प्रतिवेदन व्याख्या सम्बन्धी तनदेतिका
तकस्टोन परीक्षा

पेन्सिलभेन्िया न्िक्षा न्िभाग
न्िस्टोि परीक्षा न्िद्यार्थी प्रन्ििेदि िम्बसधी न्िदेन्ििा
तवद्यार्थी प्रतिवे द नको अर्थथ लगाउने मागथ द िथ न
किस्टोन परीक्षा 2020 र त्यसपछि छिद्यालय छिक्षा सम्पन्न गने छिद्यार्थीका लछग पेछन्सलभेछनयाको नयााँ माध्यछमक छिद्यालय दीक्षान्त मापदण्ड प्रणालीको एक अङ्ग हो ।
छिदय् ार्थीहरूले 2010-2011 देछि छिजगछणत 1, जीि छिज्ञानम र साछहत्यमा छििेष पाठ्यक्रमको अन्तछतर परीक्षा छदन्िन् ।
किद्यार्थी प्रकििेदनमा हरे ि किस्टोन परीक्षामा किद्यार्थीले िस्िो प्रदर्शन गरे िा छन् भन्ने देखाइन्छ । यो कनदेकर्िाले किद्यार्थीिो प्रकििेदनमा प्राप्ताङ्िहरू व्याख्या गनश
सहयोग गछश । यकद किद्यार्थीले िुनै परीक्षािो दबु ै मोड्यल
ु कदएनन् भने, प्रछतिेदनको एक छहस्सा िाली हुन्ि । याद गनुहन ोस्, यी परीक्षाहरू छिद्यार्थीको िैछक्षक छिकास
मापन गने एक तररका मात्र हो ।
तवद्यार्थी प्रतिवे द नको पे ज 1 को व्याख्या
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तवद्यार्थीको तववरण
यस खण्डमा किद्यार्थीिो नाम, स्कूल, छडछस्िक्ट, परीक्षा छमछत,
र श्रेणी छनर्ाुरण गररन्ि ।
मन्रीको िुभकामना मन्िव्य
यो कर्क्षा मन्रीिो पर हो र किस्टोन परीक्षामा मल्ू याङ्िन
गररने किषयिस्िि
ु ो व्याख्या गदशछ ।
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तवषयगि क्षेर
यो किस्टोन परीक्षामा समािेर् गररने पाठ्यक्रम िा किषयिस्िु
हो ।
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तवद्यार्थीको तकस्टोन परीक्षा नतिजा
यस िाकलिाले किस्टोन परीक्षामा किद्यार्थीिो र्ैकक्षि स्िर
इङ्कगि गदशछ ।
तकस्टोन परीक्षाको बारेमा
यो किस्टोन परीक्षािो संकक्षप्त सारार्
ं हो ।
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पेन्सिलभेन्िया न्िक्षा न्िभाग
न्िस्टोि परीक्षा न्िद्यार्थी प्रन्ििेदि िम्बसधी न्िदेन्ििा
तवद्यार्थी प्रतिवे द नको पे ज 2 को व्याख्या
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कुल परीक्षामा िैतक्षक स्िर
िीरले सम्पर्ू श किस्टोन परीक्षामा किद्यार्थीिो र्ैकक्षि स्िर िर्श
इङ्कगि गदशछ ।
द्रष्टव्य: यछद छिद्यार्थीको परीक्षा छलइएको छर्थएन िा कनल
प्राप्ताङ्क प्राप्त पाएनन् भने, िैछक्षक स्तरछतर फछकु एको तीर
देख्न सछकाँ दैन ।
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तवद्यार्थीको स्कोर
उक्त कमकिसम्मिो उच्चिम िुल परीक्षा प्राप्ताङ्िले िुल
परीक्षामा किद्यार्थीिो स्िे ल स्िोर इङ्कगि गदशछ । त्यसिो
सार्थसार्थै, बार ग्राफमा रहेको तीरले िैछक्षक स्तरको
दायराछभत्र छिद्यार्थीको प्राप्ताङ्क कनन स्र्थानमा पदुि भन्ने
इङ्छगत गदुि ।
हरे ि किषयगि क्षेरिो आफ्नै स्िे ल हुने हुनाले किद्यार्थीिो
किस्टोन परीक्षा प्राप्ताङ्िहरू अिो किषयगि क्षेरिोसँग
िुलना गररनहु ुन्न ।
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न्यूनिम/अधिकत स्के ल स्कोर
न्यनू िम र अकििि स्िे ल स्िोरले किद्यार्थीले ल्याउन सक्ने
न्यनू िम र अकििि स्िोर बुझाउँ छ । हरे ि किस्टोन परीक्षािो
न्यनू िम र अकििि स्िोर हुन्छ जनु िषषिषश
ँ सम्म उस्िै रे ञ्जमा
रहन्छ । सबै परीक्षािो लाकग प्रिीर् स्िोर 1500 मा तय
गररएको ि ।
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पेन्सिलभेन्िया न्िक्षा न्िभाग
न्िस्टोि परीक्षा न्िद्यार्थी प्रन्ििेदि िम्बसधी न्िदेन्ििा
तवद्यार्थी प्रतिवे द नको पे ज 2 को व्याख्या (तनरन्िर)
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मापनको मानक रुतट
यो रे ञ्जले किद्यार्थीिो किस्टोन परीक्षा स्िोरिो लाकग
मापनिो मानि रुकट (SEM) प्रछतछबछम्बत गदुि । उस्तै
सस्ं करणको परीक्षा छलएमा उनले कछत हाछसल गनु सक्िन्
भन्ने यर्थोछित स्कोर रे ञ्ज प्रदान गदुि । (अको िब्दमा,
छिद्यार्थीले ठ्याक्िै उही किषयिस्िु, तर फरक प्रश्नहरू रहेिो
परीक्षा कदएिो खण्डमा।)उदाहरणको लाछग, यछद छकस्टोन
परीक्षामा प्राप्ताङ्क 1750 ि र SEM रे ञ्ज 1700 देछि
1800 सम्म ि भने, छिद्यार्थीले उस्तै अिस्र्थामा फरक
संस्करणको परीक्षा छदएमा प्राप्ताङ्क 1700 र 1800 छबिको
रे ञ्जमा आउन सक्छ ।
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िैतक्षक स्िरको अर्थथ
यस खण्डमा पेकन्सलभेकनयािो र्ैकक्षि स्िरिो सामान्य
व्याख्या कदइएिो छ । किस्टोन परीक्षामा
किद्यार्थीिो र्ैकक्षि स्िर चार र्ैकक्षि स्िरमध्ये एिकभर पदशछ :
आर्ारभतू भन्दा न्यनू , आर्ारभतू , प्रिीण, र उन्नत ।
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हरेक मोड्युलमा तवद्यार्थीको िै तक्षक स्िर
यस खण्डमा हरे ि मोड्यल
ु अन्िगशि किद्यार्थीिो र्ैकक्षि प्रगकि
इङ्कगि गररएिो हुन्छ । यसमा हरे ि मोड्यल
ु मा समेकटएिा
मल्ू याङ्िन एङ्िरहरू कदइएिो हुन्छ । त्यसिो सार्थसार्थै,
यसले हरे क मोड्यल
न र परीक्षाको लाछग नछतजा, स्के ल स्कोर, र
परीक्षा छमछत छकटान गदुि ।
द्रष्टव्य: छिद्यार्थीले परीक्षामा प्रिीण स्कोर हाछसल गनु दबन ै
मोड्यल
न मा उत्तीणु गनुपन दैन ।
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सम्पण
ू थ परीक्षामा तवद्यार्थीको िैतक्षक स्िर
यस खण्डमा सम्पर्ू श परीक्षामा किद्यार्थीिो स्िे ल स्िोर र र्ैकक्षि स्िर इङ्कगि गररएिो हुन्छ । सम्पर्ू श परीक्षामा हाकसल गररएिो स्िे ल स्िोरले दईु उच्चिम
मोड्यल
ु स्िोरहरूिो संयोजनिो रूपमा गर्ना गररएिो उच्चिम प्राप्ताङ्ि जनाउँ छ । मोड्यल
ु हरूमा किकिि िकठनाइिा किकभन्न प्रश्नहरू हुने हुनाले, कूल
स्के ल स्कोर मोड्यनलहरूको औसत बराबर नहुन सक्ि । पछहलो पटक छकस्टोन परीक्षा छदने छिद्यार्थीहरूले कनल परीक्षा स्के ल स्कोर प्राप्त गनु दबन ै मोड्यल
न को
परीक्षा छदनपन िु ।

पेन्सिलभेन्िया न्िक्षा न्िभाग
न्िस्टोि परीक्षा न्िद्यार्थी प्रन्ििेदि िम्बसधी न्िदेन्ििा
तकस्टोन परीक्षा सम्बन्धी सामान्य जानकारी
तकस्टोन परीक्षामा समावे ि गररने तवषयवस्िु
प्रत्येि किस्टोन परीक्षालाई दईु मख्ु य ररपोकटशङ श्रेर्ीमा व्यिकस्र्थि गररएिो हुन्छ, जसलाई मोड्यल
न भछनन्ि । हरे क मोड्यल
न छििेष मल्ू याङ्कन एङ्करहरू र
सो छिषयगत क्षेत्रको योग्य छिषयको आर्ारमा व्यिछस्र्थत गररएको हुन्ि । मल्ू याङ्िन एङ्िरहरू र योग्य किषय भनेिो हरे ि किस्टोन परीक्षामा मल्ू याङ्िन
गररने मानिहरू स्पष्ट पाने िर्थनहरू हुन् र किनले पाठ्यक्रम, छिक्षण, र मल्ू याङ्कनलाई पङ्छिबद्ध गनुको लाछग एक औजारको रूपमा सघाउ परन य् ाउाँिन् ।
छकस्टोन परीक्षामा आउने सबै प्रश्नहरू छकस्टोन परीक्षा मल्ू याङ्िन एङ्िरहरू र योग्य किषयिस्िु बमोकजम हुन्छन्, जनन
www.pdesas.org/Standard/Views कलङ्िमा SAS िेबसाइटमा पाउन सछकन्ि ।
तकस्टोन परीक्षाका लातग ढााँ चाहरू
किस्टोन परीक्षाहरू अनलाइन र िागज/छससाकलम दबन ै माध्यमबाट छदन सछकन्ि । छडछस्िक्टहरूले स्र्थानीय रूपमा अनलाइन, कागज/छससाकलम, दबन ै
माध्यम मध्ये कनन अपनाउने भन्ने छनर्ाुरण गदुिन् ।
तकस्टोन परीक्षामा आउने प्रश्नका प्रकारहरू
किस्टोन परीक्षामा बहु-छिकल्प प्रश्नहरू र संरकचि उत्तर कदने िा किस्िृि जिार् कदनपु ने प्रश्नहरू समािेर् हुन्छन् । हरे ि किस्टोन परीक्षािो लाकग, लगभग
60% देछि 75% कनल प्राप्ताङ्क बहु-छिकल्प प्रश्नहरूबाट हुन्िन् र कनल प्राप्ताङ्कको 25% देछि 40% सम्म संरछित-उत्तरयि
न प्रश्नहरूबाट हुन्िन् ।
नतिजा ररपोतटथ ङ गने प्रतिया
सबै किस्टोन परीक्षािा लाकग हरे ि किद्यार्थी प्रकििेदनिो दईु प्रकि प्रत्येि स्िूल कडकस्िक्ट र चाटशर स्िूलमा पठाइन्छ, जसले अछभभािक, छिक्षक, मागुदिुन
परामिुदाता, र/िा प्रर्ानाध्यापकहरूलाई छितरण गिु न् । स्कूल छडछस्िक्ट र िाटशर स्िूलहरूले किस्टोन परीक्षािा स्िूल-स्तरीय प्रछतिेदनहरूका नछतजा
प्रकािन गनु सक्िन् ।

