD (Short Answer type tests) :
nkX[fBe o[MkB j? fe gqFB-gZso ftu T[BKQ dh ftFtk; :'rsk, t?Xsk, Bw{B/ b?D dh :'rsk
tXkT[D bJh S'N/ T[&&ZsoK tkb/ f}nkdk gqFB Fkwb ehs/ ikD. S'N/ T[&&ZsoK tkb/ gqFBK d/ T[&&Zso
;jh j'D/ ukjhd/ jB, Gkt/_ eJh fe;wK d/ j[d
z / jB, fJBQK d/ j/m fby/ ftF/F bZSD (r[D)
jB L
(i)
fJBQK ftu nkw s"o s/ gVQD ns/ T[&Zso d/D ftu gzi fwzN brd/ jB ns/ eJhnK
bJh fJe fwzN s'_ th xZN ;wK brdk j?.
(ii) S'N/ T[&ZsoK ftu pj[s tZvk ftFk-t;s{ dk Bw{Bk j[zdk j?.
(iii) fJBQK ftu nzeD ftu f}nkdk :EkoEesk j[d
z h j?.
(iv) fJj tZv/ T[&ZsoK tkb/ gqFBK Bkb"I f}nkdk Go';/:'r s/ ikfJ} j[d
z / jB.
(v)
T[&Zso ftfdnkoEhnK tb'_ fdZs/ iKd/ jB Bk fe fwZE/ j'J/ gqFBK dh soQK gfjbK jh
u'D ehsh jz[dh j?.
(vi) fJ; ftu T[&s
Z o dh bzpkJh ns/ r[zikfJF ;[fBFfus ns/ ftF/F jB. fJBQK ~ d'
ftFkb FqD
/ hnK ftu tzfvnk ik ;edk j? L
(a) ft;sfos T[&Zso tkb/.
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;zfwfbs ns/ g{oDsk tkb/.

1H4H5H1
ft;sfos T[&s
Z o tkb/ L ft;sfos T[&&Zso tkb/ nB[tkd ftu ftfdnkoEhnK
~ T[j gqFB ;zyg
/ toBD ftu eoB/ j[d
z / jB ns/ BeFk pDkT[Dk j[d
z k j?, ;koDh pDkT[Dh
j[d
z h j?, frDsh eoBh j[d
z h j?, tkeK dk nB[tkd eoBk j[d
z k j?, gfoGkFk iK ckow{bk nkfd fbyD/
j[d
z / jB. fJj nkw s"o s/ ;e{bK ns/ p'ovK tb'_ tos/ ikD tkb/ gqFB j[d
z / jB. fJj X'y/ Go/ Yzr
Bkb ;'y/ ;?N eoB/ ns/ nkw s"o s/ rsh dk doik ns/ fdqVs
Q k ~ fXnkB Bjh_ fdZsk ik ;edk.
1H4H5H2
;zfwfbs ns/ g{oDsk tkb/ L nkw s"o s/ g{oDsk tkb/ gqFB T[j jB fiZE/
ftfdnkoEhnK ~ fJe iK d' FpdK dh b'V j[d
z h j?. nX{o/ eEB ~ g{ok eoB bJh. fijV/
nX{o/ Fpd eEB ftu g{o/ eoB/ j[d
z / jB T[BQK ~ nkw s'o s/ ;zfwfbs gqFB efjzd/ jB.
g{oDsk tkb/ T[j jB fiZE/ eEB d/ nyho ftu FpdK dh }o{os j[d
z h j?. ;zfwfbs iK g{oDsk
tkb/ gqFB dk gq:'r eEB fbyD bJh ;hws Bjh_ j? ns/ nX{o/ BeF/, vokfJzr, vkfJnkrqkw,
ckow{b,/ rfDs ns/ j'o nXkoK s/ pj[s tXhnk gqFB pDkT[D bJh tos/ ik ;ed/ jB.
1H4H5H3 bkG L
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

nzeD dh :EkoEesk f}nkdk :ehBh j't/rh.
bzp/ T[ZsoK tkb/ gqFBK d/ w[ekpb/ gqFB pDkT[D tkbk T[; ;w/_ ftu f}nkdk
gqFB gZ[S ;edk j?.
fJj tZv/ TZ[soK tkb/ gqFBK Bkb'_ f}nkdk Go';/:'r jB.
ftfdnkoEhnK tb'_ nB[wkB brkT[D dk xZN w'ek j[zdk j?.
fsnkoh ns/ gqpzX eoBk ;'yk j?.
fJj tZv/ T[ZsoK tkb/ ns/ S'N/ T[&&ZsoK tkb/ ftu ;wkXkB j?.

1H4H5H4 jkBhnK L
fbykJh, GkFk, gqrNkU, T[Zso d/ gqpzX dk sohek nzeD ~ gqGkfts eo ;edk j?. fJ;
bJh tZv/ T[&ZsoK tkb/ gqhyD d/ w[ekpb/ S'N/ T[&ZsoK tkb/ gqhyD ~ soihj fdZsh iKdh j?.

1H4H6 S'N/ T[&s
Z oK tkb/ gqhyD ( Objective type test) :
S'N/ T[&ZsoK tkb/ gqFB T[j jB fijV/ tZv/ T[&ZsoK tkb/ gqhyD s'_ fpBK j[d
z / jB Gkt/
_ T[j gqFB pDkT[D tkbk j't/ iK nze brkT[D tkbk j't/. fJj fe;/ th fbysh gqhfynk Bkb
i'fVnk ik ;edk j?. fijVk gqhfyne tb'_ fJe iK fJ; s'_ tZX ftebgK ftu'_ ;jh T[&s
Z o dh u'D
eoB dh b'V j't/ iK fJe iK d' Fpd fdZs/ j'D fi; ftu :EkoEe c?;b/ dh b'V j't./ S'N/
T[&ZsoK tkb/ gqhyDK d/ d' r[D jB L (1) fJj ]k; ;jh ns/ fpbe[Zb ;kc, fi; s'_ fJe
gZe/ itkp dh nk; ehsh iKdh j?. (2) nzeD ftu ;jh :EkoEesk :ehBh pDkJh iKdh j?.
nzeD fJe gqhfyne s'_ d{;o/ gqhfyne sZe pdb/rk Bjh_.
nbZr-nbZr S'N/ T[&ZsoK tkb/ gqFBK dk j/m fby/ nB[;ko torheoD ehsk iKdk j?.

wd fe;wK

(1) Recall Type

(g[Bo f;woD fe;w)

(2) Recognition type

fe;w)

(;Bkysh wZd
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2H1

ftebgs T[so fe;w iK ;jh$rbs
(Alternative reponse typed)

1H2

g{oDsk fe;w iK
S'N/ T[&ZsoK tkb/ fe;w

4H6H1 g[Bo f;woD fe;w

2H2

pj[s-u'D fe;w

2H3
2H4
2H5
2H6
2H7
2H8

(Multiple Choice typed)
fwbkB fe;w (Matching)
torheoD fe;w (Classification)
nB[o{gsk fe;w (Analogy)
soshp fe;w (Arrangement type)
bVhnK dh frDsh (Number of series)
gqfs;EkgB fe;w (Substitution)

(Recall type) :

g[Bo f;woD fe;w ftu ftfdnkoEh nkgDk itkp f;ZXk fdzdk j?. eJh tko ftfdnkoEh
~ f;o\ fJe Fpd ftu f;ZXk gqFB dk T[&Zso g[ZfSnk ik ;edk j? iK yk; FpdK d/ tor
ftu g[ZfSnk ik ;edk j?. fJ; ~ ;XkoD g[Bo f;woD fe;w fejk iKdk j?. eJh tko
ftfdnkoEhnK s'_ fJe iK pj[s/ Fpd i’ tke ftu BK j'D GoB bJh g[ZfSnk ik ;edk j?.
fJ; ~ g{oDsk fe;w efjzd/ jB. fJj' fijhnK gqhfynktK fsnko eoB bJh fXnkB dh b'V
j[d
z h j?. ykbh EktK T[j j'DhnK ukjhdhnK jB fiZE/ f;o\ fJe jh Fpd nk ;e/. eJh tko
SZv/ j'J/ Fpd dk gfjbk nZyo fdZsk ik ;edk j?.

4H6H2 r[D L
sZEK dh gqwkfDesk ns/ tk;sftesk wkgh ik ;edh j?.
;jh itkp bJh fe;/ nB[wkB dh e'Jh r[zikfJF Bjh_ j[zdh.
T[BQK ~ ;ohoe ftfrnkB ns/ (Maths) d/ n;bh frnkB dh pj[s wjZssk j[d
z h
j?.
(iv) fJBQK ~ yk; itkp dh b'V j[zdh j?.
(v)
fJ; ftu s[bBkswe tke ouBk f}nkdk nk;kB j[zdh j?.
(vi) ftfdnkoEh nkw s'o s/ g[Bo f;woD (Recall type) d/ f}nkdk ikDeko j[zd/
jB fJ; bJh T[j fJ; ~ :kd oZyDk nk;kB ;wMd/ jB.
(vii) g[Bo f;woD fe;w Bkb Go';/:'r, :’r ns/ nfGfeqFe (Objective) gqhfynk fsnko
j[d
z h j?.
(i)
(ii)
(iii)

4H6H3 n"r[D L
(i)

(ii)

fJ; dh gqftosh f}nkdk n;b frnkB (sZE Gog{o frnkB) wkgDk j[zdk j? pikJ/
;wM ns/ ;{M d/ ns/ frnkB d/ nzFK dk w[bKeD j[d
z k j?. itkp dk fdqFNhe'D
gqhfyne dh :kd Fesh s/ fBoGo eodk j?.
;XkoD fe;w (;XkoD g[Bo f;woD ns/ g{oDsk) Bkb g{oB frnkB ~ wkgDk
w[Ffeb j[zdk j?.

4H6H4 FBkysh wZd (Recognition type) :
fJ; fe;w dh gqhfynk ftu ;jh T[&Zso bJh ftebg fdZs/ j[zd/ jB. gqhfynkoEh ~
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itkp bJh ;jh ns/ tXhnk ftebg dh u’D eoBh j[zdh j?. T[Xo pj[s ;ko/ FBkys wZd
dhnK fe;wK fdZshnK rJhnK jB.

4H6H5 r[D L
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

fJ; fe;w d/ wZd pDkT[D/ ;”y/ j[d
z / jB.
fJ;dh ftt;Ek ;'yh j[zdh j? ns/ n;kBh Bkb ;e'o ehsk ik ;edk j?.
ftnkge ikro[esk ns/ frnkB dh goy j' ;edh j?.
fJ; Bkb ftFk-t;s{ ns/ XkoDk dh ikDekoh wkgh ik ;edh j?.

4H6H6 n"r[D L
(i)
(ii)

4H7

fJE/ nB[wkB dh ekch r[zikfJF j?.
tZvhnK XkoDktK Bkb'_ frnkB ns/ ;wM nzFK ftu goyh iKdh j?.

gqhfynk pDkT[D dhnK wdK (Steps of test Construction) :

gqhfynk soshptko sohe/ Bkb fsnko ehsh iKdh j?, id fe fJj r[zMbdko ns/
soshptko ftXh j?, fJ; ftu T[&Zu doi/ dh seBheh r[DtZsk ukjhdh j? ns/ ftFk-t;s{ s/
g{oh w[jkos ns/ gq:'rkswe nfXnkgB d/ siop/ ukjhd/ jB. id fe gqhfynk pDkT[D tkb/
ftu fJj fszB'_ r[D pj[s xZN fwbd/ jB. fJ; bJh gqhfynk fsnko eod/ ;w/_ j’o wkjoK, gqhfynk
seBheh wkjoK ns/ nfXnkgeK dk ;fj:'r fbnk ik ;edk j?. gqhfynk ~ ;[XkoB bJh j/m
fby/ wZdK dk T[b/y eoBk }o{oh j?.
(i)
gqhyD dh :'iBkpzdh.
(ii)
gqhyD pDkT[Dk.
(iii)
tos e/ t/yD :'r gqhfynk.
(a) wZd ftFb/FD.
(b) nzsw yoV/ dh fsnkoh.
(c) gqhyD dk gqpzX gqshwkB ro[Zg (Norm group) s/ ;wo{g FosK j/mK eoBk.
(iv)
gqhyD dk w[bKeD eoBk.
(a) ;e’fozr eh (key) d/ w[skpe gqhfynk T[&ZsoK dk nzeD (scoring) eoBk.
(b) gqfswkB ns/ j'o ;zfyneh wkg gqkgs eoBk.
(c) gqhyD dh r[Dtsk dk w[bKeD eoBk (gq hfynk dh :'rsk-Go';/ :'rsk,
tk;sftesk)

4H7H1 gqhyD dh :'iBkpzdh (Planning type test) :
:'iBkpzdh pDkT[D dh jo ;N/i s/ gfjbh ekotkJh j[d
z h j?. fJ; ftu pkjoh o{g-o/yk
dh fsnkoh iK ;koDh i' ftFk-t;s{ dh ftF/Fsk dZ;dk j't/ iK T[j ekoi i' gqhyD ftu ;zfwfbs
ehs/ iKd/ jB, jh Fkwb Bjh_ j? gozs{ fJ; ftu wZd dh fXnkB:'r u'e;h, wZd dh fe;w,
gqhfyne ~ fdFk-fBod/F, gqhyD pDkT[D dhnK w[FfebK, wkjoK dh x'y w[jJ
Z hnk eokT[Dh,
b'Vh_dk ;ki'-;wkB ns/ ;j{bsK w[jJ
Z hnk eotkT[DhnK th Fkwb jB. fJ; ftu j/m fbyhnK
fefonktK th Fkwb jB L
(i)
T[d/F fB:s eoB/.
(ii) nbZr-nbZr fBod/Fe T[d/FK dh nfjwhns fB:s eoBh.
(iii) nbZr-nbZr ftFk-t;s{ y/soK dh nfjwhns do;kT[Dh.
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Fkwb ehshnK ikD tkbhnK wZd fe;wK do;kT[DhnK.
ftF/Frsk dh ;koDh fsnko eoBk.
seBheh w[ZfdnK fit/_ fe ;wK ntXh, gqhyD dk neko, e[b nze, SgkJh, nZyoK
dk neko nkfd gqsh \?;b/ b?D.
/
(vii) gqhyD dk nzeD ns/ T[;dh gqpzXeh ftXh bJh fdFk-fBod/F d/D.
/
gqFBK dh w[Feb d/ gZXo dhnK nbZr-nbZr fe;wK dh nfjwhns fB:s eoBh.
(iv)
(v)
(vi)

4H7H2

gqhyD d/ ftFk-t;s{ dh pkjoh o{g-o/yk fsnko eoBh L

@Fpd# gqhyD ftFk-t;s{ ftnkge o{g ftu d'BK jh, gqhyD dk ftFk-t;s{ iK ftneshrs
gqhyD wZd ns/ :'rsk dh fe;w fi; dh b’V gqsh ;'funk iKdk j?, bJh tofsnk iKdk j?.
eJh tkoh gqhyD ftFk-t;s{ d/ d't_/ w[Zd/ n;kBh Bkb fJeZm/ jh wzB/ iKd/ jB. gqhyD d/ ftFkt;s{ ~ gfoGkFs eoB bJh tZy-tZy sohe/ jB L
(i)
wkgD d/ T[d/FK dk ftFb/FD.
(ii)
gkm-g[;se ns/ gkm-eqw dk ftFb/FD.
(iii)
nfXekohnK d/ \?;fbnK dk fJeZm.
(iv)
:'r nfjwhns fB:s eoBh.
(v)
gqhyD dh bzpkJh fB:s eoBh.
(vi)
tos'_ :'r ikBD bJh fsnko ehshnK ikD tkbhnK wZdK dh frDsh fB:s
eoBh.
(vii)
gqhyDK bJh ;wK ;hwk fB:s eoBh.
gqhyD ftu wZdK dhnK fe;wK Fkwb eoB bJh \?;bk eoB t/b/ j/m fbyhnK
rZbK fXnkB ftu oZyhnK ikD.
(a)
nzeD ;j{bsK.
(b)
gqpzXeh ;j{bsK.
(c)
eJh fe;w dhnK wZdK pBkw e[M dh tos'_.
;jh w[Feb wZd L N?;N fsnko eoB tkb/ ~ b'Vh_d/ gZXo ns/ gqhyD wZdK
(d)
dh w[Feb d/ ft;Eko dk fXnkB g{ote fynkb oZyDk ukjhdk j? ns/ fJ;
f;ob/y ~ T[BQK ftneshnK Bkb uouk eoBh ukjhdh j? fiBQK B/ wZdK ~ fbyDk
j?, T[; ~ fynkb oZyDk ukjhdk j? fe L
(e)
wZdK dh w[Ffeb ~ gqGkfts eoB tkb/ ekoe.
(f)
tZy-tZy wZdK d/ \?;fbnK ns/ ;zfyneh ;{ueKe dh tos'_ eoBh.

4H7H3 gqhyD ~ tos e/ d/yDk L
nrbk wjZstg{oD gqhyD fJj tos e/ t/yD :'r fe;w ~ fsnko eoBk j? ns/ T[;
Bw{B/ dh nkpkdh s/ gqy
/ D eoe/ d/yDk j?. tos e/ t/yD :'r fe;w pDkT[D d/ wzst j? L
(i)
B[e; s/ rbs wZdK gSkDBk.
(ii)
gqhyD gqpzX dh ekoi-ftXh ftu ew}’'oh ~ bZGDk.
(iii) pj[-u'D gqy
/ D (Multiple choice test) d/ e/; ftu ezw Bk eoB tkb/ iK Bk
wzBD:'r fposh-s’VeK ~ gSkBDk.
(iv) wZdK d/ w[Feb gZXo ~ gfoGkFs eoB bJh nzeV/ gqdkB eoBk.
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wZdK dh G/dGkt eoB tkbhnK ehwsK ~ gfoGkFs eoB bJh nzeV/ gqdkB
eoBk.
(vi) gqhyD dh nzfsw fe;w ftu wzdK dh frDsh ~ Fkwb eoB bJh gSkD eoBh.
(vii) nzfse fe;w bJh ;w/_ dh jZdpzdh eoBh.
(v)

4H7H4 wZdK dk ftFb/FD L
gqhyD Bk sK pj[s nk;kB j'Dk ukjhdk j? ns/ Bk jh n”yk ns/ jo wZd ~ fwDB:'r
uoK dk fBy/Vk eoBk ukjhdk j?. fJe wZd d/ r[D ~ ikBD bJh tofsnk frnk sohek jh
wZd dk ftFb/FD nytkT[_dk j?. fJ;d/ j/mK fby/ gd jB L
(i)
gqhfynk gZso T[&Zu/ ;e'o s'_ Bht/_ ;e'o tZb ~ eqwpZX eoB/ ukjhd/ jB.
(ii) 27 gqshFs gqhfynk gZso T[gob/ gk;/ ns/ 27 gqshFs gqhfynk gZso j/mb/ gk;/ s'_
u[DB/ ukjhd/ jB.
(iii) T[gob/ s/ j/mb/ ro[g
Z ftu ftfdnkoEhnK dh frDsh dk N/pb fsnko eoBk ukjhdk
j? fiBQK B/ jo/e gqhfynk wZd bJh jo fJZe ftebg u[fDnk j’fJnk j?.
fijVhnK wZdK ;kv/ T[d/F ~ g{ok eodhnK jB T[BQK ~ d[pkok oZyDk j[zdk j?.

4H7H5 nzfsw yoVk fsnko eoBk L
wZdK d/ ftFb/FD s'_ pknd f;o\ uzrhnK wZdK, fiBQK e'b ;jh w[Feb gZXo ns/
s;ZbhpyF fBy/VB Fesh j’t/ ~ d[pkok b? fbnk iKdk j? ns/ fJj wZdK nzfsw gqhyD pDkT[_dhnK
jB. fJ; soQK uzrhnK wZdK pj[s f}nkdk wZdK ftu’_ u[DhnK iKdhnK jB. e[M ~ T[BQK ftu'_
pdfbnk iKdk j? ns/ b'Vh_dh frDsh dhnK wZdK ~ nzfsw yoV/ bJh u[fDnk iKdk j?$wdK ~
nzfsw yoV/ ftu w[Feb d/ fj;kp Bkb soshp fdZsh iKdh j?. gqhyD bJh b'Vh_dk ;wK Bh:s
ehsk iKdk j?. j[D fJj gqy
/ D fJe tZv/ Bw{B/ ftu tofsnk iKdk j? ns/ gq/yD g/go ;e'o ehs/
iKd/ jB.

4H7H6 gqhyD dk w[bKeD eoBk L
gqhyDK dk w[bKeD j/mK fby/ nB[;ko ehsk iKdk j? L
(i)
gqhyD dh nzfsw fe;w ~ T[&Zso-gZsoh d/ Bkb SgtkfJnk iKdk j?.
(ii) b’Vh_d ;w/_, gqhyD dk itkp d/D s/ fszBK ftfdnkoEhnK d[nkok bJ/ rJ/ ;w/_ dh
n”;s eZY e/ Bh:s ehsk iKdk j?. fJj fszB ftfdnkoEh pj[s j[fFnko, n”;s s/
n";s s'_ xZN ro[ZgK d/ j[zd/ jB.
(iii) i' ftnesh fJj gqhyD b? fojk j[d
z k j? T[; d/ bJh fdFk-fBod/F fsnko eoe/
SgkJ/ iKd/ jB.
(iv) b'V-nB[;ko gqshwkB (Norms) fsnko ehs/ iKd/ jB ns/ ;e’oK d/ N/pb pDkJ/ iKd/
jB.
(v)
e[M fB:wK Bkb gqhyD ;e’oK dh t?dsk dk nzdk}k brkfJnk iKdk j?.
(vi) Go';:
/ 'rsk th do;kJh iKdh j?.
(vii) gqhyD dk w[bKeD fJ;dh gqpzX ftu tos'_ T[;dh ;e’fozr, ;wK ns/ pZus ~ w[Zy
oZy e/ ehsk iKdk j?.

4H8 ;koKF L
gqhyD ftfdnkoEh ftu T[;d/ gqdoFB dk f;ZyD ftu ;[Xko eoB bJh tos/ iKd/ jB.
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fJj d’ soQK d/ ekoi eod/ jB L g{oB nB[wkB tkb/ (Prognosis) ns/ ufoZso gfjukD tkb/
iK gVu'b eoB tkb/ (Diagnosis) gqy
/ D d/ ekoi fej’ fij/ jB, ~ fXnkB ftu oZyfdnK,
fJBQK ~ tZy ro[ZgK ftu tzfvnk ik ;edk j? feT[f_ e ftneshrs gqy
/ D, ro[Zg
gq/yD,
f;ZfynkdkfJe, wB'ftfrnkfBe, pj[T[d/Fh fe;w ns/ gqhyD-yzv d/ gqhyDh ftfdne iK
f;ZfynkdkfJe gqhyD fco torheoB ehs/ iKd/ jB fit/_ gqkgsh (Achievement test) ns/
gVu'b gqhyD gqkgsh (Achievement test) gqhyD nbZr-nbZr fe;wK ftu fsnko ehs/ iKd/
jB. ftneshw[yh (tZv/ T[&ZsoK tkb/) ns/ tk;sfte iK T[d/Fw[yh (S'N/ T[&ZsoK tkb/).
Subjective fe;w d/ gqhyDK ~ tZv/ T[&ZsoK tkb/ gqhyD th efjzd/ jB. S'N/ T[&ZsoK tkb/
gqhyDK ftu Fkwb j? L ;kXkoD g{oB f;woD (Simple Recall type), g{oBsk (Completion
type), ftek;gs (Alternative), T[&ZsoK tkb/, pj[-u'D (Multiple choice), fwbkB fe;w
(Matching type), torheoD fe;w (Classification type), nB[og
{ sk fe;w (Analogy type),
soshp fe;w (Arrangement type), bVhnK dh frDsh (Number of series), gqsh;EkgB
fe;w (Substitution type), fNZe gqhyD fJe soshptZX sohe/ Bkb fsnko ehsk iKdk j?.
feT[_fe fJj fJe r[zMbdko ns/ soshptko sohek j?. fJj T[&u
Z doi/ dk seBheh r[D j?,
ftF/ T[&g
Z o w[jkos j? ns/ gq:'fre nfXnkge siop/ jB. gqhyD fsnko eoB bJh j/mK fby/
wZdK dk toDB eoBk }o{oh j? L gqhyD dh :'iBkpzdh, gqhyD fsnko eoBk, gqhyD ~ tos
e/ d/yDk L (a) wZd ftFb/FD, (b) nzfsw yoVk fsnko eoBk, (c) gqhyD dk gqpX
z gqshwkB ro[g
Z
s/ ;wo{g Fos j/mK eoBk, gqhyD dk w[bKeD L (a) ;e'fozr eh d/ w[skpe gqhyD T[&ZsoK dk
nzeD eoBk, gqshwkB ns/ j’o ;Kfyneh wkg, gqkgs eoBk, gqhyD d/ r[DK dk w[bKeD eoBk
(:'rsk, Go’;/:’rsk ns/ gqhyD dh tk;sftesk).

4H9 s[jkvh soZeh ~ d/yD d/ gqFB L
1H
2H
3H
4H
4.10

gqhyD dhnK tZy-tZy fe;wK j[zdhnK jB<
feT[_ S'N/ T[&ZsoK tkb/ gqhyDK Bkb'_ S'N/ T[&ZsoK tkb/ gqhyD uzr/ j[d
z / jB.
tZy-tZy soQK S'N/ T[&ZsoK tkb/ gqhyDK dk toDB eo'<
fJj gqkgsh gqhyD iK fBg[zBsk gqhyD (Achievement test) ~ fsnko eoB bJh
gdK dh ftnkfynk eo'<

Suggested Reading :
Sax, Gilbert, Principles of Educational and Evaluation.
Sharma, R.A., Essentials of Scientific Behavioural Research.
Ferguson, G.A., Statistical Analysis in Psychology and Education.
Anastasi, A Psychological Testing.
Guilford, J.P., Fundamanetal Statistics in Psychology and Education.
Garrett, H.E., Statistics in Psychology and Education.
Sharma, R.A., Advanced Statistics in Education and Psychology.
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gkm BzL 1H5

ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ : ਸੰ ਕਲਪ, ਸਾਰਿਥਕਤਾ (ਮਹੱ ਤਤਾ), ਉਪਯੋਗਤਾ (ਲਾਭ) ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ

1.5.1. ਭੂਿਮਕਾ
1.5.2. ਉਦੇਸ਼
1.5.3. ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ
1.5.3.1.

ਸੰ ਕਲਪ

1.5.3.2.

ਸਾਰਿਥਕਤਾ (ਮਹੱ ਤਤਾ)

1.5.3.3.

ਉਪਯੋਗਤਾ (ਲਾਭ)

1.5.3.4.

ਸੀਮਾਵ

1.5.4. ਸਾਰ-ਅੰ ਸ਼ (ਸੰ ਖੇਪ)
1.5.5. ਕੁੰ ਜੀਵਤ ਸਬਦ
1.5.6. ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ (ਪਸ਼ਨ)
1.5.7. ਪਸਤਾਿਵਤ ਅਿਧਐਨ
1.5.8. ਸਵੈ-ਅਿਭਆਸ
1.5.1. ਭੂਿਮਕਾ :ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ ਤ ਭਾਵ ਅਿਜਹੀ ਪਣਾਲੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਖ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕਣ ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ
ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਕ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਿਸੱ ਖਣ ਤੇ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਪਕਤਾ। ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ ਦਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਿਕਿਕ ਵਾਧਾ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਇੱਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ
ਪਿਕਿਰਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਸ਼ੈਸਨ ਦਾ ਅਿਨ{ਖੜਵ ਅੰ ਗ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਤ ਭਾਵ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ, ਿਸੱ ਖਆ ਦੇ ਖੱ ਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਮਾਪਣ ਿਵੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ, ਪੁਨਰ-ਮੁਲਕਣ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਕਣ ਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ
ਸਰਵਿਵਆਪਕਤਾ ਤ ਭਾਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਦੋਵ ਪੱ ਖ ਅਕਾਦਿਮਕ ਤੇ ਗੈਰ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1.5.2. ਉਦੇਸ਼ :ਪਾਠ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ :
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 ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ ਦੇ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
 ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
 ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
 ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ।
1.5.3. ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪੀ ਮੁਲਕਣ :CCE ਸਕੂਲੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ
ਵਾਧੇ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਮੁਲਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ ਨੂੰ
ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।
1.5.3.1. ਸੰ ਕਲਪ :ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਬਲਿਕ ਗੈਰ ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ
ਪਦਰਸ਼ਨ ਿਜਵ (ਖੇਡ, ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਿਸਰਜਨਾਤਿਮਕ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਕਲਾ, ਸੰ ਗੀਤ, ਨਾਚ ਨਾਟਕ ਤੇ
ਹੋਰ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਯੋਗਤਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
CCE ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
fBozso w[bKeDL w[bKeD dk fJj o{g w[bKeD gqfeqnk dh fBozsok Bkb ;zpzfXs j?.
fJ; ftu w[bKeD fswkjh, fSwkjh iK ;bkBk gqhfynk sZe jh ;hfws BjhA j[zdk, fJj ;zg{oB
nB[d/P ekoi d"okB uZbdk j?. fJj fJe ft;/a;a gZXo sZe ftfdnkoEhnK dhnK ;wZoEktK ns/
frnkB d/ bJh T[g:[es YKuk gqdkB eodk j?.
ftnkge w[bKeDL w[bKeD nkgD/ fJ; o{g ftu ;hfws Bjh ofjzdk. fJ; ftu w[Zy
e/Ado ftfdnkoEhnK dk j' fojk fBozso ftek; j[zdk j?. fJj w[bKeD ftfdnkoEhnK d/
p"fXe, GktBkswe, ;ohoe, ;ZfGnkukoe ns/ ;wkfie gZy d/ ftek; Bz{ :ehBh pDkT[Dk
T[go I'o fdzdk j?.
brksko ftnkge w[bKeD d/ Bshi/
okPNoh f;Zfynk Bhsh d/ nB[;ko brksko ftnkge w[bKeD ftu j/m fby/ f;ZN/ Pkfwb
j'D/ ukjhd/ jBL
1H
ftfdZne gZy (Scholastic Aspect)
2H
;fj^ftfdZne gZy (Scholastic Aspect)
3H
ftneshrs ns/ ;wkfie r[D (Personal and Social qualties)
4H
o[uhnK (Interests)
5H
ftshnK (Aptitude)
6H
w[Zb (Values)
1.5.3.2. ਮਹੱ ਤਤਾ :ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਿਦਨ ਮੁਲਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖ ਪਿਕਆ
ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ ਮੁਲਕਣ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਧੀਆਂ ਵਰਤਦੇ
ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰਫ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹ ਦੇਿਖਆ ਜਦਾ ਬਲਿਕ ਉਨ ਦੀ ਗੈਰ-
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ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਿਚਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ
ਤਰੱ ਕੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੱ ਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਦਾ ਹੈ। CCE ਿਵੱ ਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੀਆਂ ਪੜਨ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ
ਿਲਆਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ ਦੇ ਸਮਝ ਪੱ ਧਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਪਚਾਰਾਤਿਮਕ ਅਿਧਆਪਨ
ਲਈ CCE ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਦਾ ਹੈ ਜ CCE ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ
ਉਪਚਾਰਾਤਿਮਕ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।…………………………………………………….
ਇਹ ਸੰ ਯੁਕਤ ਅਿਧਆਪਨ ਤੇ ਮੁਲਕਣ ਉਨ ਕੌ ਸ਼ਲ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ
ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ CCE ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਿਲਖਣਾ।
 ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣਾ।
 ਖੇਤਰੀ ਕੰ ਮ, ਪੋਜੈਕਟ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸਾਈਨਮਟ (ਸਪਣੀ) ਦੇਣਾ।
 ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
 ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ, ਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ
ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ।
1.5.3.3 ਉਪਯੋਗਤਾ (ਲਾਭ) :
CCE ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵ ਹਨ :
 ਸੰ ਪੂਰਨ (ਸਰਵਿਵਆਪੀ) ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ :- CCE ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਿਖਆ ਕਦਿਰਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਣਾਲੀ
ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਗਆਨਤਿਮਕ, ਪਭਾਵਤਿਮਕ ਅਤੇ ਮਨĄਗਤੀਆਤਿਮਕ
ਕ ਸਲ ਆਿਦ ਪੱ ਖ ਅਣਗੌਲੇ ਰਿਹ ਜਦੇ ਹਨ।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ :- ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ (ਿਵਕਾਸ) ਕਈ
ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀnਤ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਫ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ CCE ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ
ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕਣ ਪਣਾਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲੀ
ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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 ਿਸੱ ਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ :- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ
ਦੌਰਾਨ ਿਨਰੰ ਤਰ ਇੱਕ ਅੰ ਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਨੂੰ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (ਮੁਸ਼ਕਲ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
 ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵ :-

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੇ ਉਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਨਦਾਨ (ਪਛਾਣ) ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।
 ਸਰਵਿਵਪਆਕ :- ਇਹ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਹੈ ਿਕਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਜੋ ਿਕ ਹਰ ਪੰ ਦਰ ਜ ਮਹੀਨĂ ਬਾਅਦ
ਹੁੰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ :- ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ
ਪਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੱ ਕੇ (ਰੈਗੂਲਰ) ਅਤੇ ਸਮ ਦੇ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋ ਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਸਪਣੀ (ਅਸਾਈਨਮਟ) ਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਮਲੇ ਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਚੈ{ਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਨਰਬਲ ਉਨਾ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
ਵਧਾਦਾ ਹੈ।
 ਵੈਧਤਾ :- CCE ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੈਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
 ਭਰੋਸੇਯੋਗ :- ਇj ਬਾਹਰੀ ਪੀਿਖਆਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਿਕਿਕ ਇਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ dh ਰੋਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
 ਪੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕੀਮਤ :- ਇਹ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਹੱ ਲ, ਪਸ਼ਨ ਤੇ
ਿਹੱ ਿਸਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ।
 ਅਿਧਆਪਕ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨĂ : ਇਹ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਦੇ ਿਨਦਾਨ (ਪਛਾਣ) ਕਰਨਯੋਗ
ਬਣਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ, ਰੁਚੀਆਂ, ਯੋਗਤਾਵ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਦਾ ਤੇ ਉਨ ਦੇ ਿਵਕਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾਦਾ ਹੈ।
 ਦਬਾਅ ਤ ਮੁਕਤ :- ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਰ ਪਾਏ ਨਜਾਇਜ ਦਬਾਅ ਤ ਉਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ
ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਤਨਾਅ ਤ

phHn?vH Gkr d{ik

40

gouk nmkoK

ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰ ਮ ਦੇ ਆਂਕਲਣ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਆਧਾਰ :- ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰkਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਪੀਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫੀਸ ਤ
ਛੋਟ ਨਹ ਿਮਲਦੀ ਬਲਿਕ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
 ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ :- ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱ ਧੀ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਬਲਿਕ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਨਹ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੁੱ ਧੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1.5.3.4. ਸੀਮਾਵ : ਸਾਧਨਯੁਕਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ :- ਥੋੜੀ ਿਮਆਦ (ਥੋੜੇ  ਸਮ ਬਾਅਦ) ਮੁਲਕਣ ਨਾਲ
ਅਿਧਆਪਕ ਪਰ ਕੰ ਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਧਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਅਤੇ ਸਾਧਨਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
 ਬਾਹਰੀ ਪੀਿਖਆਵ ਨਾਲ ਪੂਰਕ :- ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਣਾਲੀ (ਯੋਜਨਾ) ਿਵੱ ਚ ਬਾਹਰੀ
ਪੀਿਖਆਵ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਬਿਲਕ
ਪੀਿਖਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 ਅਿਧਆਕ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਅਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ  :- ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਮੁਲਕਣ
ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ
ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਗੇਿਡੰ ਗ ਪਣਾਲੀ :- CCE ਦਾ ਸਭ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱ ਖ ਇਸ ਦੀ ਗੇਿਡੰ ਗ ਪਣਾਲੀ ਹੈ ਿਕਿਕ
ਗੇਿਡੰ ਗ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਖੱ ਪੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ 90 ਤ 100 ਅੰ ਕ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਗੇਡ ਏ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 90 ਤੇ 98 ਅੰ ਕ ਲ ਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਇਕੋ
ਹੀ ਗੇਡ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹ ਕਰਦਾ।
1.5.4. ਸਾਰ ਅੰ ਸ਼ (ਸੰ ਖੇਪ)
ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਤੀਪੁਸ਼ਤੀ ਿਮਲਣ ਨਾਲ
ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। CCE ਤ ਭਾਵ ਮੁਲਕਣ ਅਿਜਹੀ ਪਣਾਲੀ ਤ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਖ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਕਲਣ
ਦੀ ਿਵਕਾਸਤਿਮਕ ਪਿਕਆ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਦੋ ਤਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕਣ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਸੱ ਖਣ ਤੇ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਪਕਤਾ। ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਤ ਭਾਵ ਹੈ
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ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖ ਦਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਿਕਿਕ ਵਾਧਾ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਇੱਕ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਪਿਕਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਆ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ
ਪੂਰੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਿਨ{ਖੜਵ ਅੰ ਗ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਤ ਭਾਵ ਮੁਲਕਣ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ, ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ
ਖੱ ਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਮਾਪਣ ਿਵੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ, ਪੁਨਰ-ਮੁਲਕਣ ਅਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਕਣ ਤ
ਹੈ। ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਦਾ ਅਰਥ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਦੋਵ ਪੱ ਖ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਨੂੰ ਮੂਲਕਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਲਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸਰਫ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱ ਖ ਦਾ ਹੀ ਆਂਕਲਣ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਬਲਿਕ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱ ਖ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ ਇਹ ਪੂਰੇ
ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੁਲਕਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੱ ਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ। CCE ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੀਆਂ ਆਦਤ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਆਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। CCE
ਉਪਚਾਰਤਿਮਕ ਅਿਧਆਪਨ ਲਈ ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਯੁਕਤ ਅਿਧਆਪਨ ਤੇ
ਮੁਲਕਣ ਉਨ ਕ ਸ਼ਲ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰ ਤ
ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ CCE ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਿਬਲਕੁਲ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ। CCE ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ :
 ਿਵਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਛੋਟ/-ਛੋਟੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜੇ ਅੰ ਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ ਦੀ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ
ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਖਣ ਲੋ ੜ ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੋਗਤਾਵ ਅਨੁ ਸਾਰ, CCE ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੁਧਾਰਤਿਮਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨĂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੁਨਰਬਲਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।
 ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਿਧਆਪਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱ ਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ।
 ਿਸੱ ਖਣ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
1.5.5. ਕੂੰ ਜੀਵਤ ਸ਼ਬਦ :1) ਭਰੋਸੇਯੋਗ L fi; T[FZgo ftPtkP ehsk ik ;e/.
2) ਸਰਵਿਵਆਪਕ L ftnesh dh PyPhns d/ ;ko/ d/ ;ko/ gZyK d/ ftek; eoB
3) ਿਨਦਾਨਾਤਿਮਕ (ਪਛਾਣ) L pZfynK s/ ftek; ftu nkT[D tkbhnK ;wZf;nktK d/
y/soK dh gSkD eoBk.
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4) ਪੇਰਨਾ ਦਬਾਅ L T[j dpkn i' ftfdnkoEh Bz{ nZr/ tZXD bJh gq/fos eo/.
5)

ਅਕਾਦਿਮਕL gVkJh ns/ T[; Bkb ;zpzfXs ftXhnk

6) t?XL ftfdnkoEh ftek; bJh ;ko/ y/soK Bz{ :'iBpZX sohe/ Bkb Pkfwb
eoBk.
1.5.6. ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ : ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਮੁਲਕਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦੱ ਸੋ?
 ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਮੁਲਕਣ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰੋ?
 ਜਦ ਤੁਸ ਿਨਰੰ ਤਰ ਤੇ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਮੁਲਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦਉਗੇ?
1.5.7. ਪਸਤਾਿਵਤ ਅਿਧਐਨ :–
 Borg and Gall. Educational Research : An Introduction, Longman, New York.
 Kaur and Bist (2016) Assessment for Learning, R. Lall Publishers, Meerut.
 Patel, R.N. Measurement and Evalution.
1.5.8. ਸਵੈ-ਅਿਭਆਸ ਸੂਚੀ :–
1. ਮੁਲਕਣ ਪੂਰੇ.......................................ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਹਨ।
2. CCE ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ…………………………ਪੜਨ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. CCE ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਪਤੀਪੁਸ਼ਟੀ………………………. ਹੋਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
4. CCE ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ …………………..ਹੋD ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
ਤਰ :- ਸਾਲ

2) ਚੰ ਗੀਆਂ (ਵਧੀਆ)

3) ਉਪਚਾਰਤਿਮਕ

4) ਸਾਧਨ ਯੁਕਤ

