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पश्चिमबङ्गराज्ये स्नातकस्तरीय संस्कृतश्चिक्षणस्य मूल्याङ्कनपद्धतेेः समीक्षणम ्
Sukanta Ghoshs

izLrkouk
व्यक्तीनां प्रश्चतभास्वरूपं श्चनणेत ं याश्चन साधनाश्चन तेषां समाहारेः परीक्षा। मानवजीवन े परीक्षा
सववसामान्यैव। चाश्चरश्चिकाधारानसारं ख्री. पू. 2200 वषवतेः चीनदेि े जातीयपरीक्षाश्चवधानमासीश्चदश्चत
ज्ञायते। आमेश्चरकादेि े कै श्चिजश्चवश्वश्चवद्यालये 1702 तमे वषे प्रथमतया श्चलश्चितपरीक्षायाेः
प्रारम्भोऽभवत।् मौश्चिकपरीक्षा ियोदििताब्दौ अव प ैश्चरि तथा वेलोग्ना श्चवश्वश्चवद्यालययोेः प्रारम्भेः

कृ तेः। अस्माकं देि े वडश्चडस्प ैच (Wood Despatch) सूचनानसारं 1857 तमे वषे आङ्ग्लिासकै ेः
संस्थाश्चपतेष श्चिष श्चवश्वश्चवद्यालयेष परीक्षाश्चवधानं प्रारब्धम।्

परीक्षा नाम सम्यक ् श्चचन्तनम, ् अन्वेषणं, छािैेः प्राप्तस्य ज्ञानस्य सामर्थ्वस्य च संिोधनम।् अश्चस्मन ्
क्षेि े मोश्चरसश्चपश्चलनरमहोदययोेः महद्योगदानं वतवत।े कोनाटनमहोदयेः स्वीये ‘The Validity of

Examination’ नामके ग्रन्थे एवं श्चनरूश्चपतवान ् – परीक्षाेः श्चवद्या-प्रमाणीभूताेः, एताेः अध्यापकानां

छािाणाञ्च प्रोत्साहनमत्प्रेरणञ्च, पश्चरपालनसाधनाश्चन सामाश्चजकश्चनमावणसाधनाश्चन च ।
भारते मूल्याङ्कनक्षेि े संस्करणोद्यमेः 1953 तमे वषे प्रारब्धेः येन परीक्षाश्चवधान े आमूलं पश्चरवतवन ं
जातम।् बेञ्जाश्चमन ् ब्लूममहाियेः भारतमागत्य श्चवश्चवधप्रान्तेष श्चभन्न-श्चभन्नश्चिक्षासंस्थाेः पश्चरिील्य
महत्त्वपूणाां सूचनामकववन।् तदाधारेण तश्चस्मन्नेववत्सरे के न्द्रीयसववकारेण जातीयमूल्याङ्कनसंस्थायाेः
(Central Evaluation Unit) प्राश्चतष्ठा कृ ता।
मूल्याङ्कनस्य क्षेिम –् छािाणां सवावङ्गीणश्चवकास एव श्चिक्षायाेः मख्योद्देश्यम।् अि िारीश्चरक-बौश्चद्धकवैयश्चक्तक-न ैश्चतक-सामाश्चजकध्याश्चिकतादयेः अंिाेः अन्तभववश्चन्त। कस्यामश्चप मूल्याङ्कन-पद्धतौ सवेषां
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श्चवकासानां परीक्षणं भवेत।् ज्ञानोपलश्चब्धश्चवकासाभ्यामपलश्चब्धपरीक्षापिमपेक्षते। अन्येषां श्चवकासानां
परीक्षणाय पृथक ् पृथक ् पिाण्यावश्यकाश्चन भवश्चन्त।
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मूल्याङ्कनस्य साधनाश्चन

क. परीक्षापिश्चनमावणम ्

िैक्षश्चणकश्चवकासाश्चभलेिनं
–

परीक्षापिे

ियो

गणाेः

ि. परीक्षापिस्वरूपम ्

व
ू स्य
१. प्रामाश्चणकता – आदिवपण
परीक्षापिस्य प्रामाश्चणकता
लक्षणं

भवश्चत।

Stodola

महोदयेः

Record

सज्जीकरणीय।

अवश्यमश्चभलषणीयाेः।
मख्यं

Cummulative

व ाङ्कनम ्
अन्तमूल्य

क.

Basic

Educational Test a Measurement नामके ग्रन्थे

व ाङ्कनमि
सम्पूणावन्तमूल्य

(Internal
छािाेः

Assessment)

यि

पिश्चन्त

तित्याेः

प्रामाश्चणकतामेवम ् उश्चिश्चितम ् - The term validity
refers to the effectiveness of a test in achieving

श्चवद्यालयाश्चधकाश्चरणेः एव परीक्षाश्चनववहणं कववश्चन्त। फलमश्चप तिैव

specified purposes. याश्चन उद्देश्याश्चन श्चिक्षणस्यापेश्चक्षताश्चन

दैश्चनकगश्चतश्चवधीनाञ्च

श्चनणीयते। छाि द्वारा िैक्षश्चणकसिे कृ तानां सवेषां कायावणां

तेषां पूरणं यि तिैव भवश्चत प्रामाश्चणकता। अध्यापकेः एकं

्
लघश्चनबन्धं लेिश्चयत ं छािान आज्ञापयश्च
त। परं तश्चस्मन श्च् वषये
छािाणां ज्ञानं नाश्चस्त। यश्चद ते श्चलिश्चन्त तश्चहि के वलं भाषायाेः

दैश्चनकप्रगश्चतेः,

गृहकायां,

प्रदश्चितव ं

कौिलं ,

कायव-िमेष

Types

of

Examination

नामके

ग्रन्थे

व ाङ्कनमेव समीचीनश्चमत्यश्चभप्र ैश्चत।
पाश्चक्षकान्तमूल्य

२. श्चवश्वसनीयता – श्चनबन्धािकप्रश्नपिे अन्यान्यपरीक्षकाेः
श्चभन्नान ् अङ्कान ् दास्यश्चन्त। एकस्य ैव प्रश्नस्य समाधानाय ैकेः

ि.

अश्चधकाङ्कान ् ददाश्चत। अन्येः न्यूनान ् अङ्कान ् ददाश्चत।

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

(External

Assessment)

–

बाह्यमूल्याङ्कनं श्चवद्यालय ैेः, िैश्चक्षकसंस्थाश्चभेः, श्चवश्वश्चवद्यालय ैि

वस्तगतप्रश्नानां समाधानं श्चनश्चितं सीश्चमतञ्च भवश्चत। अङ्कानां

व परीक्षाेः
आयोश्चजता परीक्षा-द्वारा भवश्चत। एताेः षाण्माश्चषक-वाश्चषक

तारतम्यं भवेदवे । एतादृिपरीक्षापिेष श्चवश्वसनीयता भवश्चत।

इश्चत बश्चहरागतप्रश्नानामाधारेण श्चनववहश्चन्त। एतास परीक्षास

मूल्याङ्कनमश्चप संगणकयन्त्रेणाश्चप श्चियते।

छािेभ्येः श्चलश्चितमत्तराणां, कृ तस्य कायवस्य चाधारेण अङ्कानां

३. उपयोश्चगता – सववप्रथमं प्रश्नपिस्य श्चवस्तारस्य श्चवचारेः
प्रश्नस्य

छािाणां

श्चवश्चभन्नसाश्चहश्चत्यके ष
महोदयेः

श्चिक्षणोद्देश्यानसारं प्रश्नपिं नाश्चस्त।

पनेः

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनं

सामश्चयकपरीक्षाणां पश्चरणामाञ्चाश्चित्य भवेत।् P.E. Vernon

व्यक्तीकरणं भवश्चत। अतोऽि प्रामाश्चणकता नाश्चस्त। यतो श्चह

भवश्चत।

परीक्षणम ् आन्तश्चरकमूल्याङ्कनं भवश्चत।

कश्चिनतानसारम ् अङ्कश्चनधावरणं

करणीयम।् प्रश्नपिे द्वौ भागौ श्चनबन्धािक-वस्तगतािकौ

पृथक ् पृथक ् भवेत।् प्रश्नानामत्तरं प्रश्नपिे श्चनश्चिते एव स्थान े
लेिनीयम।् वस्तगतस्य श्चनबन्धािकस्य च श्चकयान ् समयेः

श्चवतरणं श्चियते। अिायं श्चविेषेः िैश्चक्षकसंस्थायां प्राप्ताङ्कान ्
व परीक्षाफलश्चनणवयेः इश्चत उच्यन्ते।
वाश्चषक
श्चिक्षकेः श्चिक्षणोद्देश्यानां ध्यानं प्रदाय प्रश्नपिश्चनमावणाश्चदकं कृ त्वा
मूल्याङ्कनं

करोश्चत

प्रामाश्चणकश्चवश्वसनीयताश्चदगणसंयक्तं

दत्तेः इत्यश्चप सूचनीयेः।

तदा
भवश्चत।

तदवश्यं
तादृिमूल्याङ्कनं

छािाणां सवावङ्गीणश्चवकासपरीक्षणे महदुपकरोश्चत।

४. श्चिक्षकस्य संश्चसद्धता – Teacher is always a student.
इश्चत वत ् श्चिक्षके ण मूल्याङ्कनश्चवषये परीक्षापिश्चवषये च

मूल्याङ्कनस्योद्देश्याश्चन

श्चनमेयम।् समयेः, अङ्कानां श्चवभाजनम ् इत्याश्चदष च ध्यानं

२. छािाणाम ् अश्चभरुचीनामनगणं वृश्चत्तग्रहणे (To take job)

बहुश्चचन्तनीयम।् प्रश्नपिं तावत ् श्चिक्षाश्चसद्धान्तानामानगण्यं
प्रदेयम।्

प्रत्येकस्य

छािस्य

प्राप्ताङ्कसूचीेः

Profile
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१. छािानगणं बश्चद्धसंख्यानगणं श्चवभाजनम।्
पथप्रदिवनम।्
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३. छािाणां

दैनश्चिन े

पश्चरष्कारोपायसूचनम।्

जीवन े

समागतानां

समस्यानां

छािाणां

श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः

तौलनम।्

पश्चिमबङ्गराज्ये

७. छािजीवनस्य प्रत्येकस्तरे परीक्षणं मापनञ्च।

50%

अङ्कानां

षाण्माश्चषकरूपेण

श्चवश्चवधश्चवश्वश्चवद्यालयेष

प्रचश्चलताश्चस्त।

श्चवश्वश्चवद्यालयेष,

पश्चिमबङ्गराज्ये

महाश्चवद्यालयेष च श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः सवेषां परीक्षायां भवेयिेत ्

स्नातकस्तरे

वाश्चष वकेः

वधवमानश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

कल्याणीश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः
षाण्माश्चषकेः
1st and 2nd
षाण्माश्चषकेः
1st and 2nd

श्चवश्चभन्नश्चवश्वश्चवद्यालयेष

संस्कृतश्चिक्षणस्य प्रचश्चलतेः मूल्यायनपद्धतेेः श्चववरणम ्

प्रथमवष वस्य

कलकात्ताश्चवश्वश्चवद्यालयेः

श्चवश्वश्चवद्यालयभेदने

ति

स्नातकस्तरे परीक्षामाध्यमेः संस्कृतमेव नाश्चस्त।

परीक्षणाय प्राचीनकालादारभ्य श्चनबन्धरूपप्रश्नानाम ् अत्यश्चधकं

वाश्चष वकेः

स्नातकस्तरेष

च भेदेः दृश्यते। यद्यश्चप संस्कृतमेकं भाषारूपेण पाठ्यते तथाश्चप

संस्कृतश्चिक्षणे परीक्षणश्चवधानम ् – संस्कृतभाषायां छािाणां

श्चवद्यासागरश्चवश्वश्चवद्यालयेः

स्येः।

स्नातकस्तरस्य प्रत्येकश्चस्मन ्वषेष प्रदत्तानामङ्कानां मूल्याङ्कनप्रकारे

मूल्याङ्कनं सहायकं भवश्चत।

परीक्षाप्रकारेः

पश्चरश्चमताेः

के षश्चचत ् श्चवश्वश्चवद्यालयेष परीक्षाप्रकारेः वाश्चष वकरूपेण के षश्चचत ् च

९. श्चिक्षणश्चवधीनां समीकरणे, श्चिक्षास्तरस्य उन्नतीकरणे च

श्चवश्वश्चवद्यालयस्य नाम

कृ ते

श्चवश्वश्चवद्यालयेष स्नातकस्तरे श्चिवश्चषयव पाठ्यिमेः प्रचश्चलताश्चस्त। ति

नूतनलक्ष्यानां योजनञ्च।

संस्कृतश्चवश्वश्चवद्यालयेः

अतेः

संस्कृतश्चिक्षायाेः मूल्याङ्कनपद्धतेेः श्चभन्नता दृश्यते एव। ति सवेष

८. मूल्याङ्कन े लक्ष्यालक्ष्याणां पश्चरिीलनम, ् अपेश्चक्षतं चेत ्

पश्चिमबङ्गराज्य श्चवश्वश्चवद्यालयेः

भवश्चत।

मूल्याङ्कनाय एतस्योपयोगेः श्चियते।

्
६. नूतनश्चिक्षणपद्धश्चतम अवलम्ब्य
श्चिक्षणे अश्चभवृश्चद्धसम्पादनम।्

इदानीमश्चप

परीक्ष्यमाणं

अवश्चिष्टप्रश्नाेः वस्तश्चनष्ठाेः स्येः। अद्यतनषे श्चदनषे संस्कृतश्चिक्षायां

५. मूल्याङ्कनाधारेण श्चवश्चवधेष महाश्चवद्यालयेष सम्पाश्चदतानां प्रगतौ

प्रदीयमानमासीत।्

अंितेः

नूतनमूल्याङ्कनस्यानगणं वस्तश्चनष्ठपरीक्षाणां कृ ते प्राथम्यं प्रदीयते।

् स्मरणम।्
४. छािाणां सामर्थ्ावनां बलहीनतानाम अन

प्रयोगेः

ज्ञानं

मूल्याङ्कनप्रकाराेः अङ्काि

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

180अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

200 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

200 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

200 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

320 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

360 अङ्काेः

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 20 अङ्काेः
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 155 अङ्काेः
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 40 अङ्काेः
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व ानम ्
पूणम
200 अङ्काेः
200 अङ्काेः
200 अङ्काेः
200 अङ्काेः
475 अङ्काेः
400 अङ्काेः
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श्चद्वतीयवष वस्य1
श्चवश्वश्चवद्यालयस्य नाम

परीक्षाप्रकारेः

श्चवद्यासागरश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

कलकात्ताश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

वधवमानश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

कल्याणीश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

पश्चिमबङ्गराज्य श्चवश्वश्चवद्यालयेः
संस्कृतश्चवश्वश्चवद्यालयेः

मूल्याङ्कनप्रकाराेः अङ्काि

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

270अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

200 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

200 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

200 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

440 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

450 अङ्काेः

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 30 अङ्काेः
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्

षाण्माश्चषकेः
3rd and 4th
षाण्माश्चषकेः
3rd and 4th

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 210 अङ्काेः
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 50 अङ्काेः

तृतीयवष वस्य
श्चवश्वश्चवद्यालयस्य नाम

परीक्षाप्रकारेः

श्चवद्यासागरश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

कलकात्ताश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

वधवमानश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

कल्याणीश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वाश्चष वकेः

पश्चिमबङ्गराज्य श्चवश्वश्चवद्यालयेः
संस्कृतश्चवश्वश्चवद्यालयेः

मूल्याङ्कनप्रकाराेःअङ्काि

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

270 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

400 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

400 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

400 अङ्काेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

400 अङ्काेः

5th and 6th

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 200 अङ्काेः

षाण्माश्चषकेः

बाह्यमूल्याङ्कनम ्

360 अङ्काेः

षाण्माश्चषकेः

5th and 6th

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 30 अङ्काेः
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्
आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ्

आन्तश्चरकमूल्याङ्कनम ् 40 अङ्काेः
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व ानम ्
पूणम
300 अङ्काेः
200 अङ्काेः
200 अङ्काेः
200 अङ्काेः
650 अङ्काेः
500 अङ्काेः

व ानम ्
पूणम
300 अङ्काेः
400 अङ्काेः
400 अङ्काेः
400 अङ्काेः
600 अङ्काेः
400 अङ्काेः
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पश्चिमबङ्गराज्ये श्चिवश्चष वयस्नातकस्तरे श्चवश्चभन्नश्चवश्वश्चवद्यालयेष संस्कृतश्चिक्षणस्य प्रचश्चलतेः मूल्यायनपद्धतेेः श्चववरणम ्

श्चवश्वश्चवद्यालयस्य नाम

परीक्षामाध्यमेः ितमाधारेण

प्रश्नस्य प्रकाराेः ितमाधारेण

संस्कृतमाध्यमेन देवनागरीश्चलप्ां
40% अङ्काेः
श्चवद्यासागरश्चवश्वश्चवद्यालयेः

संस्कृतमाध्यमेन बङ्गभाषाश्चलप्ा
20% अङ्काेः
बङ्गभाषामाध्यमेन - 40% अङ्काेः
संस्कृतमाध्यमेन देवनागरीश्चलप्ां
60% अङ्काेः

कलकात्ताश्चवश्वश्चवद्यालयेः

संस्कृतमाध्यमेन बङ्गभाषाश्चलप्ा
20% अङ्काेः
बङ्गभाषामाध्यमेन - 20% अङ्काेः

वधवमानश्चवश्वश्चवद्यालयेः

कल्याणीश्चवश्वश्चवद्यालयेः

70%
वस्तश्चनष्ठप्रश्नाेः

बङ्गभाषामाध्यमेन - 50% अङ्काेः

40%

70%
वस्तश्चनष्ठप्रश्नाेः

80% अङ्काेः

50%

संस्कृतमाध्यमेन बङ्गभाषाश्चलप्ा

वस्तश्चनष्ठप्रश्नाेः

बङ्गभाषामाध्यमेन - 20% अङ्काेः

50%

30% अङ्काेः
बङ्गभाषामाध्यमेन - 20% अङ्काेः

~ 71 ~

800 अङ्काेः

Marks

800 अङ्काेः

Marks

1725 अङ्काेः

Grade

1300 अङ्काेः

Grade

30%
श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः

संस्कृतमाध्यमेन बङ्गभाषाश्चलप्ा

Marks

श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः

संस्कृतमाध्यमेन देवनागरीश्चलप्ां

50% अङ्काेः

800 अङ्काेः

30%

वस्तश्चनष्ठप्रश्नाेः

संस्कृतमाध्यमेन देवनागरीश्चलप्ां

Marks

श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः

40% अङ्काेः

संस्कृतमाध्यमेन बङ्गभाषाश्चलप्ा

800 अङ्काेः

40% अङ्काेः

60%

बङ्गभाषामाध्यमेन - 60% अङ्काेः

संस्कृतश्चवश्वश्चवद्यालयेः

वस्तश्चनष्ठप्रश्नाेः

संस्कृतमाध्यमेन बङ्गभाषाश्चलप्ा

20% अङ्काेः

पश्चिमबङ्गराज्य श्चवश्वश्चवद्यालयेः

60% अङ्काेः

श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः

20% अङ्काेः

मापनप्रणाली
Marks/Grade

श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः

संस्कृतमाध्यमेन देवनागरीश्चलप्ां 10% अङ्काेः

संस्कृतमाध्यमेन देवनागरीश्चलप्ां

पूण वमानम ्

श्चनबन्धरूपप्रश्नाेः
50%
वस्तश्चनष्ठप्रश्नाेः
50%
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पश्चिमबङ्गराज्ये स्नातकस्तरे

येष

श्चवश्वश्चवद्यालयेष

परीक्षास

२. अध्यापकाेः पारम्पश्चरकप्रणालीमपेक्ष्य, सप्रमाणं, श्चवश्वसनीयं,

मापनप्रणाल्याम ् अङ्काेः दीयते ति अङ्कानां श्चवभाजनमेव ं प्रकारेण

वैश्चवध्यपूण,ां प्रायोश्चगकञ्च आधश्चनकमूल्याङ्कनश्चवश्चधमाियेयेः।
तेन छािाणां यो्यता सस्पष्टं श्चनरूश्चपता स्यात।्

श्चियते।
Percentage
90% and above
70% and above but below 80%
50% and above but below 60%
40% and above but below 50%
Below 40%

पश्चिमबङ्गराज्ये स्नातकस्तरे

३. मूल्याङ्कन े

Classification/ Division
Distinction / Outstanding
First class
Second Class
Pass Class
Fail

येष

श्चवश्वश्चवद्यालयेष

पाठ्यसहगाश्चमश्चियाणाञ्च

५. मूल्याङ्कन े परीक्षकै ेः श्चनष्पक्षदृश्चष्टकोणेः आियणीयेः।
६. परीक्षायां सम्पूणां पाठ्यिममाश्चित्य प्रश्नाेः भवेयेः।

Grade Point
8
7
6
5
4
3
2
1

सिभ वग्रन्था
१. उपाध्याय, दुगाववती, (1991), 19 वीं िताव्दी में
संस्कृतश्चिक्षा की श्चस्थश्चत, सम्पूणावनि संस्कृतश्चवश्वश्चवद्यालयेः,
वाराणसी।

 पश्चिमबङ्गराज्यस्य स्नातकस्तरे संस्कृतश्चिक्षणे मूल्याङ्कनं
संस्कृतश्चिक्षणोद्देश्याश्चन, पाठ्यिमञ्च अनसृत्य सम्पाद्यते।
संस्कृतश्चिक्षणस्य

२. नलचिवश्चत्त व कानाल, (1996), संस्कृताध्यपनम, ् वेङ्कटाम्बा
पाश्चिके िन, ् श्चतरुपश्चतेः।

३. पाण्डेय अरश्चवि कमार, (2004),संस्कृत श्चिक्षा का श्चवकास

मूल्याङ्कनं षाण्माश्चसक-

(श्चिश्चटि कालके श्चविेष सिभ व में), आश्चदत्य बक ् सेन्टर,

वाश्चष वकपरीक्षाश्चभेः सम्पाद्यते।
 मूल्याङ्कन े

वाराणसी।

श्चनबन्धािकवस्तश्चनष्ठोभयश्चमश्चितपरीक्षाप्रकाराेः

४. श्चद्ववेदी पारसनाथ, (1989), संस्कृत आयोग का प्रश्चतवेदन,

प्रयज्यन्ते।

 स्तरेऽश्चस्मन ् आन्तश्चरकं

–बाह्यञ्च

मूल्याङ्कनप्रश्चियाद्वयं

अनश्चियते।

सम्पूणावनि संस्कृतश्चवश्वश्चवद्यालय, वाराणश्चस।
५. िास्त्री, काली कमारदत्त, (1974), कं ट्रीव्यूिन ट द संस्कृत
श्चलटरेचर ट बंङ्गाल, कलकात्ता संस्कृत कालेज श्चरसचव,

 परीक्षायाेः माध्यमत्वेन संस्कृतं बङ्गभाषा च स्वीश्चियते।

सीरीज, संस्कृत कालेज, कलकात्ता।

् ड उभयोेः प्रयोगेः
 श्चवश्वश्चवद्यालयभेदने मापनस्य कृ ते माकव स ग्रे

६. सफाया, रघनाथ, (1997), संस्कृतश्चिक्षा, हश्चरयाणा साश्चहत्य

दृश्यते।
मूल्याङ्कन े उपयक्ताेः के चन प्रस्तावा

७.

१. प्रश्नपिमेतादृिं श्चनमावतव्यं यत ् छािाेः अधीतश्चवषयज्ञानं,
स्मरणिश्चक्तं,

एवञ्च

४. मूल्याङ्कनने संस्कृतश्चिक्षणस्य उद्देश्यानां पूश्चतरव श्चप ज्ञातव्या।

उपसंहार

 स्नातकस्तरेष

स्यात।्

स्यात।्

परीक्षास

प्रकारेण श्चियते।
Marks
90–100
80–89.99
60–79.99
55–5%
50–54.99
45–49.99
40–44.99
39.99 and below

महत्त्वं

बाह्यमूल्याङ्कन ेन साकम ् आन्तश्चरकमूल्याङ्कनस्याश्चप पश्चरगणनं

मापनप्रणाल्यां ग्रेड यि दीयते ति मूल्याङ्कनस्य श्चवभाजनमेव ं

Letter Grade
O
A+
A
B
C
D
E
F (Fail)

श्चनबन्ध-वस्तश्चनष्ठ-मौश्चिकपरीक्षाश्चभस्साकं

श्चचन्तनिश्चक्तं

कल्पनािश्चक्तञ्च

अकादमी, चण्डीगढ।
Sharma SR. Teaching and Development of Sanskrit,
Anmol Publication Pvt. Ltd. Daryaganj, New Delhi,
1994.

८. Dash

उपयज्य

Kashab Chandra. Elements of Research
Methodology in Sanskrit, Chaukambha Sanskrit
Sansthan, Varanasi, 1992.

प्रश्नानामत्तरं दद्येः। तथा चेत ् छािाेः कण्िस्थीकृ त्य लेिनं,
्
प्रश्चतश्चलपीकरणाद्यनश्चचतमागावणाम आियणञ्च
पश्चरत्यजेयेः।
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