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घटक ३ भाषा व सं ेषणाचे मू यमापन 
 
३.० उि ट  
३.१ तावना  
३.२ िवषय िववेचन  

३.२.१ सं ेषण : संक पना आिण कार ( भािषक आिण अभािषक  ) 
३.२.२ आकलनातील भाष आिण अिभ य तीतील भाषा संक पना, कार (भािषक व सांकेितक )भाषेची 
संरचना. 
३.२.३ सामा य िवकास होणा या मलुांमधील िवकासाचे ट पे– वणशा ीय ा िविवध कार या 
कणबधीर वाचाआिण पिर थतीचा ( पालक सहभाग ,भाषेसाठी शी  ह त ेपन सिुवधा ) भाषा व स ेशनावर 
होणारा पिरणाम.. 
३.२.४ भाषा व सं ेषणाचे मू यमापन : िवकासा मक पडताळा सचूी, के स, मािणत चाच या ,आिण 
भाषे या िविवध घटकांचे नमु याव न मू यमापन ( िन मती मता , ल टता ,यो यता आिण सं ेषणता.) 
३.२.५  सं ेषण व भाषा संदभ तील गरजांची ओळख. 

३.३ सारांश  
३.४ पािरभािषक श द  
३.५ सरावासाठी न  
३.६ अिधक वाचनासाठी संदभ पु तके  
_________________________________________________________________________ 
३.० उि टे  
_________________________________________________________________________ 

ा करणाचा अ यास के यानंतर तु ही  
१) सं ेषणाची संक पना आिण सं ेषणाचे िविवध कार प ट कराल. 
२) भाषा िवकासातील आकलनातील भाषा व अिभ य तीतील भाषा हणजे काय ते सांगाल. 
३) सामा य िवकास होणा या मलुांमधील भाषा िवकासासाठीचे पुव व यक घटक सांगू शकाल.  
४) सामा य िवकास होणा या मलुांमधील भाषा िवकासाचे ०-५ वष मधील ट पे सांगाल. 
५) भाषा व सं ेषणावर पिरणाम करणारे वै कीय व पर थतीज य घटकांचे प टीकरण ाल. 
६) भाषेचे नमनेु िविवध मािणत साधनां या सहा याने तपास ूशकाल. 
७) भाषा व सं ेषणातील मु यािन रणाची संक पना प ट कराल. 
८) भाषेचे िविवध घटकांचे मू यिनध रण कसे करायची हे समजेल. 
९) भाषा व सं ेषणा या संधाभ तील गरजांचे िनध रण कसे करायचे हे समजेल. 
३.१ तावना    
            सं ेषण, सं ापन, संवाद हे सव श द आपण दैनिदन जीवनात नेहमीच ऐकत असतो. येक े ा या  िविश ट 
अशा संक पना असतात. या जाणनू घेत या नंतर या े ातील सखोल ान समज यास मदत होत असते. िव ाथ  
िम ांनो या घटकात आपण समाजशील अशा मानवा या जीवनातील याचे अ त व िस  करणा या सं ेषणा िवषयी 
मािहती बघणार आहोत. यात सं षेणाचे िविवध कार तसेच भाषेचे िविवध कार याची मािहती तु हाला िमळेल. िवशेष 
िश क हणनू काय करताना कणबधीर िव ा य चा भाषा िवकास हा घडवून आणावा लागतो. तो आपोआप होत नाही. 
त हा हा िवकास घडवून आणताना सामा यपण ेभाषा िवकास, सं ेषण िवकास कसा होतो /कोण या ट यात होतो ? या 
ट यांची वैिश टे काय असतात हे समजनू घेणे खपू मह वाचे आहे. याच ाना या आधाराने आपण वण बािधत 
िव ाथ या भाषा िवकासाची आखणी करीत असतो आिण हणनूच सखोल ान आपण या घटकातून घेणार आहोत. 
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          सामा य भाषा सं ेषणा या सव संक पना व िवकासाचे ट पे बिघत यानंतर आपण या िव ा य ना िशकवणार या 
िव ा य ची भाषा व सं ेषण िवकासा या ट यावर आहेत व आप याला यांना कोण या ट यापयत पोहचवायचे यासाठी 
भाषा सं ेषणाचे मु यांकन होणे आव यक आहे. ा घटकात आपण भाषा व सं ेषण मु यािनध रणाचे  िविवध घटक व 
मू यमापनाची मािणत साधने बघणार आहोत. 
३.२ िवषय िववेचन : 
३.२.१ सं ेषण, संक पना व कार – सं ेषण हा मानवी जीवनातील एक अिवभा य घटक आहे.मानवाला समाजात 
राहत असताना आप या भावना, मते, िवचार दसु यापयत पोहचिव यासाठी सं ेषण साधावे लागते.सं ेषण वेगवेग या 

कारे केले जाते.सं ेषनाची संक पना समजनू घेताना सव थम आपण सं ेषणाची या या जाणनू घेऊ या. 
“Communication is a complex, two-way, and intentional process  of passing the massage from one end 
to the other using a channel.” 
“सं ेषण ही मा यमा ारे होणारी गुंतागुतंीची ि माग  व सहेतुक ि या आहे ारे एका िब दकुडून दसु या बदकूडे संदेश 
पाठिवला जातो.” 
या मधील मह वा या श दांचे प टीकरण खालील माणे- 
ि या : यावेळी आपण सं ेषण करत असतो यावेळी मद ू या तरावर अनेक ि या एकावेळी होत असतात.व अनेक 

ि या या यावेळी एक पणे होतात त हा ती ि या होते.  ि या होताना चार घटक हे सं ेषण ि येत कायरत 
असतात.ते हणजे व ता, ोता ,मा यम व संदेश याब ल सिव तर मािहती आपण बघणार आहोत . 
सं ेषण : आपण सं ेषण करत असतो त हा ते इत या सहजपणे घडते की, यामागील गुंतागुंतीची ि या आप या 
ल ातही येत नाही.परंतु सहज िवचार करा. मला समोर या य तीला नम कार, काय हणताय ? सगळं ठीक आहे ना ? 
असा संदेश ावयाचा असेल तर शारीिरक व मद ू या तरावर काय काय ि या अगदी अ पावधीत होतात आिण आपला 
संदेश समोर या य तीपयत पोहोचतो. हा संदेश पो चिवताना मदू या तरावर अनेक ि या घड ात जसे समोर या 
य तीची ओळख, याचे आप याशी असणारे नाते, सं षेणाची वेळ, पिर तथी या सव गो ट चा िवचार केला जातो. 

यानंतर मदू या भाषा पिर े ातनू भाषेतील वेगवेग या श दांची िनवड केली जाते आिण या श दांना यो य िनयमात 
बांधनू वा यरचनेचा  िवचार केला जातो. यानंतर आप याला बोल या या म यामातनु संदेश ावयाचा असेल तर आपला  
मद ूआप या वाग ीयातील अवयवांना तशी सचूना पाठिवतो. वाग ीयाची यो य प तीने हालचाल क न यो य या 
आवाजात आपण या वा याचे उ चारण करतो हणजेच सरळ साधी वाटणारी वरील कृती कर यामागे एव ा सव 

ि या होत असतात. यापैकी एकही ि या सदोष असेल तर संदेश यो य प तीने पोहच ूशकणार नाही व सं ेषण यश वी 
होणार नाही. हणनूच सं ेषण ही अितशय गुंतागुतंीची ि या आहे. 
३)  सं ेषण ही ि माग  ि या आहे.- सं ेषण ि या होत असताना व ता, ोता अशा दोन बदू या दर यान 
संदेशांची देवाण घेवाण होत असते. सं षेणातील येक संदेशात ि माग  हो याची मता असते. 
४) सहेतकु : सं ेषण कर यामागे उ ेश नेहमीच उ ेश असतो. हा उ ेश वत:ची भावना, िवचार दसु या पयत पोहचवणे 
अस ूशकतो. कवा व याने पाठिवले या संदेशाला ितसाद देणे असा अस ूशकतो. 
     िव ाथ  िम ानो वरील प टीकरण व न सं षेणाची या या व संक पना आप या ल ात आली असेल आता 
आपण सं षेण साखळी या ब ल सिव तर मािहती बघ ूया. 
आ) सं ेषण साखळी :-सं ेषण साखळी हणजेच आपण बिघतले या याखेचे आकृती या मा यमातनू प टीकरण 
होय. 
आकृती मांक १.१  
 Encoder          Message       Decoder  

channel                                      
आता या आकृतीचे प टीकरण बघ ूया. 
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वरील आकृती .१.१ म ये एकून चार घटक आहेत. याचंी सिव तर मािहती बघ.ू  

१. व ता (Encoder) : आपण यावेळी सं ेषणाची संक पना अ यासात आहोत यावेळी लेखना या मा मातनू 
मी माझा संदेश तुम या पयत पो चिवते आहे. संदेश देणारा कवा बोलणारा हणजेच व ता याला या सं ेषण 
साखळीत Encoder aसे हणतात. 

२. ोता (Decoder) : जी य ती संदेशाचे हण करते. हणजेच आले या संदेशाचे िव लेषण क न याचे 
आकलन क न घेते या य तीस सो या भाषेत ोता असे हणतात. 

३. संदेश (Message) : जी भावना िवचार दसु यापयत पोहचवायचे यास संदेश हणतात.काही संशोधकां या 
मते संदेशाचे दोन कार आहेत. जसे यां या मते संदेश दोन कारचे असतात. 

संदेश  
मािहतीपर   सं ेषना मक संदेश                संदेश  
 
या दो ही संदेशब ल मािहती एका उदा.तनू बघ ूया. 
 
उदा.-तु ही तुम या िम ाशी / मैि णीशी बोट असताना ितने/ याने िदलेला संदेश ऐकत आहात. य पणे होणारा 
भािषक संवाद हणजे सं ेषणा मक संदेश. पण हाच संदेश ऐकताना नकळत तु ही व याचे वय, व या या 
भाषेची पा वभमूी हणजेच तो कोण या िवभागातील आहे. याही िवचार कर याची प त ,सामािजक/ आ थक 
गट, देहबोली या सव गो टीमधनू सं ेषणास हातभार लागत असतो.अशा कार या संदेशांना मािहतीपर संदेश 
असे हणतात. 

४. सं षेणाची मा यमे :- सं ेषणाची संक पना व या ती बघत असताना येणारे संदेश हे कोणकोण या मा यमातनू 
यतेात हे ही बघणे मह वाचे आहे.कारण सं ेषण साखळीतील सव त मह वाचा घटक हणजे मा यम हा होय.    
मा यमािशवाय कोण याच संदेश वा याकडून ो याकडे जाऊ शकत नाही.ही मा यमे कोणती ?ते बघयूा. 
सं ेषना या मा यमाचे मु य वे दोन कार पडतात.व नंतर याचे २-२ उप कार पडतात. 
                           सं षेणाची  मा यमे  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१) Aural / Oral (Listening -Speaking):  ऐकणे / बोलणे मानवी सं ेषणात ा मा यमास सव त 

मह वाचे थान आहे. कारण मानवी स ेषणासाठी ा मा यमाचा उपयोग सव त अिधक केला जातो. ा 
मा यमातनू सं ेषण साध यासाठी बोली भाषेचा उपयोग केला जातो हणजेच व ता आप या वाचेचा / 
वाणीचा उपयोग क न संदेश ो या पय य पोहचिवतो तर ोता ऐक या या मा यमातून या संदेशाचे हण 
करतो.हे संदेश हण करताना व ता आिण ोता समोरासमोर असतीलच असे नाही.उदा. रेिडओवरील 
बात या, दरू वनीवरील संभाषण यात व ता आिण ोता (ऐकणे/बघणे) याच मा यमाचा उपयोग करत 

Visual-
Facial  
देहबोल   

ाथ मक मा यम े दु यम मा यम े 

Aural/Oral  
ऐकणे 
बोलण े 

Visual-
Manual  
सांके तक 
भाषा  

Visual-
Graphical 

लेखन वाचन  
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असतात.दैनिदन जीवनात आपण एकमेकांशी बोलनू संवाद साधतो यावेळी याच मा यमाचा उपयोग करत 
असतो. ा मा यमास ाथिमक मा यम हटले जाते कारण मानवा या भाषा हण मतेमळेु माणसू/बालक 
या पिरसरात / सामा य पिर थतीत वावरतो.तेथील भाषा तो लहान पानापासनु ऐकून ऐकून हण करत 

असतो.ती िशकावी लागत नाही आपोआप येते व गरजा य त कर यासाठी बोली भाषेचा उपयोग केला 
जातो. 

२) Visual- Manual (सांकेितक भाषेचा वापर)  
सामा य य ती या माणे बोलणे-ऐकणे या मा यमाचा सं ेषणासाठी सर स उपयोग करतात. याच माणे 
कणबधीर य ती सांकेितक भाषे या मा यमातनू सं ेषण साधत असते.सांकेितक भाषा ही कणबधीरांची 
मातभृाषाच आहे.जशी ऐकू येणा या य त म ये बोली भाषा आपोआप िवकिसत होते याच माणे 
कणबधीर बालकांम ये सांकेितक भाषेचा िवकास आपोआप होतो.बोली भाषेतील इं जी मराठी िहदी 
इ.भाषां माणेच कणबिधरांची सांकेितक भाषा ही पिरपणू भाषा आहे.भाषा हो याची सव वैिश टे या भाषेत 
अस याने या भाषे या मा यमातनू कणबधीर बालक भावीपणे सं ेषण साध ूशकते. हणनूच सं ेषना या 
या मा यमास ाथिमक मा यम हटले जाते.परंतु संशोधकांम ये अजनूही सं म आहे. 

३) Visual – Graphical (वाचन / लेखन) वा यापासनू ो यापयत संदेश पोहचव याचे आणखी एक 
मा यम हणजे लेखन होय.व याला ावयाचा संदेश हा लेखीमा यामातु ही ो यापयत पोहचिवता येऊ 
शकतो.यासाठी येक बोलीभाषेतील वन ना िच हे िदलेली आहेत. यातनू या या भाषेची िलपी तयार होत 
असते.या िच हांना एक  बोली भाषेतील श द हे िलपी व पात /लेखी व पात समोर ठेवले जातात.उदा. 
कथा, कादंब या, संदेश, वृ प ातील संदेश,प  इ. ा मा यमाला दु यम मा यम हटले जातात.कारण या 
मा यमाचा उपयोग कर यासाठी लेखन वाचन हे मु ाम य न क न िशकावे लागते.ते आपोआप येत नाही. 
दैनिदन जीवनात सं ेषनातील या मा यमास दु यम थान आहे हणजेच सो या भाषेत दैनिदन सं ेषण ा 
मा यमािशवाय होऊच शकणार नाही असे नाही. 

४) Visual – facial (Speech reading देहबोलीचा वापर) आपण मागे मािहतीपर संदेशा झी मािहती 
बिघतली याच माणे सं ेषण साधताना आपले हातवारे, आवाजातील चढउतार, कणबधीरांना सं ेषण 
समज यासाठी केलेले ओ वाचन /वाचावाचन, देहबोली, चेह यावरील हावभाव या सव बाब चा सं ेषण 
समजनू घे यासाठी सहा यक मा यम हणनू उपयोग होत असतो. हणनूच या मा यमास दु यम मा यम 
हणतात.कोणतेही सं ेषण फ त या मा यमातनू पिरपणू होऊ शकत नाही.परंतु ाथिमक मा यमां या 

जोडीला सं ेषण भावी हो यासाठी या मा यमाचा उपयोग केला जातो. 
 सं ेषण  णालीची  पढुील  उदाहरणे पहा. 
१) तु ही हे पु तक वाचत आहात. 
२) लाल िस नल पाहून ाय हर गाडी थांबवतो. 
३) तु ही घरात यते ते हा कु ा शेपटी हलवतो. 
४) तु ही घब हेर पडताना बाळ रडू लागते. 
५) मधमाशी एक कार या नृ यातून मधा या उगम थानाची मािहती देत.े 
६) तु ही रेिडओवर भाषण ऐकता. 
७) दोन माणसे एकमेकाशी सांकेितक भाषेत बोलत आहेत. 
८) भरतनाटयम न तका नृ य करताना मु ा वापरते त हा ित या नृ यातील क पना तु हाला कळते  
९) तु ही  हारवा याला हाराची िकमत काही हावभाव क न िवचारता.  
१०) आकाशात ढग पाहून तु ही छ ी बरोबर घेता. 

वरीलपैकी कोणती उदाहरणे भाषेची आहेत व कोणती नाहीत. हे तु ही तुम या टीने नमूद करा. याच माणे 
कोणती सं ेषनाची वा ये आहेत व कोणती नाही ते सांगा  
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वरील वा यातील वा य . ३ व ५ प टपणे ाणीवग चे सं ेषण दाखवतात.मानवेतर सं ेषनात ामु याणे 
ा यांचा व प ांचा समावेश होतो.आणखी कोण या कारे आपण या वा याचे कार पाहू शकतो.? तर भािषक 

व अभािषक वा य  .२ ,४,८,९ आिण १० ही अभािषक सं ेषनाची उदहरणे आहेत. याच माणे वा य .६ व 
७ ही भािषक सं ेषणाची उदाहरणे आहेत.   
आपण सं ेषणाची अनेक उदा. मािहती काही सहेतुक, काही हेत ूरिहत ,काही मानवी,तर काही ा यांची काही 
िनसग चीही उदाहरणे आहेत.एखादी सामा य य ती िवचार मांड यासाठी कोण या भािषक सं ेषण णालीची 
सं ेषणासाठी िनवड करते हे मह वाचे असते. 
       सं ेषण णालीचे वग करण खालील कारे करता येईल. 
सं ेषण  
 
 
मानवी   ाणीवग य  
 

भािषक         अभािषक  अभािषक 
ऐकणे-वाचणे   सांकेितक भाषा  
बोलणे-िलिहणे   

      आपण बिघतलेले ाणीवग य सं ेषण हे अितशय मय िदत असते. ाणीवग य सं षेणाचे हेतहूी अितशय 
मय िदत असतात.जसे जीव शा ीय गरज, अ ती व िटकवणे, ढोबळ भावनाचे दशन आिण िशि त दशन 
इ. िशि त ाणीदेखील िशकवले या सं ेषणाला ध न यच मय देत सं ेषण करतात पर तु मानवी सं ेषनाचे 
तसे नाही मानवी सं ेषण ही अितशय िव ततृ संक पना आहे. या या सं ेषण साठी िविवध मा यमे 
आहेत.मानवाला िवचार कर याची मता अस यामुळे या या सं ेषनाच आवाकाही फार मोठा आहे. मानवी 
भाषे या िन मती मता या ऐ छकता,ि तरात अशा वेगवगे या वैिश ांचे दशन मानवी सं ेषणात होत 
असते. आता आपण भािषक व अभािषक सं ेषणाब ल मािहती बघयूा. 
      यापवू  बिघतले या दहा वा यां या आधारेच आपण भािषक व अभािषक सं ेषण ही संक पना समजनू 
घेऊया.  जसे तु ही घरी येता त हा तुमचा कु ा शेपटू हलवतो. हे वा य वरील पैकी कोण या कार या सं ेषणात 
मोडते ? बरोबर ! तर हे वा य अभािषक सं ेषणाचे  उदा. आहे. 
तर दोन माणसे सांकेितक भाषेत बोलत आहेत. व तु ही बाहेर पडता त हा बाळ रडू लागत.े ही दो ही वा य 
भािषक सं ेषणात मोडतात. भािषक व अभािषक यांतला फरक कसा ठरिवला बरे ? 

सांकेितक भाषेतील खणुा या भािषक मान या जातात. कारण सांकेितक भाषा ही पिरपणू भाषा आहे. परंत ु
भरतना ममधील मु ा मा  अभािषक मानली जातात. कारण एखा ा सं ेषण णालीला भािषक णाली 
हण यासाठी यात काही वैिश टे असावी लागतात. तर या सं ेषण णालीम ये  ही वैिश टे आढळून यते नाही या 

सं ेषण णालीला अभािषक असे हणतात. ही वैिश टे आपण भाषेचे व प बघताना पढुील उपघटकात  घेणारच 
आहोत. 

३.२.२ भाषेची संक पना ,संरचना आिण कार : 
( बोली भाषा आिण सांकेितक भाषा ,आकलनातील भाषा आिण आिभ य तीतील भाषा ) 
भाषे पिरभाषा व व प:  मानव हा समजशील ाणी आहे.समाजाचा भावी घटक हणनू वावर यासाठी 
मानवाला भा हेची आवशकता असते. भाषे या गुतंागुंती या व पामुळे अनेक शा ांनी भाषेचा अ यास 
क न संिशधाना या मा यमातनू भाषे या या या िद या यापैकी काही या या बघयूा. 
१. सपीर ( १९२१) 
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           “ Language is a purely human and non instinctive method of communicating ideas, 
emotions and desire  by means of a system of voluntarily produced symbols” 
“ भाषा ही ऐ छकपणे उ चारले या च हाची व संपणूतः फ त मानवाशी िनगडीत असणारी अशी प त 
आहे की यात सं ेषणा ारे क पना आिण भावना ,इ छा य त के या जातात कवा पोहचिव या जातात.” 

२. Chomsky (1957 ) 
“Language is a set of finite or infinite sentences each finite in length and constructed out of 
finite set of elements.” 
“भाषा ही मय िदत कवा अमय िदत िनयमांमधून व मय िदत लांबीतच बनिवता येतात. 

३. Lahey  (1978 ) 
“A code where by the idea about the world are represented through 
conventional  system of arbitrary signals for communication” 
“भाषा ही अशा प तीने श दब  कर यात आली आहे की ती एक िनयमांनी ब  अशी संकेताची कवा 
सं ेषनाची सोई कर प त आहे. या ारे आपण जगाब ल या क पना य त क  शकतो. 
      वरील ित ही वा यांमधील काही मह वा या संक पनाचे अथ बघयूा. 
१) णाली : आपण भाषा बोलतांना अगदी सहजपणे वापरतो. बोलतांना आपण कधी कधी चकुतो. कधी 

वा य अधवट सोडतो. परंतु तरी देखील भाषा ही िनयमांनी ब  अशी एक णाली आहे. भाषेला 
िविश ट िनयम असतात. जसे याकरणाचे िनयम ,उपयोगाचे िनयम.इ.  भाषा वापरताना आप याला 
िनयमांना डावलनू कवा िवस न चालत नाही. आपण हे िनयम बदल ुही शकत नाही आिण नाका ही 
शकत नाही. एखा ा िदवशी असे जाहीर क न चालेल का?, की मी भाषेचे िनयम पाळणार नाही तर 
नाही असे केले तर आपण सं ेषणच क  शकणार नाही. हणजेच भाषा ही एक णाली आहे िजचा 
अथ ते हाच समजला जातो ज हा भाषेचे िनयम काटेकोरपणे पाळले जातात. 

२. या छिचक (Arbitrary)  भाषा ही या या छक असते. भाषेत वापरली जाणारी िच हे ही या 
या छक व पाची असतात. येक श दाला दोन घटक असतात. आशय आिण प. श दाचे प 
हणजे बोललेला कवा िलहलेला श द तर आशय हणजे श दाचा अथ. श दांचे प आिण आशय 

यांत काय संबंध आहे असे तु हाला वाटते? टेबल ,खचु , झाड हे श द उ चार यावर या या श दाची 
ितमा आप या डो यासमोर उभी राहते. आशय आिण प यां यात कोणताही ता कक संबंध नसणे 

यालाच या इचीकता असे हणतात. हणजेच कोण याही व तलूा िदलेले नाव व याचा अथ याचा 
कोणताही संबंध नसतो.जसे एखा ा व तलूा वेगवेग या भाषेत वगेवगेळी नावे असतात.जसे फुल या 
श दाला इं जीत flower असे हणतात.पण याला फुल /flowवर च का हनायचे याला कोणतेही 
कारण नाही. हणनूच भाषेतील िच हे ही या इ छक आहेत. 

३.  Purely human: संपणूपणे मानवी: 
नैस गक िव  िशि त हा वाद तर सव ात आहे. भाषा का आ मसात केली जाते ? नैस गक भाषा 
आ मसात कर या या मानवी मतेमुळे हणजेच नैस गकरी या की िशकवून ? तर चो की या मते 
मानवाम ये फ त भाषा आ मसाती कण चे तं  (LAD ) “Language Acquisition Device” असते 
यामळेु फ त आिण फ त मानवच भाषा आ मसात क  शकतो. हणनू सािपर या भाषे या याखेत 
यांनी ही संक पना वापरली आहे. 

४. मय िदत /अमय िदत ( Finite /  Infinite ): मय िदत हणजे गणना करता ये यासारखा णी 
अमय िदत हणजे अमाप, गणना न करता ये यासारखा. भाषे या मोजमापाचा घटक कोणता? अथ त 
कोण याही भाहेतील वाचा वनी कवा श द सु  हे गणना कर यासारखे / मयिदत आहेत.पण 
भाषेती  वा ये मा  अमय िदत आहेत .आपण िवचार क न बघयूा .आिण मराठीतील एकूण िकती 
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वा ये आहेत सांगा बघ ू ! नाही सांगता येत .कारण िन मती मता या भाषे या वैिश ामुळे 
चो की या या येत मय िदत/अमय िदत सं पानाचा वापर केलेला आढळतो यांनी िदलेली भाषेची 
या या इतरांपे ा वेग या वाटते . 

  भाषे या या याव न भाषेचे व प तमु या ल यात आलेच असेल .आता हे व प अिधक 
चांग या प तीने समजनू घे यासाठी आपण भाषेची संरचना या उपघटकाकडे वळूया .   
 “भाषा हणजे फ त वाचा नाही. परंत ुवाचा हणजे भाषा आहे.” 

भाषेची वैिश टे(characteristics of language) 
भाषा ही मानवा या जीवनातील अिवभा य घटक आहे.`परंतु भाषा ही भाषा आहे, हे िस  हो यासाठी काही 
मह वाची वैिश टे आढळतात.ही वैिश टे वै वक आहेत हणजेच जगा या पाठीवर कोण याही भाचा अ तास केला 
तर या भाषेत खालील वैिश टे सवसामा यपणे िदसनू यतेात .  
१. िन मती मता : भाषा ही मानवाला िमळालेली देणगी आहे.भाष आ मसात कर यासाठी मानवाम ये एक 

िविश ट यं णा कायरत आहे. याला (LAD) (Language acquisition device) असे हणतात यामळेु मय िदत 
आशा िच हां या सहा याने तसेच मय िदत याकरणा या िनयमानसुार मानव असं य वा य तयार क  शकतो व 
या वा या या मा य मातनू आप या क पना , आपले िवचार भावना आिण इ छा तो य त करत 
असतो. हणनूच ही असं य कारची वा ये ही भाषेचीिन मती मता आहे. 

२. द तरता: (DUALITY) कोण याही भाषेम ये दोन तर आढळतात. यातील पिहला तर सु ा /मोक या 
वण चा कवा िच हांचा असतो. या वणना वतं  िर या कोणताही अथ असत नाहीत तर दसु या तरात मा  या 
वण ची कवा िच हाची यो य अशी जळुवाजळुव क न अथपणू श द तयार होत असतात.यालाच भाषेची 
ि तरता  असे हणतात. उदा.बदक या श दातील  ब,द,क  या ित ही अ रांना वतं  अथ नाही.तसेच बदक 
अशा जुळवणी ऐवजी द,क,ब (क,द,ब )अशी जुळवणी केली तरी देखील अथपणू श द तयार होत नाही. हणनू 
अथपणू श द तयार हो यासाठी दसु या तरात अशी यो य जळुवणी कर याची गरज असते.  

३. या छकता (Arbitrariness) : या छकता हे देखील भाषेचे एक वैिश ट आहे. येक भाषेतील श द हे 
परंपरेने चालत आलेले असतात. हणनू यवहारात या श दांचा उपयोग सह स पणे करत असतो.परंतु हे श द 
आिण याचा अथ यात कोणताही ता कक संबंध नसतो यालाच भाषेची या छकता हणतात. भाषेचे 
विनसंकेत कवा लेखी व पातील संकेत , भाषेतील तीके यांचा यां या अथ शी  कधीही सं बध आढळून 

यते नाही . उदा. एखादी िहरवी पाने, फुले, फां ा असणारी गो ट हणजेच झाड, हे आपणास आजबूाजू या 
वातावरणातून िमळालेले ान आहे यात झाड या श दाला पेड  वृ  (Tree)  अशीही नावे वापरली जाऊ 
शकतात. नाव बदल याने या गो टीचा अथ बदलत नाही. यालाच भाषेची या छकता हणतात. 

४. थलकालाती ता (Displacement) : भाषा हे भावना ,िवचार ,क पना  अिभ य त कर याचे असे मा यम 
आहे की याला थळ काल आिण क पना यांचे बंधन नाही. उदा :पु यात या महािव ालया या वग त  बसनू 
आपण िद लीतील राजगहृ या थळाब ल सु ा बोल ू शकतो.वतमान काळात सु ा बोलत असताना आपण 
अनेक वेळा भतूकाळातील घटना संग कवा भिव यकाळातील िनयोजन या िवष यीसु ा बोलत असतो. तसेच 
अनेक वेळा अ त वात नसणा या पण क पनेत असणा या घटना कवा य त ब ल आपण भाषे या 
मा यमातनू आपण आपले िवचार कट करत असतो. उदा. वीस वष नंतर चा भारत या िवषयावर आपण बोल ू
शकतो. तसेच परी ,रा स ,भतू देव इ. सां कृितक भाषा आ मसात कर याची मता जैिवक प तीने सं िमत 
होते पण ता भाषा (मराठी हदी, वािहली) सां कृितक प तीने सं मण पावते. 

५. सं कृती सं मण :( Cultural transmission) : भाषा ही पवू पार चालत आलेली परंपरागत अशी गो ट 
आहेकी कालांतराने भाषेत अनेक बदल होत जातात पण भाषेचा आ मा बदलत आही.भाषे या ामातनू 
िप ानिप ा सं कृती जोपासली गेली आहे.आप या सं कृतीतील नैितकता ,िविश ट िरती,प ती ,आपली 
सां कृितक पा व भमूी ,सां कृितक इितहास ा िविवध गो टी ,,परुाने,वेद,अभंग यांतनू आप यापयत पोहोच या 
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आहेत. ब याचशा सां कृितक गो टी या सांगोपांगी आप या पयत पोहच या व आपण याचे पालन क  
लागलो. हणनूच सं कृती सं मण हे भाषेचे एक वैिश ट आहे.सं कृतीचे सं मण हे नेहमी बोिलक कवा 
िलिखत मा यमातनू होत असते.  

६. परावत तता(Reflexivity): कोण याही भाषेत आपले िवचार क पना आिण भावना दसुय पयत पोहचव याचे 
साम य असते. आपण कोण या वेळी कोणाशी व कोण या  भावनेने बोलत आहोत कवा भाषेचा वापर करीत 
आहोत हे सं ेशानातील ो याला यव थत समजते.उदा.:-रागा या भावनेने झालेले सं ेषण,खपू आनंद झालेले 
सं ेषण यातून ह या याच भावना परावत त होत असतात.यासठी भाषेतील पराखंडकीय घटकांचा सहभाग 
असतो/मह वाचा असतो. 

७. लविचकता  ( Flexibility): कोण याही भाषेत लविचकता हे वैिश ट आढळून येत.े मराठी भाषेचे उदाहरण 
घेत यास असे हटले जाते की मराठी भाषा वळवली तशी वळते.उदा.वाटवे हा श द िविवध अथ ने िविवध 
वा यांम ये वापरला जाऊ शकतो.जसे-मला खपू वाईट वाटले, आिण रोहनने वाढिदवसाला खपू चाकँलेट 
वाटले.एकच श द संदभ नुसार बदलतो.वा य बोली भाषेत वापरताना देखील यात लविचकता आढळत.े जसे 
काही वेळेस संपणू वा या या ऐवजी यातील मु य श द वापरले तरी ो यापयत याचा अथ पोहचतो. 

८. संदभ नसुार भाषेचा वापर (Recursion): कोण याही (मराठी) अशी अनेक वा य असतात.ती वरवर 
िदसतात वेगळी असतात.परंतु यातील ग भताथ वेगळा असतो ,ब याचशा का यांमधनू भाषेचे हे वैिश ट 
ठळकपणे जाणवते. उदा. अरे संसार संसार,जसा तवा चलुीवर,आधी हाताला चटके, त हा िमळते भाकर. 

वरवर पाहता ामीण भागातील ी या मनातील संसाराब ल या भावना आहेत असे भासते परंतु सखोलिवचार 
के यास याचा ग भताथ जीवना या त व ानशी जोडलेला आहे हे ही समजते.  Recursion चा आणखी एक अथ 
हणजे वा य िकतीही मोठे असले तरी पु हा पु हा येणा या संद य  सहा याने आपण याचा अथ लावू शकतो  

मी काल आम या सोसायटी या बागेत गेले िजथे छन िहरवळ आिण मलुांना खेळ यासाठी िविवध खेळ होते. या 
खेळ यांवर अनेक छोटी मुले खेळत होती िहरवळीवर मोठी मलेु ग पा मारत बसली होती. 

क हाही भाषा वापरताना भाषेला पनुःपु हा संदभ जोडलेला असतो. संदभ िशवाय भाषा कधीच वापरली जात नाही  
भाषेची काय :- 

१) सं ेषणा साठीचे काय 
२) िवचार,भावना ,क पना ,मािहती यांची देवाण घेवाण करणे. 
३) पिर थतीवर िनयं ण ठेवणे. 
४) वतणकुीवर िनयं ण करणे. 
५) सं कृती जतन करणे. 
६) मनोरंजनासाठीचे काय. 
७) माणसाला ओळख देणे. 
८) समाजाला एक  बांधनू ठेव याचे काय.  
९) बौि क  काय  

भाषेची रचना : (structure of language) 
 
भाषाशा ानसुार भाषेची रचना 
 
 
       Pragmatics  
Phonology  (भाषेचे योजन) 
( विनमा यव था) 
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 Semantics  
 (अथिवचार) 
 Morphology  Syntax 
 ( िपम यव था)                      (रचना यव था)  
 

१) वनीम यव था  (phonology) 
Phonology हा भाषा शा ातील असा घटक आहे की यात ामु याने विनमांचा हणजेच अ रांचा अ यास केला 
जातो. कोण याही भाषेत या विनमांचा अ यास हणजे वनीम यव था होय. वनीम भाषेतील सव त लघु म असा 
घटक की याला वतःचे वतं  अथ नाही. कवा वःताचे वतं  अ त व नाही.परंतु श दात वापरताना वनीम 
बदल यास कवा याची जागा बदल यास श दाचा अथ बदल याची मता विनमात असते.उदा.ब,प,फ,ग,न (बळ ,फळ 
,गळ नळ )या सव  श दाम ये पिहले वनीम बदल यामळेु श दाचे अथ बदलले तसेच ‘डाक “ या श दातील विनमांची 
अदलाबदल के यास “कडा “हा श द तयार होतोआनी अथ ठी बदल होतो.अशा कारे  phonology ट भाषे या या 
लघु म घटकाचा सखोल अ यास केला जातो. 
२) िपम यव था (Morphology) 

िपका/ पीम (Morphemes)  
मु य  दोन कार आहेत 
 
  
 Free Morpheme                                  Bound Morpheme              
मु त िपका                                  ब  िपका 
            Morpheme िपका हणजे भाषेतील सव त लघु म असा पिरपणू व अथपणू घटक या घटकाचा 
भाषाशा ातील या घटकाचा अ यास केला जातो याला िपम यव था असे हटले जाते. भाषेतील Morphemes याचे 
दोन कार असतात. 

१. Free morpheme (मु त / वतं  िपका )- 
भाषेतील जे श द वत   अथ ने व वतं  पाने वापरले जाऊ शकतात यांना वतं  िपका /मु त िपका असे हटले 
जाते.  उदा.श दा या जातीपैकी नाम िवशेषण,ि यापद ,ि यािवशेषण इ. 

२. Bound morphemes  (ब  िपका )- 
ब  िपम हणजे वा यातील अशी िपका जी मु त िपमां या जोडीने वापरला जातो. या िपका कधीही वतं पणे 
एक ा  वापरता येत नाहीत.वा यात एक ा येऊ शकत नाही  
अ व छ =अ + व छ,  सुंदररी या =  सुंदर +िर या याला ब  िपका असेही हणतात उदा.श दयोगी अ यय, 
उभया वयी अ यय, िवभ ती यय  इ. 

1. रामाने रावणाला मारले. 
           F   B       F      B       F                Free m -3  Bound -2 =Total morphemes 5 
3)  Syntax (रचना यव था / वा यरचना) : 

येक भाषेची वा यरचना यातील करता कम आिण ि यापद याची जागा ठरलेली असते आनीय रचनेनसुारच भाषा 
आ मसात केली जाते व यवहारात वापरली देखील जाते.यालाच भाषाशा ानसुार स या स असे हटले जाते.उदा. 
मराठी भाषेची रचना ही  कत  +कम +ि यापद अशी आहे.तर इं जी भाषेची रचना  कत  +ि यापद +कम अशी आहे. 
 
         उदा.                   मी आंबा खा ला.  (S + O +V) 
                                   मैने  आम खाया    (S+O+V) 
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                                    I ate mango.    ( S+V+O)  
                             Sita Killed the rat.   ( S+V+O)  
४.अथिवचार(Semantics) 
भाषेशा ातील श द शा दाचे अथ यांचा सखोल अ यास करणा या शाखेस अथिवचार हणतात.कोण याही वा यात 
विनमांची जळुवाजळुव ,यो य श द आिण यो यारा ना या गो टी बरोबर अस यातरी काही वेळेस वा याचा अथ लागत 

नाही. वा याचा अथ हा फ त याकरणाशी संबिधत नसनू तो समाजमा य असावा लागतो. हणजेच वा तवाशी िनगडीत 
असावा लागतो.आिण दसुरे हणजे वा य तयार कर यासाठी वापर या जाणाय  श दांम ये lexical relation असावे 
लागते.   
उदा. झाडाने दरवाजा घटाघटा यायला. वरील वा यात Phonology, morphology & syntax याचे सव घटक यो य 
प तीने वापरले आहेत. परंतु तरी देखील वरील वा य िनरथक वाटते. कारण  
१. झाड सजीव असले तरी दरवाजा िपवू शकत नाही. 
२. दरवाजा हा थाय ूपदाथ अस यामुळे यायला जाऊ शकत नाहीआिण हणनूच या संपणू वा याचा अथ आप याला 
कळत नाही. 
Lexical संबंधाचे काही कार पडतात ते संदभ ने अथपणू होत असतात. 

१. Synonyms----समानाथ   श द 
२.  Antonyms---िव ाथ  श द  
३. Homonyms---दोन वगेवेगळे श दांचे अथ (वाटणे,पडणे,झाड,वाचणे ) 
४. Hyponymy----(कु ा – ाणी +पाळीव +सजीव +आवाज (भुंकणे ) 
५. Homophony---सारखा उ चार असणारे/अथ वेगळे .शीला –िशला , िद ा –दी ा ,meet-meat,  ship-

sheep. 
६. Polysemy------एकच श द /अथ एक  पण वेग या संदभ त वापरणे, 
 Head   डोकं  

 Head of the team department (HOD) 
 पहाड ---अवाढ य , अगदी पहाडासारखा  माणसू आहे. 

१. Synonyms : याचा अथ वेगळे श द परंत ु सारखा अथ असणे.थोड यात समानाथ  श दांना  synonyms 
हणतात. वेगवेग या िठकाणी हे श द एकाच अथ ने अदलाबदल करता यतेात. उदा.ती खपू छान िदसते. या 

वा यातील छान या श दासाठी आपण सुंदर, चांगली, सु प अससे श द वाप  शकतो. 
२. Antonyms 
हणजे िव  अथ ने वापरले जाणारे दोन वेगळे श द ,यालाच आपण िव  अथ चे श द असे हण ूशकतो. 

        उदा.-  चांगले xवाईट  ,  खरे x खोटे 
३. Homonyms: उ चारणात सारखे असणारे परंतु संदभ नसुार एकापे ा जा त अथ असणारे श द. 

उदा. वाटणे  १) मला खपू वाईट वाटले.  यात भावना दशवली आहे. 
                २) आईने पा यावर चटणी वाटली.यात वाटणे यावर बारीक करणे आले आहे. 
   ४. Hyponymy: हायपोिनमी  हणजे एखादा श द  ऐक यानंतर याचा अथ लाव यासाठी या श दाची वेगवगेळी 
वैिश टे अआप या डो यात येतात व या नसुार या श दाची ितमा आप या डो यासमोर येते यालाच हायपोनोमी 
हणतात. 

उदा.Dog(कु ा) 
+ ाणी 
+पाळीव 
+सजीव 
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+आवाज(भुंकणे) 
५. Homophony:- 

या कारचे श द उ चारणा ा सारखे असतात परंतु याची िलखावट कवा िलिखत प वेगवेगळे असते व अथही 
वेगळा असतो उदा.meat- - meet ,   ship—sheep      meat हणजे मटन meet हणजे भे नसं दशिवला आहे. 
Ship हणजे जहाज sheep हणजे मढी असा आहे. 

६. Polysemy 
याम ये एक श द या या वैिश ानसुार दोन वेग या संदभ त वापरला जातो.परंतु दो ही संदभ म ये याचा अथ या या 
वैिश ांशी जोडलेला असतो. 
उदा. Head- डोकं (शरीराचा सव त वरचा व मु य भाग) Head of department यात डो या याथ माणे सग यां या 
वरची य ती असाच अथ घेतला जातो. 
१. Synonyms 

1)  Happy =   Glad 
2)  Upset =   Sad 
3)  Small   =   Little 
4)  Glint =   Big/huge  
५)कमळ    =  निलनी  
६)  रा      =  रजनी  
७)  सयु    =   रवी  

2)  Antonyms  
     1)  Wide    X    Narrow 
     2)  Shallow X Deep 
     3)  Sharp    X Bold 
     4)  Inward X Outward 
     5)  चांगले   X वाईट  
     ६)  सुंदर   X कु प  
     ७)  सकाळ  X  सं याकाळ                         
३)  Homonyms   
1. पडणे  अ) आई दपुारला पडलेली होती. 
  ब ) तो चालताना पडला होता. 
पिह या वा यात पडणे हणजे आराम करणे ही ि या दशवली आहे.   दसु या वा यात पडणे हणजे दखुापत होणे अस 
प ट होते. 

२. झाड = अ) बाई हणा या हा वग झाड. 
यात झाडणे ही ि या दशवली आहे. 

ब) िकती मोठे आहे हे झाड ? 
यात झाड हे नाम आहे. 

 
३. वाचणे  अ ) तो खपू थोड यात वाचला.  ( यात वाचला हणजे ाण वाचले असा होतो.)  

ब) मी वतः ते पु तक वाचत.े  (यात वाचते हणजे एखा ा िवषयाचे पु तक वाचन असा होईल.) 
४. Homophony  

अ.  सशुीला – िजचे शील चांगले आहे अशी ती.   सिुशला –  चांगला दगड 



12 
 

आ.  िदन – दीन िदन हणजे िदवस आिण दीन हणजे गरीब दबुळा . 
 इ. Live = Leave,  Live हणजे िजवतं राहणे  Leave हणजे सोडणे. 

       ई. Fill  = Feel , Fill हणजे भरणे Feel हणजे वाटणे. 
        उ. Their  =There, Their  हणजे यांचे आिण There हणजे ितकडे. 
५. Polysemy  

१. Pupil       डो यातील बाहुली  आिण िश य. 
२.  Fat     Fat  हणजे जाड आिण  चरबी      
३. Break       म यंतर  आिण  तुटणे . 

६)   Hyponomy     
 अ. CAT  (मांजर ) =  ाणी  + पाळीव  + सजीव  + आवाज  ( याव याव ) 
आ. दरवाजा  = िनज व +लाकडी व त ू + उपयोग  लावणे ) 
  इ. ाची = ीलीग + सजीव + आवाज  (गोड ) 

५) PRAGMATICS  = (भाषेचे योजन /भाषेचे वापर )- भाषा वापरताना आिण भाषेचा अथ लावत असताना 
नसुतीच श दांची जुळवाजळुव ल ात घेतली जात नाही तर या बरोबरीने आपण आपण कोणाशी बोलत आहोत 
,बोल याचा संदभ काय आहे?(िवषय ) समोरील य तीचे वय हु  आिण आप याशी असणारे नाते तसेच थळ यानसुार 
आपली भाष वापर याची प त बदलते. याला आपण भाषा वापर याचे समाजमा य िनयम हण ूशकतो. 
              या सव गो ट चा अ यास भाषाशा ा या Pragmatics  या शाखेत केला जातो ाचे उदा. ायचे झाले तर 
आपण िम ांशी कवा मैि ण शी या प तीने बोलतो या प तीने आई विडलांशी बोलत नाही . या प तीने आई-
विडलांशी बलतो या प तीने िश कांशी बोलत नाही. हणजेच येकाशी बोलताना भाषेचे योजन वागले असते. 
            भाषे या योजनात आणखी एक मह वाची गो ट आहे.ती हणजे बोललेले व या हे येक वेळी श दाथ नसुारच 

हण केले जाते असे नाही तर काही वेळेस यातनू यंगाथ,आिण ग भताथ ही तीत होत असतो* 
२.३.३ सामा य ऐकू येणा या बालकां या भाषा िवकासाचे ट पे : कणबधीर वाचा सं ेषण आिण भाषा 
िवकासावर होणारा पिरणाम  
भाषा िवकासासाठी पवु व यक घटक 
१)LAD-Language Acquisition Devices-( भाषा हण तं ) 
Innate linguistic Capacity—( अंतगत भाषा मता ) 
२) N C C—Normal Cognitive Capacities—सव सामा य बु ी मता  
३) N C P A –Normal sensory –precaptual  Abilities-सव साधारण संवेदन हण मता  
४) Language Input—भाषा िवकासासाठी िदली जाणारी भाषा  
१.  अंतगत भाषा मता – भाषा हण कर याची मता येक ाणीमा ात असते. अ ा  भाषा – ािणमा ांची भाषा 
हणजेच , आपण जे बोलतो ती ा  भाषा होय. तर ाणीमा ांना जेवढी भाषा िशकवली जाते तेवढीच ते य त करतात. 

कणबधीर िव ा य म ये भाषा आ मसात कर याची मता असतेच हणजेच मानवाम ये वतं  णाली अस यामळेु ती 
भाषा ा  धरली जाते. पण ाणीमा ात ती ा  धरली जात नाही तर ती िशकव यानंतर बोलतात. गणुसु ांम ये जर दोष 
िनम ण झाला तर भाषा िवकासात अडचणी येतात. 
२. सव सामा य बु दीम ा =  ौकौज एिरया माधर अडचण आली तर यो य भाषा िवकास होणार नाही. हणनूच यो य 
भाषा िवकासासाठी सवसाधारण बु दीम ा /बु ी मता असणे आव यक असते. 
३.सव साधारण संवेदन हण मता : पंचि य मता हणजेच नाक,कान, वचा ,जीभ,डोके या संवेदन मता चांग या 
असणे आव यक आहे. उदा. मतीमंद मुलांना पश ाना ारे गरम,गार,खडबडीत इ. वचा या इंि या ारे समज ू शकते. 
कणबिधरां या टीने वण आिण वाचन (भाषा ) इ. आव यक असते. 
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४.भाषा िवकासासाठी िदली जाणारी भाषा  --भाषेचे िनयम ,अ रे,िलपी, याकरण िदले तर यापासनू आपण हजारो श द 
बनवू शकतो हणजेच भाषा िवकास कणबिधरां या टीने अ यंत मह वाचा घटक आहे.काही मुलांची शाळा ही खपू 
मय िदत माणात असते .बालकाला िदलेले अनुभव व बालकाला िदली जाणारी संधी यावर भाषा िवकास अवलंबनू 
असतो. भाषा िवकासाला जर घरातनूच वाव िदला तर मुलांचा भाषा िवकास चांगला होईल. हणनू critical periodजेवढी 
जा त भाषा देऊ तेवढा भाषा िवकास चांगला होईल हणनू Language Input अ यंत आव यक आहे. 
५. भाषा िवकास—या सव भाषा एकमेकांवर अवलंबनू आहे.जर यांचा सारखा िवकास झाला तरच भाषा िवकास होईल 
अ यथा   दोष िनम ण होईल. 
भाषा िवकासा या पाय यांची वैिश टे  : भाषा िवकासा या पाय या या एकात एक आिण एकानंतर एक अशा  प तीने 
पणू होत असतात हणजेच भाषा िवकासा या या पाय या िलहणार आहोत या याच माने िवकिसत होतात पण या 
एकात एक गुंतले या आहेत.कोण याही दोन पाय यांम ये कालावधी हा पवूिनयोिजत नसतो .सवसाधारण संशोधनांती जे 
िन कष आढळले यानसुार भाषा िवकासाला साहा यक हणनू या पाय या वगेवेग या वणन के या जातात.दोन कारे 
िवभािजत के या जातात.  

                                  
 
 

भाषा  िवकासा या पाय या 
 
 
भाषा  पवू पायरी                                                                           भाषा  िवकास पायरी  
० ते १   मिहने                                                                                ११ ते  १८  मिहने 
१ ते ४  मिहने                                                                               १८  ते  २४  मिहने        
४ ते ८  मिहने                                                                               २४   मिहने  पढेु  
८ ते ११  मिहने  
           भाषा िवकासा या या पाय या आिण वय हे अ यासासाठी सोपे जावे हणनू मांडलेले गणुो र आहे.यात 
कोणताही िवकास काही मिह यां या मय देत बांधला आहे. 
      भाषा िवकास हा जरी िविश ट पाय यांनी होत असला तरी पाय यांवर पिरणाम करणारे अनेक घटक आहेत.     
उदा. संवेदन मता ,बौ क मता ,भािषक वातावरण व भाषेला वाव . 
        भाषा िवकासा या पाय या ० ते ३ या वयापयत िदले या आहेत. कारण हा कालावधी ‘अितसंवेदनशील 
कालखंड’ (Critical period) हणनू ओळखला जातो. या काळात मलुांची हण मता सव त जा त असते. 
यामळेु भाषेचा पाया याच कालावधीत प का होतो. यानंतरच भाषािवकास या पाय यां या आधारावर होत 

अस याने वेगळा वेळ दे याची गरज भासत नाही तर ० ते ३ या वयातील भाषा िवकासाव न पढुील भाषा 
िवकासाच अंदाज केला जातो. 
         भाषा पवू तयारी  = भाषा आकलन दोन  व नीतील  फरक बाळ समज ूशकते.पिरिचत व अपिरिचत 
य ती या आवाजातील फरक बाळ ओळखतो . 

             आई- बाबांनी िदले या आवाजातील फरक मलुांना समजतो हणजेच बाळ गभ शयात असताना 
आईने जर एखादे वा य  दररोज ऐकवले तर ते वा य आई या आवाजाला गभ शया या बाहेर ितसाद देते.पण 
तेच वा य बाबां या आवाजात ऐकवले तर याला ितसाद देत नाही. ०—१  म ये बाळ फ त आवाज 
काढायला िशकते 
भाषा अिभ य ती              आवाज काढणे  
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भकू लागली हणनू                 आनंद य त कर यासाठी                 अ व थता  
 
१ ते ४  मिहने    
 Receptive Language  
अ ) सं षेणा या टीने मह वाचा कालावधी : ओळखी या य ती व इतर यकी बाळ ओळखायला लागते. 
वेगवेग या कार या हालचाली बाळ करते. हात हालवणे, पाय हालवणे.इ. 
ब ) वतःशी बोलणा-याकडे नजर लावणे. आई व बाळ हे एकमेकांकडे पाहून तसेच इतर वनी बाळाला समोर 
ध न एकमेकांकडे पाहते पिरिचत य तीशी बाळ Communication Eye Contact कर याचा य न करते व 
Social smile िवकिसत होऊ लागते. घरातील व इतर य तीकडून बलाने िदलेला ितसाद हणजेच घरातील 
य तीकडे पाहून बाळ हसते. तर बाहेर या य तीकडे पाहून बाळ रडते हणजे मी देखील कुटंुबाचा एक घटक 

आहे.असे दशिवते. म,प,अ,ई, वनी मधील फरक समज ूशकते. हणजेच म-म-म-म- हट यावर जेवण ,मामा इ. 
प-प-प-प- हट यावर पाणी पापा इ.श द समज ूशकते. आ---इ---ई  श द समज ूशकते. 
Expressive Language (भाषा अिभ य ती): सं ेषणास परूकता – रड यास िविवधता येते. 
सं ेषणास परूक रडणे. भकू लाग यावर वेगळा आवाज,दखुत असेल तर मो ा आवाजात बाळ रडते. 

रड यात िविवधता 
 
 
                     प ी               ती ता,                          प त  
आवाज काढ यात ओठाचा चंब ूक न  उ  कवा  ऊ  हे वनी िनम ण कर याचा य न  करतात. 
(Cooing sound) कुइंग घशातनू क आिण ग सा य वनी यतेात. लहान मळेु  बोलताना यांना अथ नसतो. ही 
पायरी मो ां या सं ेषणात  सहभागी हो याची िच हे दशिवते . 

 ४ - ८   मिहने   (Receptive language) आकलन  -  
 िविवध वनी तील फरक समज यात वाढ होते. उदा. आनंद ,दःुख  या भावनांना िदलेले िससाद वेगवेगळे 

आढळतात.आ जातील चढ उतार समजायला लागते. सं ेषणातनू आनंद िमळव याचा य न केला जातो व 
आप या आजबूाजू या लोकांना मलु वेगळा ितसाद देते. हणजेच िविवध वनीतील फरक समज यात वाढ 
होते. 

 वाचेतील पराखंडकीय घटकाचे आकलन होते.—उदा. आनंद व दःुख या भावनांना वेगळा तीसाद आढळतो 
 सं ेषणातनू आनंद िमळव याचा य न करते. 

भाषा अिभ य ती –वाचा िवकास  
Auditory Feed back वतः जे काही उ चारतो ते ऐकायला येते. Tactile Feedback िमळव यासाठी िविवध आवाज 
काढ याचा य न मलेु पश ान,वगेवगे या इंि यांनी होणारी हालचाल, घशातील वरांची हालचाल, वेगवेगळे श द 
उ चारताना होणारी कंपने ,आवाज पश ने िशकवू शकतो.वागे ीया या िवकासामुळे बाळ वगेवेगळे आवाज वनी 
उ चारायला लागते.  हे या या वाचा िवकासासाठी अ यंत मह वाची आहे. 
          ६  ते    ७   मिह यापयत कणबधीर मलु  व सवसाधारण मलु यांचा िवकास सारखाच होतो. कणबधीर िव ा य ना 
Feedback िमळतो.पण Auditory feedback िमळाला नाही तर आपण जे काही बोलतो ते बाळाला ऐकू येत नाही. 
मलुांना वेगवेगळे श द िशक यासाठी ो साहन िदले जाते. ब---ब---ब—ब लग के यावर टा या वाजव या जातात. 
Babbling:  Babbling हणजे वाचा वनीची पुंरावतृीने उ चारलेली साखळी.  
            थम एक  एक वाचा वनी आिण नंतर याची पनुरावृ ी क न Babbling phase पणू होते. 
Babbling  चे मह व  
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ही ि या सग या जगात सारखीच आहे व ती पायरी अितशय मह वाची आहे. 
भाषा िवकासा या टीने    Babbling    ला मह व दे याची करणे---Babbling   हे   LAD  हणजे भाषा हण मता  
दशव याचे मा यम आहे.जागितक तरावर सव लहान बाळाम ये भाषा िवकासा या ट या मधील प ती सार याच 
असतात. 
सं षेणा या टीने मह वाची ि या – 

Babbling म ये बाळ हे एकाच कारचा आवाज खपू वेळा काढते. उदा. बा—बा -कणबधीर िव ाथ च हा श द 
उ चारत असेल तर याला ो साहन िदले जात नाही.तर   तो तेथेच थांबेल. 
आधी असले या तीसादांपे ाही   Babblig अिधक िनयंि त ि या आहे. 
 वाचा इंि यांचा यायाम होऊन पढुील वाचेसाठी  Babbling  चा सराव असतो . 
Babbling - ची वैिश टे  
१) थम वतं  वनी आिण नंतर या वाचा वनीची उ चाराची  साखळी या प तीने िवकास होत जातो. 
२) Babbling  म ये हळूहळू प ी, वर, यंजने चढउतार यात िविवधता येते. 
३) सवसाधारणपणे  ab ( vc ),(ba),  (cv) कवा abq (vcv) या  माने िवकास होतो. 
४) बालक कं  वण कडून हळूहळू ओ वणचा Babbling   म ये उपयोग करतात. 

उदा .  क, ख, ग    नंतर  प, ब, ट, उ, इ. 
९  ते   १२ मिहने   Receptive  Language    

अथ संबोधना या टीने मह वाचा  कालावधी अथ संबोधना या तीन पात या असतात. 
 
 
Phrase level  Word level             Baby Games 
अथ संबोधन  तीन  पातळया = 
१) Phrase level-( कमी  श दांचे  वा य )-सव त थम अथ संबोधना या टीने बाळ या याशी िनयिमत पणे 

बोल या जाणा या वा याचा अथ समजायला लागते. 
उदा. भकू लाग यावर बाळ रडत असेल तर थांब ह बाळा दुध आणते. कवा छान तयारी के यावर आई 
हणते “चला भरू जाऊ या” या कारची वा य सरावात ऐकून-ऐकून बाळाला याचे अथ सा बधान होऊ 

लागतात.या सग या वेळेपयत या वा यातील वतं  श दाचे अथ  बाळ समज ूशकत नाही. 
२) श द पातळी (Word level) : हळूहळू  Phrase level  मधनू बाळ वतं  श दानाही ितसाद ायला 

िशकते. हणजेच हळूहळू वतं  श दांचा अथ बाळाला कळू लागतो. 
उदा. या या मािहतीतील श द, व त,ू यातील फरक बाळाला समजतो. यासाठी पंखा कुठेआहे, डोळे कुठे 
आहे, असे न िवचार या नंतर बाळ या गो टीकडे बोट दाखवते आिण नेहमी दाखव या जाणा या 
वा यामधील श द आिण ती व तू यांचा सहसंबंध समजतो . 
उदा. आई हणते की, “ हे बघ मी तु यासाठी दधु आणलंय” आिण दधुाची बाटली याव न बाटलीतला 
पांढरा  व पदाथ हा दधु आहे यासाठी आई  नेहमी  दधु हा श द वापरते हे बाळाला समज ू लागते.या 
सग या तीसादांना घरातील मंडळी धना मक ितसाद देतात, यामळेु ा कारचे यवसाय बाळाची श द 
संप ी वाढिव यास मदत करतात. 

३) Baby  Games (हळूहळू खेळाचे अथ समजायला लागतात) : व त ूदशिव या या कृती माणे इतर अनेक 
खेळ बाळा या आकलनाचा िवकास कर यास मदत करतात.मराठी भाषेत लहान मलुांची जी अिभनय गीते 
आहेत ती हळूहळू ओळी आिण याची कृती या ारे समजतात. 

उदा. इथे इथे बस रे मोरा, िचव-िचव ये,काऊ-काऊ ये.अशा कारची अिभनव गीते ऐकून आिण बघनू सरावाने मलु याच 
कारे अनकुरण कर याचा य न करते. 
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   मराठीतील बवुा-कुक या खेळातनूही बवुा हटले की, हात डो यावर यायचे. व कुक हटले की, हात काढायचे. या सव 
कारचे खेळ या माणे भाषा िवकासासाठी मह वाचे आहे. याच माणे बौि क आिण ता कक िवकासासाठी मह वाचे 

आहेत. 
  ९  ते  १२ मिहने-  Expressive Language---There are three steps of expressive 

language. 
 
                  Three Steps of Expressive Language 
 
 
Echolalia                                                 Jargon                                   Proto word                                                                    
       

     वया या नव या मिह यापासनू पिह या वाढिदवसा या काळ हा अथ संबोधना या टीने अितशय मह वाचा काळ 
आहे.याआधी मलु देहबोली, वाचेतील पराखंड िकय घटक यावअृन आधीचे संबोधन क न परंतु साधारण नव या 
मिह यानंतर बाळाला भाषेचा अथ कळायला लागतो. यात तीन पाय या असतात.९  ते  १२ मिह यात बाळा या वाचेवर 
अिधकािधक िनयं ण पणा िदसतो.उ चारण के या जाणा या वाचा वनी म ये, यंजनां म ये आिण वरांम ये िविवधता 
यतेे.यात वरांम ये यंजना पे ा अिधक िविवधता येते. 

१. इकोलिॅलया :  हणजे मलु वेगवेग या वाचा वनीचे combination क न िविवध कारचे श द 
उ चार याचा य न करते. परंतु हे वाचा वनी श सा श असतात. कुणीही जे काही श द उ चारते, ा 
श दां या उ चाराचे अनुकरण कर याचा मुल य न करत असते. परंत ुया उ चा य थावी तशी प टता आिण 
आकलनीयता नसते कवा बाळ या  उ चारणाचे अनकुरण करत आहे याचा अथ पणूपणे याला समजलेच 
असे ही नसते. व ऐकणा यालाही याचा अथ समजत नाही. 

       २. जागन :  जागन हणजे वरांचे पराखंडकीय घटकांसह सतत केलेले उ चारण . 
              यात पालकांना वाटते की,बाळ पणू वा य बो;ट आहे.पण या वा यातले श द प ट नस यामुळे बाळ 
काय बोलले आहे याचा अथ बोध  न  होता ती फ त वरांची साखळी वाटते.यात कोणताही अथ पणू श द बाळ 
उ चारत नाही. 
३. Protowords : सतत सतत एकच श द वापरणे) 
Protowords हणजे एखा ा व तसूाठी गो टीसाठी सतत एकच श द वापरणे पण हा श द खरा श द नसनू 
याचा अप ंश  कवा एखादा वेगळा श दही अस ूशकतो.  

               उदा. बाळ या श दाही अस ूशकतो प पल हणजे पण बाळाची भाषा आईला बरोबर कळत असते.   
 Linguistic Period- (एक श द पातळी)  

११ ते १८ मिहने  
            २५० ते ३०० श द मलुाला एकूण मािहती असतात. जगातील कुठलाही मलुगा असला तरी भाषेचे 
घटक यो य असतील तर तो बोलायला िशकते.  
             सं ेशना या टीने मह वाचा कालखंड. कारण याच काळात मलु अथपणू सं ेषणासाठी भाषेचा 
उपयोग करायला िशकते. यात Turn taking तसेच चार लोकांमधनू जो लतो याच व याकडे ल  देणे 
इ यादी गो टी मलु िशकते आिण वःतही स ेषणात सहभाग घेऊ लागते. 
Halliday—(1975)   याने बाळा या सं ेषणाची ६ काय प ट केली आहेत. (one year old baby) ही काय 
कोणतेही एक वष चे मलु यो य कारे पार पडत आ ते. 

१. Instrumental—(I want) गरज : बाळ आप या गरजा तुटक तुटक श दात य त करीत असतात. 
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उदा. पा—पा –म—म  य तीकडे व तूकडे िनदश क न मागत अ ते याला भाषेचे Instrumental work असे 
हणतात.    आपण पंखा हटले तर बाळ पं याकडे बोट दाखवते. यावेळी बाळाला कोणतीही गोष  हवी 

असते, यावेळेला जी भाष बाळ वापरते यातनू मलु (Insrumental काय पार पडत असते            
२. Regulatory (go away) आ ा दे याचे काय –कुणालाही आ ा दे याचे काय बाळ लात असते .  उदा. ना –

ना  याला समोर एखादी य ती नको असेल तर तो जा हणते, यातनू आ ा य त होते. कवा याला दधु नको  
असेल तर दधुाची बाटली हाताने बाजलूा करतो. दसुय वर िनयं ण ठेव याचे काय सु ा बाळ पार पडत असते. 

३. Interactional (bye, hello) - संवादा मक भाषा या वळेेला य ती समोर या य तीकडे नजर ठेऊन 
काहीतरी षा य त करते, या माणे बाळ कुणीही आल तरी हासत  कुणीही आल की,बाळाला आपण shake-
hand करायला लावतो. बाळ टा टा करतो व टा टा टा  बोलायला लागत , या काळात /वयात मलु पोपटपंची 
करत असतात. 

४. Personal (yummy yummy) छानछान – बाळाला जी गो ट आवडेल ती गो ट मलु लगेच करत असते,आनंद 
य त करत असते.तसेच बाळाला काही खायला िदले व याला ते आवडले तर ती भाषा वाप न य त कातर 

असतो. व वतः ही भाषा वापरत असतो. भावना य त कर यासाठी वापरलेली भाषा असते. 
५. Heauristic (What,show me) : जे काही न मलु िवचारत अ तात याला कोण याही गो टीब ल उ सकुता 

वाटून न िवचारते यावेळी भाषेचे सं ेषणासाठी Heaurstic function मलु पार पडत असते, 
६. Imaginative (Teddy rides) अनकुरण  करणे: मलु घरातील य ती जशा जशा वागतात याचे पाहून 

अनकुरण करतात उदा . बाळ आजोबां या पाठीवर बसनू घोडा घोडा करत.आई कशी मारते, ते हात क न 
दाखवते. मलु क पना क न या कारचा अनभुव घेत असते. कुठ याही कार या खेळातनू या कारची कृती 
करतात. 

टीप – क, ब, िव ा य या िश कांसाठी सव सामा य ऐकू येणा या मलुांमधील भाषा िवकासाचे टीप आिण ान असणे 
आव यक आहे. 
Reception :  दोन य त या संभाषणातून अह समजनू यायला सरुवात होते उदा. विडलांनी तयारी केली की ,बाळ 
हात वर करते. हणजेच अथ समजनू बाळ  Response  ायला स वात करते. 
आईला दादा बाहेर जातो असे सांगनू जात असेल तर बाळाला काहीही न सांिगतले तरी याला अथ समजतो. या वयापयत 
बाळा या श द संप ीत सारखी भर पडत असते.उदा. सगळे अवयव बाळाला मािहत अआहे .नाक,कान,डोळे  इ. घरातील 
व तूंची नावे मािहत झालेली असतात.दर कुठे आहे ? िखडकी कुठे आहे ? घरातील य त ची नावे मािहत झालेली 
असतात. 
Expression ( 11  to  18 ) पिह या अथपणू श दाचे उ चारण पिह या अथपणू श द हा याच अथ ने आिण वतःहून 
वापरला तरच तो खरा पिहला श द समजला जातो. 

                             पिह या  श दाचे  दोन  कार   
 
व त ू/ य ती संबंिधत नाव वापरणे                  एका श दातून पणू वा य अिभ य त करणे. 
-एखा ा य तीशी कवा व तशूी                           हे मलुा या हावभावाव न आिण याने जो श द  
मलु जे काही श द वापरते,तो श द                     वापरला आहे. ालाच wholo phrase हणतात. हणजे 
Refrential unit होय.                                     या संदभ व न बाळाला काय हणायचे आहे ते समजते.  
उदा. दडूु ,  ददु ु. 
     पिह या श दांची वैिश टे – पिह या अथपणू श दाम ये जा तीत जा त प, ब,द, ट, म, इ. वनी 
असणारे श द आढतात. या श दाम ये प, ब, द, म, ट इ. वनी असणारे श द येतात उ चारायला हे श द सोपे 
असतात. Babbling म ये सु ा या श दाचा उपयोग केलेला असतो.पिह या अथपणू श दांम ये  
( vcv/  vcvc  )असे एक ीकरण आढळते. 
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उदा.  मामा, पापा, दादा, बापा द ुद ुइ. 
यंजन वर – यंजन वर  अशा प तीचा पिहला श द असतो .पनु चारण या नाचे करतात.जे पिहले 
यंजन असते. तेच दसुय दा असते. उदा. मामा  
या कारचे ो साहन मलुांना िमळते याच प तीने मुलांचा िवकास होतो. 

उदा. मलु दीदी हणत असेल तर आईवडील याला ो साहन देतात .अरे वा ! त ूदीदी हटलेस यातून दीदी 
हा अथपणू श द तयार होतो. 
                      पिह या श दाची आकलनीयता कमी असते. फ त पालक कवा नेहमी या पिरचयातील 
य ती उ चार याचा अथ लावू शकतात. पिहला श द जो मलु बोलतो या श दाची आकलनीयता 

बाकी यांना कमी असते.उदा.  तो  च पल ऐवजी प पल हणत असेल तर सु वातीला तो काय हणतो,हे 
पालकांना कळणार नाहीपरंतु काही  िदवसाने पालक कवा नेहमी या संपक तील य ती उ चार याचा अथ 
लाऊ शकतात . 
बालकां या श द संप ीत  ५०% पे ा जा त नामे आिण ि या दशवणारे श द असतात. 
उदा. टा या वाजवा ,िव ल िव ल ,पडला पडला, दे दे ,ये ये ,घे घे. 
१८  ते  २४  मिहने --  या वयात मलेु २ ते ३ वा य बोल ूलागते .उदा.भ ूभमूा  य ला /या व न कुठलाही 
अस वा य बोलत .या श दात कुठलाही यय नसतो.अश कार या वा याला Telegraphic speech                      
असे हणतात. 
         या वयात two word stage हटले जाते.कारण मलुा या expensive language म ये दोन 
श दाचे वा या वा यात वापरायला सु वात करते. 
Receptive Language : या कालावधीत श द संप ीत खपू वाढ होते.ही वाढ १००० ते २००० श द 
अस याचीही श यता असते. वातावरणातील िविवध घटक, िदली जाणारी भाषा आिण मलुां या 
सभोवतालचे भािषक वातावरण यावर मुलाची भाषा आकलनाचा िव तार अवलंबनू असतो.  
            भाषा आकलनात फ त संरचना मक  वाढ न होता गुणा मक िवकास ही होत असतो. जसे एकच 
श द वेगवेग या संदभ ने वापर यावर हळूहळू या श दांचा बदल या संदभ ने बदलणारा अथ मुलाला 
समज ूलागतो.  
उदा. बॉल पडला, दधु सांडल- पड यासाठी वेगळा श द वापरला व दधुासाठी सांडला हे श द वापरतात. हा 
फरक मलु समज ूलागते. हळूहळू वा या या आकलनात िम वा य संयु त वा य, साधे वा य, याचे अथ 
मलुाला समज ूलागतात.  
             या काळात भाषा िवकासाबरोबरच सामािजक व बौि क िवकास ही समांतरपणे होत असतात. 
मलुाचे सामािजक िव व हे कुदबुांकडून समाजापयत िव तारत जाते मलेु सरावाने आिण संदभ ने आिण 
घरातील य तीपे ा वेग या य ती ओळख ू लागते. शेजारी समारंभात भेटले या य ती नातेवाईक इ. 
याच कालावधीत मुलांना छो ा-छो ा गो टी ऐक याची आवड िनम ण होते.  
            घरातील आजी, आजोबा, आई, या य ती बालकाला िविवध गो टी सांगत असतात. यामळेु 
यागो ट चे आकलनही होवू लागते. बौि क ा या सव गो ट ची क पना, या गो टीमधील भाषा समजणे 
हे आ हाना मक बौि क काय िवकिसत हो यास हा कालावधी मह वाचा ठरतो तसेच छोटी छोटी बालगीते, 
या या Action याचे आकलन प के होते. या सव गो ट बरोबर वा या या िविवध रचना. उदा. नकारा मक 

वा य, मलुाला समज ूलागतात. 
उदा. तू रडण थांबवलस तर मी तलुा Chocolate देईल.  
Expressive Language- 
      १८ ते २४ या कालावधीत वाचा वन या संदभ त ल णीय वाढ झालेली िदसते. खपू वगेवेग या 

कारची यंजने मलु यो य  प तीने उ चारायला िशकलेले असते. आधी उ चारात असले या वाचा 
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वनीम ये वाढ होऊन वेगवेग या कारचे Combinations मलु वाप  लागते. या कालावधीत मह वाचा 
बदल हणजे अथपणू दोन श दांचे वा य मुल बोल ू लागते. Brown आिण Dares यां या मते या 
वा यातील मलुांची भाषा ही Telegraphic Speech असत.े Telegraphic Speech हणजे मलु जी वा य े
वापरतात या वा याम ये िवभ ती यय, वापरले जात नाही. तसेच कत  + ि यापद अशा कारचे 
Combination अिधक आढळतात.  
            उदा. भ.ूभ.ू मारले, यातनू भभू ूला मारले कवा मारले अशा कार या अथ संदभ आिण मलुांचे 
हावभाव याव न पालक समजनू घेतात. 
तीन वष व यापढुील अव था- 
तीन वष पयत मलुांम ये भाषेचा पाया जवळजवळ प का झालेला असतो. सव कारची भाषा यातील 
श दरचना सव मुलाला समज ूलागते. मो ां या सं ेषणात मलु सहभागी होत असते. तसेच या कालावधीत 
Play Group Nursery यात वशे घेत यामळेु समाजाशी यांचा संपक वाढतो आिण या सव कृत म य े
मलेु उ साहाने सहभागी  होते. या वयात बालक मुलांशी बोलतांना िविवध कारची वा ये वापर यास सतत 
संधी िमळत असते. आता मुले यायासह वा य वापर यास सु वात करतात. छो ा छो ा गो टी सांगणे 
शाळेतील अनभुव सांगणे बालगीते  वतःहून हणणे. अशा कारे भाषेत पिरप वता यतेे जाते तसेच न 
कौश य ही समज यास आिण वापर यात ल णीय वाढ होते. 
उदा. काय, कुठे, िकती कसे याचा अथ मलुाला करायला लागतो व याचा वापर कुठे  करायचा हे मलुाला 
समजायला लागते तसेच बोल यातही मुल संयु त वा याचा उपयोग क  लागते. नकारा मक वा यातील 
सव कार मुलाला कळू लागतात. उदा. No cake हे वा ये English  म ये असेल तर याचेच अथ होतात- 
१. केक  संपला  
२. मला केक नको  
३. मी केक खा ला नाही  
४. मला केक खायचा नाही.  
वरील सव पाय या ा भाषा िवकासा या मवार  पाय या आहेत. कोण याही सामा य मुलांम ये या 
पाय या याच प तीने िवकसीत होताना िदसतात. क.ब. या संदभ त िवचार केला तर वण संवेदनासाठी 
लवकरात लवकर िनदान व उपचार झाले तर याचाही भाषा व वणिवकास याच प तीने होणे आव यक 
आहे. परंतु यो य कारचे वातावरण, यो य कार या संधी, जा तीत जा त भाषािवकासासाठी वाव 
वाचेसाठी पोषक वातावरण ो साहन इ. सव गो ट ची आव यकता असते. क.ब. सामा य भाषा 
िवकासा या पाय याम ये भाषा िवकासात मागे पड याची िच हे िनदशनास यते असतात. पण यावर िकती 
ल  कि त केले जाते. या मलुाला भाषा िवकास अवलंबनू असतो.   
 

  
३.२.५ भाषा व सं ेषनाचे मू यमापन : िवकासा मक पडताळा सचूी, के स, मािणत चाच या 
,आिण भाषे या िविवध घटकांचे नमु याव न मू यमापन ( िन मती मता , ल टता ,यो यता आिण 
सं ेषणता.) 

तु ही कण बधीरांचे िश क बननू जे हा कणबधीर मलुांना िशकवायला सरुवात कराल. त हा कुठून 
सरुवात करायची? हा न तु हाला पडेल. िव ा य ची शिररीक िवकासाची सवसाधारण मािहती आप याला 
याची उंची, याचे वजन मोजनू िमळते. याची उंची मोज यासाठी आपण केल वापरतो. याचे वजन, वजन 

का ाने आपण मोजतो. याचा भाषा िवकास िकती झाला हे मा  आप याला अशी केल कवा वजन काटा 
वाप न आप याला सांगता येत नाही. यासाठी िविवध साधनांचा आप याला उपयोग करावा लागतो.शाळेत 
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नवीन येणा या िव ा य ला या या वया या इतर मलुां माणे भाषेचे आकलन होते का? तो या या वया या 
मलुां माणे भाषेची अिभ य ती करतो का? हे बघ यासाठी िविवध माणके ठरवली जातात. या मांकानसुार 
िव ा य चे भाषा आकलन, भाषेची अिभ य ती, भाषेचा उपयोग आहे का? ते तपासले जाते. यासाठी िविवध 
भाषा चाच यांमधील भािषक यवसाय िव ा य ला सोडवायला िदले जातात.िव ाथ  जे हा हे यवसाय 
सोडवतो, ते हा याचे िनरी ण केले जाते. याने सोडवलेले यवसाय, नांना िद ली उ रे बघनू 
िव ा य ब ल िन कष काढले जातात.एखाडी भािषक संक पना हा भाषा मू यांकनाचा िनकष. सोडवायला 
िदलेले यवसाय हणजे परी ण साधन. िमळालेली मािहती ही या परी णाचे िन कष. हे िन कष या या 
वया या मलुां या ितसादाव न िन चत केलेली मानकांशी पडताळून पाहून या या गतीबाबत िनणय 
घेतले जातात. भाषा परी ण कवा भाषा मु यांकन हणजे िविवध साधनां ारे िव ा य चे भािषक 

ान,आकलन, भािषक ानाचा यवहारात उपयोग कर याची मता, यासंबंधी मािहती िमळवणे. भाषा 
मु यांकन हणजे काय? कणबधीर असले या मलुां या भाषा मू यांकनासाठी महारा ात कोणकोण या 
चाच या उपल ध आहेत.या चाच यांची िनवड करताना कोणती काळजी यायची. तयार चाच या उपल ध 
नसतील तर चाचणी कशी तयार करायची. वग यापनात कणबधीर िव ा य या भाषा मू यांकनासाठी कोणती 
तं  वापरतात? कणबिधरांचे भाषा मु यांकन करताना िश कांनी कोणती खबरदारी यावी. यािवषयी मािहती या 

करणात आपण िशकणार आहोत. 
िविभ न तरावरील भाषा मु यांकन  
भाषा मु यांकन अथ व या ती  
अ )    भाषा मु याकंन अथ : 
िविवध कार या भाषा चाच या िव ा य ना देऊन, िव ा य नी िदले या ितसादाव न, यां या भािषक 
संपादनािवषयी मािहती िमळवणे,िन कष काढणे हणजेच भाषा मु यांकन, कणबिधरां या भाषा मू यांकनात 
कणबधीर मलुाची भाषा आिण पिरणामकारक िर या वापर याम ये असले या भािषक ावी याचा अ यास 
केला जातो. 
    भाषा यांकन कर यासाठी िविवध कार या भाषा परी ण साधनांचा वापर केला जातो.वग तील 
िव ा य ना भाषा िशकवीत असताना यांची भाषा िवषयातील गती ठरिवणे.भाषा अ यापन करताना 
िव ा य चे भाषा संपादन िकती? यांना भाषेचे ान िकती? यांची भाषेचा वापर कर याची मता या िवषयक 
मािहती गोळा करणे. ति षयक िनणय घेणे. या सव बाब चा भाषा मू यांकनात समावेश असतो.िव ा य ने 
भाषे या अ यास मानसुार अपेि त िकती घटकांचे संपादन केले. ते िकती अचूक व िकती चांगले केले. 
यािवषयी मािहती गोळा कर याची ही ि या आहे.याम ये अनेक गुंतागुंती या पर पर परूक ि यांचा समावेश 
असतो. 
ब ) भाषा मू याकंनात खालील पाय याचा समावेश असतो.  

i. कोण या भाषा कौश याचे कवा भाषाशा ीय घटकाचे परी ण करायचे ते ठरवणे.उि ट िन चती. 
ii.  यानसुार िविश ट परी ण साधने तयार करणे कवा परी ण साधनांची िनवड करणे. कणबिधरां या 

टीने यात आव यक बदल करणे. 
iii.  याचे यो य िनयोजन क न कणबधीराना ती चाचणी देणे. 
iv. िव ा य नी या चाचणीतील नांना िदले या ितसादांचे िव लेषण करणे. िव ा य या गतीबाबत 

िन कष काढणे. 
v. याची यव थत न द करणे. याचा पाठपरुावा करणे. 
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अशा अनेक ि या भाषा मु यांकनात हणजेच भाषा परी णात के या जातात. 
         भाषा परी ण एक ाचे कवा गटात करता येते. एका िव ा य चे परी ण केले तर यामळेु एका 
िव ा य चे या संबिधत िन कष कळतात.समहूाचे कवा गटाचे केले तर गटाचे कवा समहूाचे या चाचणीचे 
िन कष, गणु कळतात.या गणुांचा उपयोग िविवध कामासाठी होतो. येक िव ाथ ला ा त गणुाव न याची 
भाषा िवषयातील गती कळते. पणू वग ला भाषा िवषयात िमळालेले गणु बघनू या वग ची भाषा िवषयातील 

गती ठरिवता येते.या मािहती या आधारे भाषा अ यापनात आव यक बदल, सधुारणा या बाबत िनणय घेता 
येतात. 
 
भाषा परी णात कोणकोण या बाब चे परी ण केले जाते हे खालील आकृतीव न 
प ट होते.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
भाषा परी ण ही यापक ि या आहे. यात अनेक घटकांचे परी ण केले जाते. भाषा परी ण िविश ट उ ेशाने 
केले जाते. 

क)  भाषा परी णाचे हेत ू: 
 भाषा िवकासासंबंिधत शै िणक उि टांची परुती झाली कवा नाही हे बघणे. 

आकलन 
कौश ये  

वण, वाचन, ओ ठवाचन, 
खणुाचें आकलन  

अ भ य ती 

कौश ये  
भाषण, लेखन, खणुा ारे 

अिभ य ती  

भािषक 
कौश ये  

भािषक वनी, श दसं ह, वा य, याकरण, अथ, भाषेला 
सौदय ा त क न देणारे घटक अलंकार, हणी, 

वा य चार  

भाषेचा यवहारात उपयोग कर याची 
मता यश वी संपक साध याची 

मता  

भािषक 
कौश ये  

काय मक 
भाषा  

भाषा परी णात 
कशा-कशाचे 
परी ण होते? 
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 िव ा य ना भाषे या संक पना या, कौश यां या संपादनात येणा या अडचणी समजनू घेणे. या दरू 
कर यासाठी उपाययोजना करणे. 

 भािषक उिद तां या पतू साठी यो य अ ययन अनभुवांची, अ यापन प तीची िनवड करणे. 
 िव ा य म ये अपेि त वतन बदल झाले कवा नाही ते ठरवणे. 
 िव ाथ चे परी ण क न, परी णा या िन कष चे िव लेषण क न उि टे, अ यापन, अ ययन,अ ययन 

अनभुव व मु यांकन /मू यमापन या सव ची उपयोिगता तपासणे. 
 अ यापन प ती, साधने, मु यांकन सा नेयाचे अनकुलन करणे. 
 िव ाथ या मु यामा ना या िन कष व न याची थान िन चती करणे. 
 िव ा य या िवशेष गरजा ल ात घेणे. 
 भाषा िश णात अपेि त उि टे ा त झाली असतील तर पुढ या उि टां या पतूतेसाठी य न कर यास 

िनयोजन रणे. 
 भाषा िश णाची अपेि त उ त ते ा त झाली नसतील तर अपेि त उि ट ा तीसाठी पु हा य न 

करणे. 
ड)  भाषा परी णाचे उपयोग:    

१. भाषा मु यांकनामळेु अ यापनाची, िश णाची अपेि त उिध ट ा त झाली िकवा नाही हे कळते.   
२. उि ट ा[ती झाली असेलतर पढु या उि टा या पतूतेसाठी य न करता येतात अपेि त उि ट ा ती 

झाली नसेल तर अ यापन प ती, अ यापन साधने यांम ये आव यक ते बदल क न उि ट ा तीसाठी 
य न करता येतो. 

३. भाषा मु यांकनामळेु अ ययन ि येत िव ा य ना अिधक ची िनम ण होते. यात ते आनंदाने सहभागी 
होतात. 

४. भाषा मु यांकणामळेु िश क व िव ाथ चे संबंध अिधक ढ होतात. 
५. भाषा मु यांकनामळेु िव ा य या अ मतांची, मय दांची ओळख होते. यां या मय दा ल ात घेऊन यांना 

िविश ट प तीने िवशेष मागदशन करणे िश काला सोपे जाते. 
६. भाषा मु याकनामळेु आप या अ यापन प तीत िकती व कोण या सधुारणा आव यक आहेत याचे ान 

िश काला होते. 
७. भाषा मु यांकानामळेु उि टे अ यास म पा म याम ये आव यक ते बदल करता येऊ शकतात.  

ई)  भाषा  परी णाची  या ती  : 
 भाषा परी ण, भाषा मु यांकन ही यापक ि या आहे. शाळा, शाळेचे  शासन, यव थापन, संघटन , 
अ ययन  अ यापनाचे संचालन,िनयोजन, वग यापन , िव ाथ चे शाळेतील थान या संपणू ि या  भाषा  
मु या कानाने याप या आहेत. भाषा मु यांकनाची या ती खालील आकृतीव न प ट होते. 
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१) शाळे या शासकीय काय त भाषा मु यांकन िव ा य चे थान िन चत करते. याला कोण या वग त 
बसवायचे याचा िनणय भाषा मु यांकानामळेु घेता येतो. कणबधीर िव ाथ या वणदोषा या मय दा ल ात 
घेऊन, यांना िविवध िवषयात सतु िमळवून दे यासाठी हे मु यांकन मदत करते. एखा ा मलुाचा वणदोष 
अिधक असेल, एखा ाची  भाषेत गती  होणे अवघड जात असेल, तर याला अ यास मातील तीन भाषांऐवजी  
एक कवा दोन भाषा घेऊन परी ा दे याची सटु देता येते. यासंबंधी  िनणय घेता येतो.िव ा य ना यां या 
भाषािवकासासंबंधी यातील यां या गतीसंबधी  माणप   देणे यामळेु श य होते.िव ा य ना वर या वग त 

वेश देणे यांचे मोशनही  भाषा मु यांकनामुळे श य होते. 
२) वग यापनात िव ा य या भाषा िवकासातील सम या शोधनू काढणे. या उर कर यासाठी िविवध 
उपचारा मक उपाययोजना आखणे. याचा पाठपरुावा करणे. िव ा य या गतीची न द घेणे. याचे जतन 
करणे.अ ययन – अ यापन सलुभ हो यासाठी  वापर या जाणा या साधनांचे परी ण करणे. यात बदल 

        भाषा परी णाची या ती 

 

शासक य  

काय  

अ यापन  

काय  

संशोधन  

काय  

१. िव ा य ची शाळेतील थान 

िन चती  

२. िव ा य ना िविश ट सवलत 

िमळवनू देणे  

३. गतीचे माणप  देण.े  

४. िव ा य चे वर या वग त 

मोशन देण.े 

१. िव ा य या भाषा 
िवकासातील सम या शोधण.े  

२. िव ा य या गतीची न द 
घेणे  

३. िव ा य या सम या दरू 
करणे, याचा पाठपरुावा 
करणे.  

४. अ यास म, मू यमापन याचे 
परी ण करणे.   

१. िविवध तरावरील  

िव ा य चे म ू यमापन  

२. भाषािवकासासंबंधी िविवध 

योग, संशोधन  

३. भाषा अ ययन, भाषेचा 

उपयोग यासंबधी मािहती 
िमळवणे. 
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करणे. याची गणुव ा िटकवणे. अ यास म व अ यापन प ती,मू यमापन प ती यात आव यक ते बदल करने 
मु यांकनामळेु श य होते. 
३) मु यांकनाची संशोधन काय तही यापक भिूमका आहे.संशोधन काय त िव ा य चे भािषक परी ण क न  
िनणय घेणे. िव ा य चा भाषािवकास नीट हावा हणनू वेगवेगळे योग करणे. यानुसार भाषा अ यापनात बदल 
घडवणे. संशोधनाने कणबधीर िव ा य या भाषािवकासासंबंधी मािहती िमळवणे.नवीन मू यमापन साधनांची 
िन मती  करणे यासाठी भाषा मु यांकन मह वाचे आहे.भाषा मु यांकनाची या ती एवढी मोठी आहे की,शाळेत 
िव ा य या, शासना या िश का या तेक काय त याचा कमी जा त समावेश असतो. 
५.४.२.भाषामु यांकन व भाषे या पा पु तकावर आधिरत परी ा सा य व भेद. 
            िविवध कार या भाषा चाच या कणबधीर िव ा य ना देऊन िव ा यानी िदले या ितसादावर यां या 
भािषक संपादनािवषयी मािहती िमळवणे. िव ा य ला भाषा िवकासात असना या नेम या अडचणी जाणनू 
घेणे.या ि येला भाषा मु यांकन कवा भाषा परी ण असे हणतात. भाषा मु यांकन हणजे एखा ा य तीचे 
िविश ट भाषेम ये व ती भाषा पिरणामकारक िर या वापर याम ये असले या भािषक िव याचा अ यास 
होय.कणबधीर मलुां या भाषा मू यांकनात िविवध कार या भाषा परी ण साधनांचा वापर केला जातो. वग त 
िव ा य ना भाषा िशकवत असताना यांची भाषा िवषयातील गती, भाषा संपादन, भाषेचे ान, भाषेचा वापर 
कर याची  मता या िवषयी मािहती गोळा केली जाते.ति षयक िनणय घेतला जातो.भाषे या पा पु तकावर 
आधािरत परी ेत पा पु तकातील ध ानसुार िकती अपेि त उिद टे िव ा य नी पणू केली हे बिघतले 
जाते. यासाठी लेखीपरी ा, त डीपरी ा, चाचणी परी ा घेत या जातात.यात िव ा य ने िमळवलेले गणु बघनू 
अ यास मानसुार अपेि त उि टे ल ात घेऊन िकती घटकांचे संपादन झाले? ते िकती अचकू व िकती  चांगले  
झाले या िवषयी मािहती गोळा केली जाते.भािषक क प, संपक , िव ा य चे भािषक वतन या ारे िव ा य ने 

ा त केलेली ेणी बघनू  िव ा य या गतीबाबत िनणय घेतले जातात.  
५.४.३  भाषा  म ू यांकनाचे िविवध  कार  

भाषा मु यांकन करताना  ते के हा केले जाते?  कोण या कार या चाच या  वापर या  जातात? 
परी ण कोण या वातावरणात केले जाते?  याव न  भाषा मू यांकनाचे िविवध कार पडता 
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५.४.३. भाषा मू याकंना या उ ेनसुार भाषा मू यांकनाचे पढुील तीन कार पडतात. 
अ १)  संरचना मक  मु यांकन – िव ा य या भाषेचा िवकास हावा. यां या भाषािवकासात सधुारना 
हावी हणनू वग यापन करत असताना केलेले मु यांकन हणजे संरचना मक मु यांकन होय. संरचना मक 

मु यांकनामळेु िशकव या गेले या भािषक संक पनाचे िव ा य ला काय व िकती माणात आकलन झाले ते 
िश काला कळते.िव ा य चे भाषा संपादन, भाषा आकलन िवकिसत कर या या टीने आप या अ यापनात 
कोणते िकरकोळ कवा मोठे बदल करणे आव यक आहेत हे िश काला कळते. याचा िश काला सामिुहक 
वग यापनासाठी इंवा वैय तक अ यापनासाठी उपयोग होतो.पाठाचे उि ट ठरिवणे, अ यापन सािह याचे 

 
१. संरचना मक  
२. योगा मक/सकंिलत  
३. नैदािनक  

१. पारांिभक  
२. सतत  
३. अंितम/ सं ात  

१. य   

२. अ य   

१. माणके संद भत NRT 

२. नकष संद भत CRT 

उ ेशानसुार 

वेळेनुसार  

प तीनसुार  

तलुनेनसुार 

 औपचािरक Formal  
 अनौपचािरक Informal  

चाचा यांनसुार 

भाषा 
घटकानसुार 

२. भािषक कौश यांचे  
परी ण  

१. भाषा शा ीय 
परी ण  

वण, भाषण, वाचन, 
लेखन, ओ ठवाचन 
परी ण  

श दसं ह, वा य, 
याकरण, अथ, 
वा य चार, हणीयांचे 
परी ण  

भाषा मू याकंनाचे कार  
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िनयोजन नेयासाठी उपयोग होतो.िव ा य ला या या संपादनािवषयी मािहती देऊन या या पुढील गतीसाठी 
मागदशन करता येते.संरचना मक मू यांकनात िव ा य ला गणु कवा ेणी िदली जात नाही.िव ाथ  
वयंमु यांकन क  शकतात. वतः जबाबदारीने अ ययनात सहभागी होतात.मू यांकनाचा उपयोग वतःची 
गती कर यासाठी क  शकतात. 

 
 

वग यापन सु  असताना मु यांकन 
संरचना मक मु यांकन  

Formative Assessment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ब. योगा क / संकिलत मु यांकन ; िव ा य ने िविश ट कालमय देपयत िकती ान हण केले कवा िकती 

माणात भािषक कौश ये ह तगत केलीहे जाणनू घे या या टीने केलेले मु यांकन हणजेच योगा मक / 
संकिलत मु यांकन होय.या मू यांकनात िव ा य म ये सधुारणा घडवनू आणायची नसते.िविश ट 
कालावधीनंतर शाळेची वा षक परी ा, घटक चाचणी या ारे पा ा माची पवू  िन चत केलेली उिद टे िकती 

माणात पणू झाली हे बघ यासाठी हे योगा मक मु यांकन हणजेच संकिलत मु या न केले जाते. 
 
क. िनदाना मक / नैदािनक भाषा मु याकंन : बा  िव ा य ना िविवध भाषा घटकांचे कवा भािषक 
कौश याचे संपादन कर यात, यात नैपु य िमळव यात नेम या अडचणी कोण या हे जाणनू घे यासाठी तयार 
केले या चाच यांना नैदािनक भाषा चाच या अये हणतात. या चाच या िव ा य या भाषा संपादनातील 
अडचणी बाबत िनदान करतात. याचाच याचा उपयोग क न िव ा य या भाषा संपादनातील सम या जाणनू 
घे यासाठी केलेलं भाषा मु यांकन हणजे नैनािदक भाषा मु यांकन होय. या मू यांकनाचा उपयोग संपादनातील 
अडचणी दरू क न उपचारा मक उपाय योजना कर यासाठी होतो. 
 
 
 

िव ाथ   

 

 

िव ा य ना चाचणी देवनू.  न िवचा न 
परी ण  

िश क  

 

 

िव ाथ  गटात काम करत असताना िनरी ण  
िश क  
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भाषा मू यांकनाचे ते क हा केले जाते यानसुारही हणजेच वेळेनसुारही तीन कार पडतात. 
 
अ. ारंिभक मु यांकन / पवूमु यांकन :  ारंिभक मु यांकनालाच पवूमु यांकन असेही हणतात. ा 
मू यांकनाचा उपयोग शाळेत नवीनच वेश केले या िव ा य ना भाषेचे /भािषक कौश यांचे अ यापन नेमके 
कोठून सु  करायचे हे जाणनू घे यासाठी केला जातो.िव ाथ  कसा बोलतो,बोलतांना कोण या चकुा करतो हे 
वाचा चाचणी ारे समजनू घेणे व यानसुार याची वाचा आ न ता बघनू याचे वाचा िश ण सु  केले 
जाते.वाचन अ यापन कर यासाठी िव ाथ  वाचना या कोण या पातळीवर आहे हे जाणनू घेऊन यानसुार 
या या वाचनाची सु वात कोठून करावयाची ते ठरवले जाते.लेखन िवकासा या नेम या कोण या पायरीवर 

िव ाथ  आहे ते बघनू या या लेखन िवकासास सु वात केली जाते. ारंिभक मु यांकन िव ा य ने शाळेत 
िविश ट वग त वेश केला यावेळी वष या सरुवातीलाच केले जाते.हे मु यांकन संपणू भाषा िश णाचा पाया 
असते.पिहलीच पायरी जे हढी भ कम असेल तेवढाच भाषािवकास चांगला होतो. 
 

 
ब. सतत मु यांकन / सतत परी ण :दररोज या अ यापनात अपेि त कौश ये िव ा य ने संपािदत केली की 
नाही हे बघ यासाठी िश क सतत परी ण करतात.िव ा य या संपादनात काही अडचण आहे का? अिधक 
सराव आव यक आहे का? अ ययनाची िव ा य ची गती कशी आहे? कोणाची अिधक आहे ? कोणाची कमी 
आहे? अशा कार या अनेक अडचण चे ान सतत मु यांकनातनू होते.या मू यमापनासाठी िव ा य चे 
िनरी ण केले जाते.िविवध यवसाय या याकडून सोडवनू घेतले जातात. यानुसार आव यक सधुारणा घडवनू 
आणनू कणबिधरां या भाषा िवकासासाठी अिधक य न केले जातात. 
 
क.२ स ांत कवा अंितम परी ण)  :अंितम परी ण शै िणक स ा या शेवटी हणजेच वष या शेवटी 
होते.प येक स ासाठी, येक िव ा य साठी िन चत केलेली भाषा िश णाची उि टे 
पणू झाली का? कोण या िव ा य साठी पढु या स ाचे उि ट पढु या िश णात ठेवायचे? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कोण या वग त बसवायचे? भाषा िश णास आरंभ 
कोठून करायचा? कोण या प ती वापराय या? 
याबाबत िनणय  

नवीन  

वेश 
घेतलेला 

िनरी ण  
पालक, िव ाथ  
मलुाखत  

मािणत 
भाषा 
चाच या  

िश कांनी 
तयार केले या 
चाच या  

िव ा य या 
न दी/ याचे 
गतीपु तक  

पारांिभक मु याकंन  

Initial Assessment   
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कोणासाठी पु हा तीच उि टे ठेवायची? पु हा कोण या वेग या अ यापन प ती, वेगळी अ यापन साधने,वेगळी 
तं  वापरायची? उि ट स या कर यासाठी अ यास माचे अनुकूलन कसे करायचे? याचा िनणय या 
परी णाव न घेतला जातो.हे परी ण पुढ या तरावर जाणा या  
मलुांसाठी पवूपरी ण ठरते.कणबधीरां या िश णात पवूपरी ण –सतत परी ण –अंितम परी ण अशा भाषा 
परी णाचे हे च  सतत चालचू असते. या ित ही पय वर आपला िव ा य चे परी ण  
करतात.  
 मू यांकना या प तीव न मू यांकनाचे खालील कार पडतात. 
अ. य  प ती : य  प तीने भाषा परी णात भािषक संपक, मािहतीची देवान घेवाण, 
यावर अिधक भर िदला जातो.भाषे सव िनयम वाप न भावी बोल याने आव यक मािहती दसु याला 
दे या या मतेचे परी ण केले जाते. य  परी णात िव ाथ  या या े ात, वातावरणात असताना,िविश ट 
संदभ, िविश ट संग, िविश ट घटना य  घडत असतात. यावेळी िव ाथ  कसा भािषक ितसाद देतो? याचे 
परी ण केले जाते. िव ा य चे परी ण होताना ती घटना, संग ितथे य  घडत असतात. 
 
ब. अ य  प ती--अ य  प ती या भाषा परी णात िव ा य ला िविश ट भािषक काय पणू करायला  
सांिगतले जाते.िव ाथ  पेपर पे सल ारे भािषक ितसाद देतो.या प तीने भािषक परी णात िव ा य या भाषा 

िव यािवषयी, भािषक मतेिवषयी मािहती िमळवली जाते.िव ाथ  जे हा भािषक तीसाद देतो ते हा संबंिधत 
घटना, गो ट या यासमोर नसते.बहुतांश भाषा चाच या अ य  प तीने िव ा य चे भाषा परी ण 
करतात. यातील िविश ट नांना िव ाथ  िविश ट ितसाद देतात.िव ा य नी िदले या ितसादाव न यां या 
भाषा ान , भाषा मता यािवषयी मािहती काढली जाते. 
भाषा मू यांकना या तलुनेनसुारही भाषा मू यांकनाचे खालील दोन कार पडतात. 
अ. िनकष संद भत मु यांकन (Criterion Reference Assessment  
िनकष हणजे एक िनरपे  पातळी. अचकू वाचन, नांची अचकू उ रे, चांगले ह ता र, गणुाकार, भागाकार 
हे िनकष. या गणुांचे,कौश याचे मापन करावयाचे या गुणांचे िनकष ठरवून केलेले मू यमापन हणजे िनकष 
संद भत मु यांकन .पिह या वग तील मलुाला भाषेचे आकलन िकती असावे? याचा श दसं ह िकती 
असावा?कोणते याकरण िवषयक िनयम  याला मािहती असावे? इ यादी िनकष ठरवनू िविवध चाच या िद या 
जातात. ते ते िनकष िव ाथ  पणू करतो कवा नाही हे बघ यासाठी जे परी ण केले जाते. ते परी ण हणजे 
िनकष संद भत परी ण / मु यांकन. वग तील ितमाही सहामाही चाच या,संपादन चाच या िव ा य ला देऊन 
याचे केलेले मु यांकन या कारात मोडते. 
ब. माणके संद भत मु यांकन : येक वेळी तुलना करताना िनकष समोर ठेऊन चालत नाही. यामुळे 
िविश ट माणके िवकिसत क न या- या वया या गटातील िव ा य ची तुलना केली जाते.सरासरी बु या काचे 
९० ते ११० हे मानक, वो ा य चा बु यांक ९५ असला तरी कवा १०९ असला तरी याला सवसामा य 
बु ी तेचा िव ाथ  असेच संबोधले जाते. मािणत भाषा चाच या िव ा य ला सोडवायला देणे. िव ा य या 

तीसानसुार यां या वया या मलुांपे  यांची गती िकती कमी,िकती जा त हे ठरिवणे. मािणत वाचन चाचणी 
देऊन तो वाचना या कोण या पातळीवर आहे ते ठरिवणे हणजे माणके संद भत परी ण/मु यांकन 
करणे. माणके संद भत परी ण व मानक संद भत परी ण याची पणू मािहती खालील टेबल व न आपणास 
येईल. 
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माणके संद भत मु यांकन  
(Norm Reference Assessment  

िनकष संद भत मु याकंन  
(Criterion Reference Assessment) 

िव ा य या भाषा चाच यांना िदले या ितसादानुसार 
यां या वया या मू यां या िन चत माणकापे ा यांची 
गती िकती कमी, िकती जा त हे ठरवणे.  

वग त अ यापन के या नंतर िव ा य म ये िवकिसत 
झाले या या गणुाचे, कौश याचे मापन करावयाचे या 
गणुांचे िनकष ठरवनू परी ण केले जाते.  

िव ा य चे भाषा ािव य, भािषक मता याचे परी ण 
केले जाते औपचािरक परी ण. मािणत भाषा चाच यांचा 
उपयोग.  

वग यापनात िनयोिजत भािषक संक पना/कौश य 
िव ा य ने संपािदत केले की नाही याचे परी ण केले जाते. 
अनौपचािरक परी ण, िश क िन मत चाच यांचा उपयोग 
केला जातो.   

िव ा य या वया या इतर मलुां माणे याचे भाषा ािव य, 
संपािदत भािषक मता आहे कवा नाही याचे परी ण  

येक िव ा य चे अपेि त संबोध संक पना संपिदत केली 
कवा नाही हे बिघतले जाते.  
 

या परी णात िव ा य चे ा त गणु म यमानाभोवती कि त 
असतात.  

यात काही िव ा य ना १०० ट के तर काही िव ा य ना 
अगदी शू य गणुही असतात.  

या चाच या कमी माणात उपल ध असतात. चाच यांना 
अिधक वेळ लागतो. एका चाचणीत िविवध उपचाच या 
असतात. (उदा. वाचन चाचणी म ये श दबोध, वा यबोध, 
वाचन गती, यासाठी िविवध उपचाच या असतात.) 

या चाच या अिधक उपल ध असतात. एका कौश याचे, 
घटकाचे परी ण कर यासाठी समान घटक असले या 
असं य उपचाच या उपल ध असतात.  

िव ा य ना चाचणी दे यापवू  चाचणी कोण या आशयावर 
आधािरत आहे याची पवू क पना नसते.  

िव ा य ना चाचणी दे यापवू  चाचणीत कोण या 
आशयावर न िवचारले जाणार याची पवू क पना असते. 

 
भाषा मू यांकनासाठी या चाच या वापर या जाता यानसुार भाषा मू यांकनाचे पढुील  
दोन कार पडतात. 
 
अ.औपचािरक भाषा परी ण (Formal Language Assessment): 
 

या भाषा पर णात मािणत भाषा चा याचा उपयोग केला जातो. मािणत बाशा चाच या िविह ट वेळात, 
िविश ट िठकाणी, िवशेष भाषा त  देतात.िव ा य ने या चाच या ना िदले या ितसादाव न यावर िन कष 
काढ याचे कामही त च करतात.या चाच यांचे व तिून ठता, वैधता , माणके िन चत असतात. या चाच या 
वाप न केले या भाषा परी णास औपचािरक भाषा परी ण असे हणतात.औपचािरक भाषा परी ण 
िव ाथ या भाषा िवकासाबाबत िन चत िनदान कर यासाठी वापरतात.अशा कारचे परी ण संशोधनासाठी, 
िव ा य या अ ययन िवषयक गरजा ल ात घे यासाठी केल जाते. 
ब. अनौपचािरक भाषा परी ण (Informal Language Assessment) 
या भाषा परी णात, िश कांनी तयार केले या, मािणत नसले या भाषा चा याचा उपयोग करतात.या 
चाच यांची व तुिन ठता, वैधता, माणके िन चत नसतात.एका वग चे, एका गटाचे भाषा िवषयक ान,भाषा 
उपयोग कर याची मता,श दसं ह, याकरणाचे ान इ यादी िवषयांचे ी का य साठी याचा उपयोग केले 
जातो.अनौपचािरक चाच यांचा उपयोग वग त या िव ाथ या अ यापना या िनयोजनासाठी होतो.भाषा 
अ यापन िकती यश वी झाले,िविश ट शी संक पना िव ा य ना िकती कळली ते बघ यासाठी िश क 
अनौपचािरक भाषा परी ण करतात. 
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भाषा मु याकंन भाषे या कोण या घटकाचे करायचे आहे याव न भाषा मू यांकनाचे पढुील दोन 
कार पडतात. 

 भाषा कौश याचे मु यांकन : 
 भाषेची दोन कारची कौश ये असतात.आकलन कौश ये, आिण अिभ य ती कौश ये. या कौश यां या 
मदतीने आप याला दसुय ने बोललेली, िलहलेली, खणुांनी दाखवलेली भाषा कळते या कौश यांना भाषेची 
आकलन कौश ये असे हणतत. वण, वाचा, खुणा बघणे, व यांचा अथ जाणणे,ओ वचन करणे व दसुय चे 
बोलणे ओ वाचाना ारे समजणे ही सव भाषेची आकलन कौश ये आहेत. या कौश यां या मदतीने आपण 
आप या मनातील िवचार, मािहती, भावना य त करतो,दसु या पयत पोहचवतो, या कौश यांना भाषेची 
अिभ य ती कौश ये असे हणतात.बोलणे, खणुा क न आपले िवचार य त करने, िलिहन ही भाषेची 
अिभ य ती कौश ये आहेत.भाषे या आकलन कवा अिभ य ती कौश यांचे परी ण  हणजेच भािषक 
कौश यांचे परी ण. या चाच या भािषक कौश यांचे परी ण करतात यांना भाषा कौ य चाच या हणतात. 
भाषाशा ीय मु यांकन :  
भाषे या भाषाशा ीय घटकांचे हणजेच भाषेचा श दो चार, श द आकलन, श दरचना, याकरण, अथ  या 
घटकांचे परी ण हणजेच भाषा शा ीय मु यांकन. या चाच यां ारे हे परी ण होते या चाच यांना 
भाषावै यािनक चाच या कवा भाषाशा ीय चाच या असे हणतात.भाषे या िवकासासाठी भाषे या या 
घटकांचा िवकास अ याव यक असते. 
       कणबिधरांचे भाषा परी ण करताना वरीलपैकी एका कवा अनेक कार या मू यांकनाचा उपयोग केला 
जातो. भाषा मु यांकन कवा परी ण कोण याही कारचे असो ते भाषे या  
 अ यापनाचे एक मह वपणू अंग आहे िव ा य ची संपािदत भाषा िकती? याचा तो यवहारात कसा उपयोग 
करतो? हे बघ यासाठी, िविवध कार या षा चाच या िव ा य ला िद या जातात. यावर िव ा य या भाषा 
िवकासासंबंधी िनणय घेतले जातात.महारा ात मराठी भाषेत आव यक ते ह ा मािणत चाच या उपल ध 
नाहीत.सवसामा य मलुांसाठी तयार केले या या चाच यां ारे कणबिधरांचे ब सा मु यांकन करता येत 
नाही.सवसामा य मलुांसाठी तयार केले याचा यांची भाषा पातळी व कणबिधरांची भाषा पातळी यात बरीच 
तफावत असते. यामळेु कणबधीरां या भाषा मू यांकनासाठी टीचरमेड टे ट हणजेच िश क िन मत चाच यांचा 
जा त उपयोग केला जातो.कणबधीरांचे भाषा िश क आप या कणबधीर िव ा य या भाषा कौश याचा व 
भािषक घटकांचा आप या िव ा य म ये िकती िवकास झाला आहे.हे बघ यासाठी चाच या तयार करतात. या 
चाच या िव ा य ना देऊन आप या वग तील मलुां या भािषक संपादनाची मािहती िमळवतात.िव ा य नी 
चाचणीला िदलेला ितसाद बघनू पुढील भाषा िश णाचे िनयोजन करतात. कणबधीरां या िश णात या 
चाच या अितशय मह वा या ठरतात. 
भाषा परी णासाठी वापरली जाणारी चाचणी मािणत कवा अ मािणत असते.भाषा मू यांकनासाठी जी 
चाचणी वापरावयाची ितची िनवड काळजी पवूक करावी. भाषा परी णासाठी चाचणी िनवडताना या चाचणीत 
खालील गणुधम असतील तरच ती चाचणी यो य असते. 
 चांग या भाषा चाचणीची वैिश टे /गणुधम :चांग या चाचणीची वैिश टे  
१.  िनयोजन  
२.  वैधता  
३.  िव वसनीयता  
४.  व तुिन ठता  
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५.  यापकता  
६.  भेदभाव मता  
७.  मानक  
८.  यवहायता  
१. िनयोजन (Planning) 

भाषा चाचणीचा मह वाचा िनकष हणजे ते साधन िविश ट िनयोजनानसुार बनवले गेले 
असावे.घटक चाचणी िन मती या सव पाय यांचा अवलंब ती चाचणी तयार करताना केलेला असावा. 
कसोटीचा आराखडा कसा हवा, यात कोण या घटकाला मह व ावे, कसोटीची हणजेच याचा नीची 
उिद टे कोणती?या सव चा िवचार चाचणीत असायला हवा. यो य िनयोजन क नच ती चाचणी तयार 
केलेली असावी. 

२. वैधता (Validity) 
 भाषे या या घटकासाठी,कौश यासाठी, या बाब या मापनासाठी चाचणी तयार केली गेली आहे ितचेच 
मापन कर या या श तीला या चाचणीची वैधता हणतात. एका िविश ट उ ेशाने व िविश ट 
पिर थतीसाठी तयार केलेली चाचणी, दसु या पिर थतीत अवैध ठ  शकते.श दसं हाची परी ण 
करणारी चाचणी याकरणा या िनयमांचे परी ण क  शकत नाही.इय ा िफलीसाठी तयार केलेली चाचणी 
इय ा पाचवी य मलुांसाठी वैध ठ  शकत  नाही.महारा ातील मलुां या श दसं ह परी णासाठी तयार 
केलेली चाचणी म य देश,उ र देशा या मलुांसाठी वैध ठ  शकत नाही. यामुळे चाचणीची वैधता बघनूच 
चाचणीची िनवड करावी.चाचणी तयार करतानाही याची काळजी यावी. 

३. िव वसनीयता (Reliability) 
 जे हा एकच चाचणी िनरिनरा या संगी िद यास आले या िन कष त फारसा फरक पडत नाही.तो 
तुलनीय राहतो. चाचणीने केले या मापनात सात य रहाते.ती चाचणी िव वसनीय आहे असे समजले 
जाते.चाचणी या मापनात सात य नसेल तर तीचा नी िनरोपयोगी ठरते. यामुळे चाचणीची िव वसनीयता 
बघनूच चाचणी िनवडावी.आपण तयर केलेली कवा िनवडलेली भाषेची चाचणी िनरिनरा या संगी 
मलुांना िदली तरी या या िन कष त फरक पडायला नको याची खा ी करावी. 

४. व तिुन ठता (Objectivity) 
 चाचणी या हेतनेू तयार केलेली आहे.ती उि टे,तो हेत ूिकतपत सा य झा याचे मापन कर या या टीने 
चाचणी मािणत केली जाते.चा नतले न व तुिन ठ असावे. यांची उ रे िन चत व पाची असावी. 
िव ाथ साठी िदले या सचूना प ट व िव ततृ असा या. गणुांकन व तुिन ठ असावे. यात य तिन ठता 
नसावी.ज हा चाचणीतील नांची उ रे अनेक परी कांनी तपास यावर गुंण दानात फरक पडत नाही.ते हा 
ती चाचणी व तुिन ठ आहे असे हणतात.चाचणी व तिुन ठ नसेल तर दोन परी कांनी एकच चाचणी 
तपासली तर यां या गणुदानात फरक पडतो. 

५. यापकता (Scope) 
 चाचणी यापक असावी.अ या व तु या सवच ाितिनिधक त यांचा अंतभ व यात असावा. चाचणीचा 
हेतू अपेि त पिरणाम व शासना या मय दा ल त घेऊन, यात घटकांचा समावेश असावा.चाचणीत 
समािव ट कर यात येणा या वाचन,लेखन, भाषेचा श दसं ह, याकरण इ यादी घटकांचे माण िन चत 
असावे.आपण सहा ते सात वष या मलुां या सं हासाठी चाचणी तयार केली कवा िनवडली आणी ती 
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फ त ठरािवक श दसं हाचेच परी ण परी ण करणारी असेल, फ त फळांची नावे, ा यांची नावे एवढेच 
असणारी असेल तर ती यापक ठरणार नाही. 

६. मानक (Criteria) 
 भाषा चाचणी ारे िव ा य ला िमला ल  ा यांक यांचे या गटातील थान दशवतात.या 

ा तांकाव न, चाचणीत िव ा य ला िमळाले या गणुांव न याची इतर िव ा य शी तुलना करता येत 
नाही. यामुळे िव ा य या ा तांकाचे तुलनीय मानकात पांतर करावे लागते.या मानकांशी तुलना 
क न फिलताबाबत िन कष काढला जावा. एकदम एखा ा चाचणीत िमळाले या गुणांव न िव ा य ना 
खपू हुशार,खपू म  असे लेबल लावले जाऊ नये. 

 
७. यवहायता (Feasibility) 

 चाचणी शासन गणुांकन व िनवचन या ित ही बाबतीत सलुभ, सोपी असावी. याला लागणारा वेळ यो य 
असावा. ती चाचणी मलुांना देणे, याचा वापर करणे यासाठी िश काला संबंिधत िश ण घे याची संधी 
उपल ध असावी.तसे मागदशन या सोबत असावे.अ कारे िश काने यो य चाचणी िनवडून ती आप या 
िव ा य ला ावी. 

८. भेदभाव मता (Discriminating Power) 
कसोटी कवा चाचणी िद यावर याम ये हुशार व कमकुवत िव ाथ ना ओळखनू यांची वगवारी 
कर याची मता चाचणी असावी.जर ा त काचे िवचलन अिधक असेल तर कसोटीत चांगली 
भेदाभेद मता आहे असे मानले जाते.परी ेत खपू सोपे व खपू कठीण न असले तर याची भेदाभेद 

मता कमी होते. हणनू कसोटीत काही सोपे तर काही कठीण न असावेत.  
९. पय तता (Adequacy) 

कसोटी / चाचणी ही क ची मापन करणार याकिरता पुरेशी  हवी. येक ना ारे चाचणीचे उि ट 
तपासायला हवे. याम ये अ यास मातील कोण यातरी घटकाचे ितिनिध व असावे.संपणू कसोटीत 
सव उिद टे व घटक यांना यो य भारांश िदलेले असावे. कसोटीत पय तता यावी हणनू कसोटीत खपू 

न टाकणे ही यो य ठरणार नाही.िदले या नां या व गणुां या सीमते राहून कसोटी पय त बनवली 
गेली असावी. 

ब) महारा टात उपल ध मािणत भाषा चाच या :  
महारा ातील मराठी मलुांसाठी मराठी भाषा चाच या अितशय कमी आहेत.या चाच या आपण 
कणबधीर मलुांसाठी जशा या तशा वाप  शकत नाही.कणबधीर मलुांची भाषा पातळी आिण 
सवसाधारण ऐक याची मता असणाय  मलुांची भाषा पातळी यात खपू फरक असतो. यामलु  
कणबधीर असना या मलुांसाठी मािणत भाषा चाच या मराठी भाषेत थम अलीयावारजंग  रा ीय 

वण िवकलांग सं थेत तयार के या गे या. मराठी भािषक कणबिधरांचे भाषा परी ण कर यासाठी या 
चाच या या सं थेत वापर या जातात.या सं थेने मािणत केले या काही चाच यांची मािहती खाली 
िदली आहे. 

१.Test for school readiness (TSR)  
ही चाचणी अलीयावारजंग रा ीय वण िवकलांग सं थेत तयार क न मािणत केली गेली आहे.ही चाचणी 
िव ा य या शालेय वेशासाठी उपयोगी आहे.याम ये वाचना या अवबोधा मक, स बोधा मक कौश ये, वनी 
आकलन, श दसं ह या घटकांचे व लेखना या ह ता र , सु मकारक कौश ये,अिभ य ती या घटकांचे व 
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सं या ान, मलुभतू गिणत संक पना या घा कांचेही परी ण केले जाते.ही चाचणी कणबधीर िव ा य या, 
गिणत व भाषा वाचन, लेखन कौश याचे मापन करते. 
२.उ ु त भाषेचे याकरण ा िव लेषण-वा यपवूतयारी (GEALP) 
अिलयावरजंग सं थेतील डॉ.वष  ग  व मता पेस यांनी मराठी भाषेत िहचा नी िवकिसत केली आहे.यात 
चाच यांची ंखला आहे.बोल या जाणा या भाषेसाठी वा सांकेितक भाषे या खनुांसाठी या चाच यांचा वापर 
होतो.या चाचणी म ये खेळ याचा संच, खेळ आिण यवसायाची िविश ट कारे आंखणी केली आहे.या 
सािह याचा वापर क न ठरािवक श द,वा यांश कवा भाषा संरचने या नमु यावर आधािरत वा य मलुांकडून 
काढून घेतली जातात.मलुांनी िदले या ितसादातनू िमळाले या भाषे या नमु या या आधरे िव ा य या भाषेची 
चाचणी होते.या चाचणीत तीन वेगवेग या चाच यांचा समावेश केला गेला आहे.या चाचणी ारे मलुां या भाषा 
िवकासातील अगदी ाथिमक भाषेपासनू संयु त वा य उ यार या पयत तपशीलवार मािहती िमळते. 

 
भाषेतले श द देखील समज ून शकणा यावा बोल ून शकणा या मलुांसाठी ही चाचणी िव ा य ची िशक याची 
पवूतयारी व याचे अवधान याचे मु यांकन कर यासाठी िविवध यवसाय परुवते. एक श द आिण वा यांशाचे 
आकलन वा अिभ य ती करणा या मलुांसाठी या चाचणीत यवसाय आहेत. मलुांची व त ूओळख याची व 
या व तचेू नाव सांग याची मता आिण वा यांशातील मखु श दांचे आकलन व अिभ य तीची मता याचे 

मापन ही चाचणी करते.या चाचणीचे तीन िवभाग आहेत.या ित ही िवभागासाठी तीन वतं  चाच या यात 
आहेत. 
तयारी कौश ये िवभाग : 
चाचणीचा पिहला िवभाग तयारी कौश ये हा आहे. यात एकून १ ते ४ असे चार यवसाय आहेत.हे यवसाय 
सं ेषण कौश य िवकासाची सु वात व सं ेषणासाठी पवू आव यकता यांचे मापन करतात.या चाचणीचा 
उपयोग भाषा कौश ये संपादन कर याची तयारी करीत असले या मलुांसाठी अवधान, आवाज,अनकुरण 
िशकव यासाठी होतो. 
एक श द िवभाग : या चाचणीचा िवभाग एकश द िवभाग आहे यात यवसाय मांक ५ व ६ आहेत. ही 
श दसं ह चाचणी आहे.मलुां या एक श दीय भाषा सं हाबाबत मु यांकन ही चाचणी करते. मलुाचा िवकिसत 
श दसं ह , यातील नाम,े व त,ूयांची मलुाला िकती ओळख आहे ही मािहती या ारे िमळते.यात ३० श द िदले 
आहेत. यातील अ य हून अिधक श द मलुाला येत नसतील तर याचा श दसं ह ५० ट यांपे ा कमी व सवच 
श द येत असतील तर याचा श द सं ह १०० ट के असे मानले जाते. 
श दसमहू िवभाग :या िवभागात यवसाय मांक ७ आिण ८ आहेत. यात दोन तीन श द असलेलीवा ये व 
वा यांश मलुाला िकती समजतात, याचा तो िकती वापर करतो हे बिघतले जाते.श द वा यात येतो ते हा याचे 
आकलन व श द एक  क न वा य बोल याची मलुाची अिभ य ती मता यांचे यात मु यांकन होते. यांत 
आकलन, उ ु त उ चार आिण अनकुरण यासाठी येकी ३० गणु आहेत.बहुतेक सव यो य ितसादास तीन 
गणु आहेत.  िव ा य ने िदले या ितसादाव न याची गुण िन चती केली जाते. 
या ितनही िवभागात मलुाचे आकलन, उ ु त उ चार, अनकुरण उ चार याचीही चाचणी केली जाते.ही चाचणी  
कशी यायची, याचे गणुदान कसे करायचे, याव न िन कष कसे िलहायचे, अहवाल लेखन कसे करायचे 
यासंबंधी सिव तर मािहती याचाचणीसोबत िदले या मागदशक पु तकेत आहे. 
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महारा ातील मलुांसाठी तयार मािणत भाषा चाच या अगदी कमी आहेत.संपणू भारतातच कणबधीर मलुां या 
भाषा परी णासाठी मािणत केले या चाच यांचे माण अितशय कमी आहे.या े ात संशोधनाला भरपरू वाव 
आहे. यामळेु कणबिधरांचे िश क आप या मलुांसाठी िविवध तरावर िश क िन मत चाच या तयार 
करतात. याचा वापर करतात. 
िश क िन मत चाचणीचा िवकास  
अ) िश क िन मत चाच या : या चाच या आप या िव ा ाचे भािषक संपादन िकती झाले हे  
बघ यासाठी िश क या त या चाच यांना िश क िन मत चाच या असे हणतात. िश कांनी तयार केलेली 
चाच या िश कां या हातातील असे साधन आहे,जे या या िव ा य चे मु यांकन कर यासाठी सदैव तयार 
असते. या भाषा चाच या ारंिभक, अंितम तसेच वग यापणात िव य चे सतत मु यांकन करतात.आप या 
िव ा य ची बल थाने व यां या अ मतांची ओळख या चाच या कणबधीर मलुां या िश कांना क न 
देतात.या चाच यांम ये मलुांनी िदलेले ितसाद बघनू िश काल आप या पढु या भाषा अ यापनाचे उि ट 
ठरवणे व पुढील िनयोजन करणे सोपे जाते.िव ा य नाही या चाच यां ारे वःता या गतीची मािहती िमळते. 
आपण कोण या भागाचा सराव अिधक करायला हवा हे यांना कळते.अशा कारे िश क िन मत चाच या 
अ ययन व अ यापनात िदशा दशकाचे काम करतात. 
ब) िश क िन मत चाचणीचा िवकास : िश क िन मत चाचणी िव ा य चे मु यांकन कर याचे 
पिरणामकारक व भावी साधन अस याने याची िन मती िवचारपवूक व िनिश ट प तीने हायला हवी. िश क 
िन मत चाचणी तयार कर यासाठी खालील पाय यांचा अवलंब केला जातो. 
 चाचणीचे िनयोजन :िश क िन मत चाचणी तयार कर यासाठी सव थम चाचणीचिनयोजन केले 
जाते.चाचणी ारे कोण या भािषक कौश याचे कवा भािषक घटकांचे मु यांकन करायचे आहे? कोण या 
ध ावर आ रीत चाचणी तयार करायची आहे? कोण या घटकाला िकती गणु ायचे या सव बाबी 
िनयोजनाम ये िन चत के या जातात.चाचणीचे िनयोजन चांगले झाले की चाचणी िन मती सलुभ 
होते.चाचणीचे िनयोजन खालील पाय यांनी केले जाते. 
चाचणी चे एकूण गणु व याला लागणारा वेळ िन चत करण े : अ यास मातील कोण या घटकावर 
चाचणी तयार करायची आहे. या घटकांची िन चती केली जाते.चाचणी जर घटक चाचणी असेल तर 
अ यास मातील एका कवा दोन घटकाचा चाचणीत समावेश असतो.चाचणी ितमाही परी ा, वा षक परी ा 
असेल तर पा मातील अिधक घटक यात समािव ट असतात.चाचणी  एकून िकती गणुांची असेल 
यानुसार याला िदलेला वेळ िन चत केला जातो.घटक चाचणी असेल तर साधारणपणे एक तास व 

ितमाही,वा षक असेलतर २ कवा ३ तास वेळ िदला जातो.परी ा तीन तासापे  अिधक काळाची नसते. 
अशा े  िकती घटक? िकतीगनु? िकती वेळ? हे या पायरीवर ठरते.  
 घटक िन चती व गणुांचे िवभाजन : चाचणी िकती घटकांवर यायची हे िन चत के यावर या- या 
घटकां या भारांशाचा िवचार केला जातो.पा ा मांतील या उि टां या पतूतेसाठी ते घटक अ यास मात 
आहे या उि टानसुार घटकांचे गणु ठरतात. उदा.एका िश काला आपण िशकवले या दोन पाठावर  आधिरत 
चाचणी तयार करायची आहे.ते िश क खालील माणे गणु िवभाजन करतील.येथे दो ही घटकांना समान गणुच 
असतात असे नाही ही गुण िवभागणी घटकानसुार या या उि टानसुार बदलते.  
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अ. . घटकाचे नाव  शेकडेवारी  गणु  
१  पाठ १  ५०%  १०  
२  पाठ २  ५०%  १०  
 एकूण  १००%  २०  

उि टांनसुार गणुिवभाजन : चाचणी कोण या घटकांवर आधािरत आहे, यानुसार मलुांनी काय संपािदत 
करणे अपेि त आहे ती उि टे परी ण कर यासाठी िन चत केली जतात.भाषा अ यापनात भाषेच ान, 
आकलन, उपयोजन, कौश ये, रस हण इ यादी कौश यांचे परी ण केले जाते.या उि ट ना चाचणीत िकती 
भारांश हणजे िकती गणु ठेवायचे हे िन चत केले जाते.भाषे या पा पु तकावर आधािरत चाचणीत खालील 

कारे उि टे ठरवता येतील.भाषे या िविवध कौश य चाचणीत संबंिधत कौश यांवर अिधक भारांश असेल. 
 
अ. . उि टे  शेकडेवारी  गणु  
१  ान  २०%  ४  
२  आकलन  २५%  ५  
३  उपयोजन  ३५%  ७  
४  कौश य  २०%  ४  
 एकूण  १००%  २०  

 
न कारानसुार गुणिवभाजन: 

चाचणीम ये कोण या उि टासाठी िकती गणु ायचे हे िन चत झाले की ती उि टे पणू झाली का नाही 
हे जे न कार ठरवतात ते न कार िन चत केले जातात.डॉ. लमु यांनी या उि टानसुार िविवध िवषयां या 

नांची एक यादीच िदली आहे.ती आपण मानसशा ातील अ ययन े  या करणात अ यासणार 
आहोत.जर ही चाचणी ितमाही परी ेची, अिधक घटकावर आधािरत असेल तर सव दीघ री, लघु री, व 
व तुिन ठ नांचा यात समावेश असतो. तुत उदाहरणात आपण फ त २० गणुांची चाचणी तयार करीत 
अस याने यांत िदघ तरी , लघतुरी न येणार नाहीत. सव व तुिन ठ न या चाचणीत आपण घेणार आहोत. 

 
अ. . न कार  न  शेकडेवारी  गणु  
 १  य तीिन ठ न  दीघ री न    
  लघु री न    
२  व तुिन ठ न  िरका या जागा भरा  २०%  ४  
  बहुपय यी न  २०%  ४  
  एका वा यात उ रे  २०%  ४  
  समानाथ  श द  २०%  ४  
  जो ा लावा  २०%  ४  
  एकूण  १००%  २०  
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काठी यपातळीनसुार गणु िवभाजन : आप या वग त सव कारची िविवध मता असलेली मलेु 
असतात.सव मलुांना यश िमळावे. आप याला पण काहीतरी येते ही भावना या यात िनम ण हावी यासाठी 
िव ाथ या मतेनसुार े नांची काठी यपातळी िकती असावी हे ठरवले जाते.वग तील हुशार िव ा य चा व 
कमी गती असणा या सव चाच यांत िवचार केला जातो. 
अ. . काठी यपातळीचा कार  शेकडेवारी  गणु  
१  कठीण न  ३०%  ६  
२  सोपे न  ७०%  १४  
 एकूण  १००%  २०  
चाचणीचा िवकास : चाचणीचे िनयोजन वरील कारे पणू झाले की चाचणीचा िवकास हणजेच य  चाचणी 
तयार केली जाते.ही चाचणी तयार कर यापवू  चाचणीचा संिवधान त ता तयार केला जातो. 
चाचणीचा संिवधान त ता तयार करण े: 
 

उि टे  ान  आकलन  उपयोजन  कौश य  एकूण 
न कार  

आशय  
री. ब  ए  स  जो   री. ब  ए  स  जो   री. ब  ए  स  जो   री. ब  ए  स  जो    

पाठ १  १     १  १     १    २  १  १       १  १  १०  
पाठ २  १     १   १  १    १    १  १  १   

 

  १  १   
 

१०  
एकूण  २      २   २  १    २    ३  २  २   

 

  २  २   
 

२०  
 ४  ५  ७  ४  २०  

 
आपण उदाहरणाथ घेतलेली चाचणी २० गणुांची आहे यात आपण फ त व तुिन ठ न िवचारणार आहोत 
हणनू इथे केवळ व तुिन ठ न घेतले आहेत.चाचणी अिधक गणुांची असेल तर व यात आपण दीघ री व 

लघु री न िवचारणार असेल तर या या कार या नांना िदलेले गुंण संिवधान त यात असतील.या 
माणे आकडा संिवधान त ता तयार झाला की पढुची पायरी या नसुार न पि का तयारकरणे.संिवधान त ता 

पढेु ठेवून न पि का काढणे, अिधक सलुभ हावे यासठी िश कांनी येक घटकावरील उि ट िनहाय 
नांची यादी तयार करावी ही नाची यादी िव ा य नाही उपल द असेल तर िव ाथ  अिधक सराव क  

शकतील. 
न पि का तयार करणे : पा पु तकातील आशया या घटक  िनहाय व उि ट िनहाय नांची 

यादी न यांकतयार असेल तर यानुसार न योजना करावी. नपि केची रचना नेहमी सो याकडून 
ठीनाकडे असावी.सोपे न सव नाच सोडवता येतात. यामळेु सव मलुांना यश ा तीचा आनंद िमळतो व मलेु 

चोकातीने एक एक न िस त जातात. न पि का तयार करताना आव यक सचूना, िव ा य नी काय करणे 
अपेि त आहे हे ठळकपणे न पि केवर नमदू करावे. आपण िवचारणार ते न सटुसटुीत मलुांना समजणारे 
असावे. ल ट भाषेचा वापर टाळावा. चिलत श द वापरावे. कोणते न अिनवाय, कोण या ःनाना पय य 
आहे े सव मलुांना समजेल असे असावे. 
 
गणु िवभाजनानसुार नमनुा उ रपि का तयार करणे. 



37 
 

अशा कारे तयार केले या चाचणीसाठी गणु िवभाजनानुसार नमनुा उ रपि का तयार करावी. य तिन ठ 
नाची य तिन ठता या नमनुा उ रपि के मळेु कमी करता येते.नमनुा उ रपि का तयार असेल तर 

अननभुवी िश कांनाही चाचणीचे पेपर तपासनू गणुदान करता येईल. 
 न पि केचे संपादन : अशा कारे तयार केलेली न पि का पु हा पु हा वाचावी. यात कोण याही ततृी 
राहू नयेत याची काळजी यावी. नपि केतील भाषा.शु लेखन, याकरण,गणुदान, न, िदलेले पय य पु हा 
नीट ल पवूक तपासावे.अशा कारे िश क िन मत चाच या तयार क न कणबिधरांचे भाषा परी ण िश क 
करतात.अशा ाकारे िनयोजनब  चाचणीची िन मती भाषा अ यापनाची सव उ त ते पणू झाली का नाही 
याबाबत यथाथ मािहती देते. यामळेु आप या कणबधीर मलुां या भाषा संपादन िवषयक मह वपणू िनणय 
वगिश काला घेता येतात. 

अशा ारे चाच या कणबधीरां या भाषा िवकासात अ यंत मोलाचे योगदान देतात. आप या 
िव ा य साठी उपयु त अशा िविवध कार या भाषा चाच या तयार करणे. या भारतीय वातावरणात मािणत 

णे. यांचा वापर क न िव ा य या भाषा िवकासाबाबत मह वपणू मािहती िमळवणे यासाठी या चाच यांची 
मािहती कणबधीरां या िश काला असणे आव यक आहे. 

 
 

वग यापनात वापरली जाणारी भाषा परी ण तं   
वग त भाषा अ यापन करताना आपण िशकवलेली भािषक कौश ये कवा भािषक घटक आप या 

वग तील िव ा य ना िकती कळले ? यांचे या िवषयाचे संपादन कसे आहे? हे बघ यासाठी भाषा िश काला 
िविवध कारची भाषा परी ण तं  वापरावी लागतात. या सव भाषा परी ण तं ाचा उपयोग वग तील भाषा 
संपादना-िवषयी िन कष काढ यासाठी केले जातो.या िन कष चा अ यापनात आव यक ते बदल करणे व 
िविवध अ यापन साधनांचा भावी वापर क न िव ा य या अ नास मदत करणे,यासठी केला जातो. 

 वग त िशकवीत असताना, एक एक संक पना िवकिसत करीत असताना, या िविवध संक पना 
िव ाथ ना िकती कळ या हे जाणनू घे यासाठी अ यापनात सतत याचा वापर केला जातो. िशवाय घटक 
चाचणी, परी ा यासाठी नपि केतील न तयार करताना याचा उपयोग होतो. 

 
अ) ान आधािरत /भाषा आधािरत   
 
अ. ानाधािरत परी ण तं  : भाषे या पा पु तकातील पाठ आिण किवता यांचे िव ा य ना िकती ान 
झाले ते बघ यासाठी घेतले या चाच या, घटक चाच या, ितमाही,सहामाही परी ा यांचा ानाधािरत परी ण 
तं ाम ये समावेश होतो. पा पु तकावर आधिरत सव परी णं ानाधािरत परी ण तं  असे हणतात. 
पा पु तकातील धडे किवता यांचे िव ा य ना िकती ान झाले हे बघणे हा मह वाचा हेत ूअसतो.ही चाचणी 
वगिश क तयार करतात. अ यास मातील भाषे या िमक पु तकातील पाठांचा अ यास हणजेच ान व 
यावर आधिरत परी ण हणजेच ानाधािरत परी ण. प य पु तकातील धडे, किवता यांचे आकलन, यावर 
आधिरत नांची अचकू उ रे दे याचे कौश ये, यात िशकव या गेले या नवीन श दांचा अथ सांगणे, यांचा 
वा यात उपयोग करणे, यातील याकरणावर आधािरत न सोडवणे या कारचे न या परी णात िवचारले 
जातात.या परी णात खालील कार या चाच यांचा समावेश असतो. 
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१) श दसंपदा चाचणी / श द ान चाचणी : नवीन श दांचा पिरचय होवनू श दसं ह िवकिसत होणे हा 
ान ा तीचाच एक भाग आहे.नवीन श दांचे,वा चारांचे अथ सांगणे, िविश ट श दाचे िव य अथ  श द 

सांगणे,सार या िदसणा या श दांमधील फरक सांगणे अशा कार य नां या चाचणीला श द ान चाचणी 
असे हणतात.या चाचणीत खालील कारचे नअसतात.   

 
१) खालील श दां या अथ ला अधोरेखांिकत करा. 

 
िवतंडवाद– फारमोठा वाद, वादिववाद, पिरसंवाद, िवनाकारण िनम ण झाले ला वाद . 
ब) ेमळ – ेमवीर, रागवणारा, मायेने काम करणारा ेम नावाचा. 
 
खालील श दांचे िव धाथ  श द िलहा./ सांगा. 
 
अ) अनकुल --------------       ब)   स जन --------------- 
 
२) खालील श सामहुासाठी एक श द ा. 

 
अ) घो ा ये राह याचे घर . 
ब) वाघाचे िप ल ू 
क) खपू पु तकांना एकावर एक ठेवनू बांधलेला समहू  
 
४)पढुील श दांचे दोन समानाथ  श द िलहा. 

 
अ) फुल ------------ ,------------------ 
ब) सयु  -------------,  ------------------  
 
१) साद व ासाद  या श दांचा खालील वा यात यो य िठकाणी उपयोग करा. 

 
अ) ------------------ त रहा याचे भा य मला िमळाले हा मला िमळालेला परमे वराचा -------------- 

असे मी मानतो. 
 

३) याकरण चाचणी :- याकरणाचा अ यास हाही ान ा तीचा भाग आहे. याकरणा या ानाची 
चाचणीही ाना मक परी णाचा एक भाग असते.वा यातील नामे िवशाषणे ओळखा,नामापासनू िवशेषणे 
तयार करा,िवशेषणापासनू भाववाचक नाम ेतयार करा. िदले या परीछेदात यो य िवराम िच हाचा वापर 
क न पु हा िलहा. श दाची शु  पे िलहा. िविवध नामे, सवनाम,े िवशेषणे, ि यापदे, अ यये यांचा यो य 
िठकाणी वापर करा यासारखे न या चाचणीत असतात. 

   खालील समहूापासनू वा य तयार करा व िलहा. 
१. पािहजे रोज नान केले आ ही.--------------------------------------------------- 
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२. उषे शाळेत आम या मलेु आहेत. ------------------------------------------------ 
िरका या जागा भरा. 
१.. मी उ ा सायंकाळी तु या घरी -----------_येव,ू येईन,  आलो.) 
२.  अशोक फार मोठा राजा -----------(जातो, गेला, होता.) 
३.  आपण ---------आईबाबांची आ ा पालवी.(आप या, आम या, दसु या या.) 
४.  राम,ल मण ------ सीता वनवासाला गेले.(पण, आिण, परंतु.) 
 
यािशवाय भाषा हण चाचणी, भाषा रस हण चाचणी या सव कार या चाच यांचा या कार या परी णात 
समावेश होतो. 
भाषाधािरत भाषा परी ण ; भाषा परी णात भाषे या िवकासात िव ाथ  कुठे आहे / या या वयानुसार 
याची भाषा िवकिसत झाली का नाही? या या भाषा िवकासात नेम या अडचणी कोण या हे बघ यासाठी ा 

भाषाधािरत भाषा चाच यांचा उपयोग होतो. भाषेची सव कौश ये व सव भािषक घटकांचा िव ा य म ये िकती 
िवकास झाला हे या ारे बिघतले जाते.हे परी ण भाषा िवषया या िमक पु तकावर आधािरत नसते. 
िव ा य या वयानसुार अपेि त भाषा िवकासानुसार याने अपेि त भाषा कौश ये आ सात केली कवा 
संपािदत केली का? अपेि त भाषा संपादनात याला काही अडचणी आहेत का हर बघ यासाठी भाषाधािरत 
परी ण केले जाते. यात खालील कारचे न िवचाल  जातात. 
१) वण कौश यपरी ण : याम ये खालील कारे न िवचारले जातील. 
१. श द ऐका व दाखवा         कमळ, दादा, पोपट, झोपाळा. 
२. ऐका व कृती करा           खुच त बसा, दोन टा या वाजवा, िहरवा बॉल दे. 
३. ऐका व िलहा. 
२) वाचा कौश य परी ण  
१. वाचा व बोला. 
२. िच  बघा याचे नाव सांगा. 
३. िच  बघा  एक वा य बोला. 
३)ओ वाचन कौश य परी ण – 
अ)  वाचा विन तर – बोलली जाणारी मळुा रे बघा.ओळख/बोला/िलहा/दाखवा (.िव ा य या लेवलनसुार) 
आवा सािहत िकती वनी ? आवाजरिहत िकती वनी? 
ब) श द तर – 
१.बोलले जाणारे श द ल पवूक बघा .ओळख/बोला/िलहा/दाखवा.(िव ा य या ले लनसुार ) 
क  ससा /मासा, दादा/सदा, पे /त  . 
ख  िवमान/मोटार/ आगगाडी. 
ग   मलुांची नावे यां या वातावरणातील श द. 

४)  श द बघा श दातला फरक सांगा. 
तार /ताट, हात/दात, कण/मान, आवा सािहत िकती श द? /आवाजरिहत िकती श द ? 
क) वा य तर : वा य ओ वाचन क न बघा.ओळख/ बोला/िलहा/दाखवा .(िव ा य या ले लनसुार ) 

१. राम गावाला गेला/ याम  गावाला गेला. 
२. हात ध ू/पाय ध ू. 
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३. बाबा बाहेर गेले / बाबा बागेत गेले. 
ड) अथ तर : वा य ओ वाचन क न बघा. कृती करा. 
१.हात ध ू/पाय ध ू. 
२.बटू घाल/बटू आं/फुल परडीत ठेव / ही टेबलवर ठेव.  
१) संकीण आ ा : 
१. दाराबाहेर जा. झाडाचे फुल तोड. 
२. वही काढ. यावरचे िच  दाखव. 
वही कुठे ठेवलीस? दारावर काय आहे? त ूकाल कुठे गेला होतास? 
३.िश कांनी काय सांिगतले ते नीट बघा.िवचारले या नाची उ रे ा.      िश क सांगतील – 
१. एक चोर आला,हर घेवनू पळाला. 
कोण आल? चोर काय घेवून पाळला? 
२. बाबा गावाला गेले. यांनी मोनालीला बाहुली आणली. 
बाबा कुठे गेले? बाबांनी मोनालीसाठी काय आणले? 
४)खणुा बघणे (खणुा बघनू आकलन िवषयक चाचणी)- 
 मळुा र तर : मळुा राची खणू बघा.           ओळखा/बोला/िलहा/दाखवा. (िव ा य या तरानसुार) 
 श द तर -  खणुांनी दाखवलेले श द बघा.ओळखा/बोला/दाखवा.(िव ा य या तरानसुार ) 
 अथ तर- खणुांनी दाखवलेले वा य बघा.कृती करा.(िव ा य या ले हलनसुार ) खणुा/संकेत 

अिभ य ती चाचणीम ये कणबधीर मलुाला खनुा या मा यमातनू अिभ य ती कर यास सांगनू याची 
चाचणी घेता येते . यासाठी खालील कारचे न िवचारता येतील. 

 िलिखत मळुा रे बघा व करप लिवणे दाखवा.      
 िदलेले श द खनुा या /संकेता या मा यमाने दाखवा.     
 वा य बघा व खणुांनी/संकेतांनी दाखवा. िच  बघा. यातील व त ू /फळे /प ी /वाहने /माणसे 

खणुांनी/संकेतांनी दाखवा.       
 िलिखत वा य दु त करा व खणुांनी/संकेतांनी दाखवा. न /आ ा/भावनादशक वा ये दाखवा. 
 एक गो ट सांगा .(खुणा /संकेत वाप न )      
 एखादा संग वणन सांगा.         

         
वाचन कौश य परी ण :  
 अ र बोध, श द बोध, वा यबोध, आकलन,श दाथ जाण याची कौश य,श दकोश 
वाचन, ही वाचनाची कौश ये आहेत. 
अ र बोध :- 
 मळुा र बघा समान मळुा रावर गोल करा. 

अ.-आ,ई,उ,अ,         म- प,  ब, म, फ  
िदले या म अ रावर काट मारा. 
कमल  िवमल  महादेव  काम चमक  मोहमद . 
 श दबोध :-   

िदलेला श द श दां या यादीत बघा व गोल करा. 
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घर.--  सर  तर  घर जर       राजा :-  सजा ,राजा, सय ,भय. 
 वाचन आकलन. 

हे िच  कशाचे आहे? 

 
 
 

 
 

या कारे तीन अ री श द /चार अ री श द/ पाच अ री श द 
 

 यो य श दावर खनू करा. 
कवतुक /कवितक / कौतुक /कौतकू. 

 वा यबोध :- 
दोन वा य सारखी का वेगळी? 
१.ओउजा झाली का?/ पजूा आली का? २.बटाटेवडा गरम आहे./बटाटेवडा नरम आहे. 
३.समीर गावाहून आला./समीर गावातनू आला. 

 
 दोन श दाचे वा य:- 

िच  बघा. वा य नीवडा. १.िवना रडते / िवना हसते.२. राधा खाते /राम खातो. 
 वा य वाचा. ि या /कृती करा. 

१.बटू आण. २.शट घाल. ३.पे सल दे. ४. ही दाखव. ५.उडी मार. 
* तीन श दांचे वा य. 
िच  बघा.वा य ओळखा.१) राधा केस वचरते. / राम केस वचरतो . 

५) वीणा केळे खाते./ वीणा सफरचंद खाते. ३) गो ट वाचा िदले या नांची उ रे ा. ४) िच  बघा िदले या 
नाची उ रे ा. 

६) लेखन कौश याची चाचणी  
िविवध मळुा रे काढणे. 
िविवध श द िलिहणे. 
श द पणू करा. 
स- र - द,   के-----,  मो---बी . 
वा य पणू करा. 
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----- केळे आण. 
दाराजवळ ------ रहा. 
कमल  सफरचंद ---------- 
 
गो ट पणू करा.िच ाचे वणन करा. मािहती िलहा. 
प  िलहा. 
गतीलेखन, ूतलेखन, सलेुखन, कलेखन, शु लेखन यासाठी िविवध न. 
अशा कारे वग त भाषाधािरत अ यापनात िविवध भाषा कौश यावर तसेच भाषा घटकांवर आधािरत न 
िवचारले जातात. 
 
ब) मु त न भाषा परी ण तं  आिण ब द न भाषा परी ण तं  : 

कणबधीर मलुांना वग त भाषा अ यापन करताना भाषा अ यापनाची आपली उि ट िकती माणात 
सा याझाली? कोणती उि टे स या झाली नाहीत? हे बघ यासाठी वग त कणबधीराणा िविवध कारचे यवसाय 
देऊन यां या भाषा संपादनाचा अ यास करता येतो. वग यापन करताना कणबधीराना खालील दोन कार या 
परी ण तं ाचा उपयोग करता येतो. 

 
१) मु त भाषा परी ण तं  ; या कार या परी ण तं ात िव ा य ना असे न िव हारले जातात की यांची 

उ रे दे यासाठी िव ा य ना यां या संपािदत भाषेचा उपयोग करावा लागतो.ही उ रे देताना िव ा य ना 
वतःचा िवचार वा मत य त कर याचे वातं  असते. भाषा अिभ य तीवर हे न आधािरत 

असतात.अशा कार या चाचणीम ये खालील कारचे न असतात.या कार या चाचणी ारे िव ा य या 
षा भू वािवषयी, भाषा ा व यािवषयी िनदान करता येते. ा चाचणीतील न सोडवताना कोणते श द 

वापरायचे,कोण या भाषेचा उपयोग करायचा. वा यरचना कशी करायची याबाबत िव य ला वातं य 
असते. 
 
 िच  बघा व उ रे ा. 
 िच ाला नाव ा.  

मु े बघनू गो ट पणू करा. 
 िच  बघा दोन ते तीन वा य बोला/िलहा.. 
 िच ाचे वणन करा. 
 वा यात उपयोग करा. 
 िनबंध िलहा. 
 प  िलहा. 

अशा कारचे न या कार या परी णात िवचारले जातात.             
 
ब  भाषा परी ण तं  : या कार या परी ण तं ात भाषा चाचणीत असे न िवचारले जातात की याची 
िविश ट ठरलेली उ रेच िव ा य ला ायची असतात. िव ा य या भाषा ानाचे , भाषेचा उपयोग कर या या 

मतेबाबत परी ण यात केले जाते.या कार या भाषा परी णात िव ा य ने ावयाचे उ र िविश ट ठरलेले 



43 
 

असते.तेच उ र िदले तरच गणु िमळतात.तेच उ र िदले नाही तर गणु िमळत नाही. ा नाचे उ र िलहताना 
िव ा य ला वात य असते. 
 
उदाहरणाथ : 

 खालील  वा यातील नाम/सवनाम अिधरेखांिकत करा. 
 खालील वा याचा काळ ओळखा. 
 िदलेले वा य िदले या सचूनेनसुार बदला. 
 चकुीचा श द खोडा. 
 यािशवाय िरका या जागा भरा, पय य िनवडा, जो ा आव,एका श दात उ रे ा, कोण कोणास 

हणाले?यासारखे न या परी णं तं ात वापरले जाताट . 
 
 

य / अ य  /अनमुानीय/अनमुािनक/ तक धािरत भाषा परी ण तं  : 
 
अ) य  भाषा परी ण तं  : य  भाषा परी ण तं ाम ये आखाडा संग शाळेत घडवनू आणनू यात 
िव ाथ  कसा वागतो,कशी भाषा वापरतो याचे परी ण केले जाते, वग त भाजीचे दकुान तयार क न 
यवहारात आव यक भाषा िव ाथ  वा रतो का? छोटे घर तयार क न घरातील दैनिदन संग मु ाम घडवनू 

आणनू यात िव ाथ  कसा वागतो,भाषेचा उपयोग कसा करतो ते बिघतले जाते. 
 
ब) अ य  भाषा परी ण तं  : अ य  प ती या भाषा परी णात िव ा य ना िविश ट भािषक काय पणू 
करायला सांिगतले जाते.उदा. िच ाचे वणन करा,िनबंध ळ,प  िलहा असे ण िव ा य ना िवचारले 
जातात.िव ाथ  पेपरवर िलिहतात. या प तीने भािषक परी णात िव ा य या भाषा िव यािवषयी , भािषक 

मतेिवषयी मािहती िमळवली जाते.बहुतांश भाषा चाच या अ य  प तीने िव ा य चे भाषा परी ण करतात. 
यातील िविश ट नांना िव ाथ  िविश ट ितसाद देतात. 

 
क) अनमुानीय/अनमुािनक/तक धािरत भाषा परी ण तं  : या कार या भाषा परी णात उ रे देताना 

पाठ,गो ट, उतारा यातील मजकूर वाचनू याआधारे अनमुान काढवे लागते. तक करावा लागतो असे न 
िवचारलेले असतात .पाठावर/गो टीवर/उता यावर आधािरत नाची उ रे, पाठातील वा गो ट कवा 
उताय तील मजकूर वाचनू सहज देता येत नाहीत.या परी णात खालील कारचे न असतात. 

 
 टेबलाखाली पु तक होते. पु तकावर मांजर बसले होते. 
१. मांजर कशाखाली बसले? 
२. टेबलाखाली कोणता ाणी होता? 
 पढेु काय होईल ते सांगा. 
१. मलुगा पडला आिण याला ------------ 
२.मनीषा जोरात धावत आली आिण ितने ------------ 
३.गाय धावत येताना बघनू छोटे बाळ ------------------- 
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  तक धािरत भाषा परी ण तं ाचा उपयोग पा पु तकासह चाचणीत होतो.पु तक िव ा य समोर असते पण 
पाठातले जसे या तसे बघनू नांची उ रे देता येत नाहीत.पाठातील मजकूर वाचनू अथ समजनू िवचार क न 
उ रे ावी लागतात. 
भाषा मु यांकन करताना िश कांनी यावयाची खबरदारी . 
 मािणत भाषा चाचणी िनवडताना ती आप या िव ा य साठी उपयु त,यथाथ आहे याची द ता यावी.ती 

कोण या सामािजक वातावरणात तयार झाली याचाही िवचार करावा. 
 आप या िव ा य साठी वतः चाचणी तयार करायची असेल तर ती िव वसनीय, यथाथ, सलुभ, असेल 

याची काळजी यावी. 
 चाचणी के हा, कुठे, कोण या आशयावर, िकती वेळाची, कोण या कारचे न असणारी असेल याची 

पवू क पना िव ा य ना ावी. 
 आप याला चाचणी का ायची, ती कोण तपासणार, या या िन कष चा काय उपयोग होणार याची 

पवूक पना िव ा य ला ावी. 
 चाचणीची भाषा सहज, सलुभ व आकलनीय असावी. 
 चाचणी सोडवताना िव ा य ने काय करावे या या प ट सचूना िव ा य ला ा यात. 
 चाचणीतील नांची रचना सो याकडून ठीनाकडे असावी.सरुवातीचे सोपे न सवच मलुांना सोडवता 

यावे. आप याला न सोडवता येतात, ही भावना पढुील सव न सोडव यास ेिरत करते. 
 भाषा चाचणी खेळा या तासाला, यावेळी शाळेतील इतर सव मलेु बाहेर खेळतात. कवा जेवणा या 

तासाला घाईघाईत घेवू नये. 
 या िव ा य ला आप याला चाचणी ायची आहे, या िव ा य ची त येत चांगली नसेल तर चाचणी घेव ू

नये. 
 मलेु खपू थकलेली असतील, कंटाळलेली असतील यावेळी चाचणी घेव ूनये. 
 चाचणीचा आशय मलुांना परेुसा आधी सांिगतला जावा. 
 सामिुहक चाचणी ायची असेल तर मलेु एकमेकांचे बघनू ितसाद देत नाहीत याची खा ी क न यावी. 
 सटुी लाग यावर कवा सटुी संप यावर लगेच चाचणी देऊ नये. 
 चाचणी देताना आप याला नेमका ितसाद काय ायचा हे मलुांना कळायला हवे.ते क ले की नाही हे 

िश काने खा ी क न यावी. यासाठी आव यक अस यास सराव क न यावा  
 चाचणीला एक तासापे ा जा त वेळ लाग ूनये. 
 चाचणी या िठकाणी घेणार तेथील वातावरण आ हाददायक असावे. 
 अंधार, दगुधी, क दट असणा या जागी चाचणी देऊ नये.हवा, उजेड भरपरू असावा. 
 चाचणीम ये िव ा य ना िलिखत उ रे ावी लागत असतील तर डे स बेच परेुश उंचीचे असावेत.लेखन 

सािह य यो य असावे. 
 मलुांना भोती वाटेल अये  वातावरण नको. 
 कृितयु त कवा त डी परी ा, चाचणी देताना मलुांशी मै ीपणू संबंध असावे. 
 मधनू मधून मलेु कंटाळतात का? याकडे ल  असावे.चाचणी सोडव यास मलुांना ो साहन ावे. 
 चाचणी मलुां या ले हलची असावी. चाचणीची भाषा पातळी मलुां या भाषा पातळीची असावी. 
 मलेु नीट समजनू घेऊन नांना ितसाद देतात की चाचणी लवकर संपवायची हणनू भराभर अंदाजे उ रे 

देऊन टाकतात हे बघावे. 
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 चाचणी िवषयी मलुांना पवूक पना ावी. 
 चाचणीतील मलुांचे ितसाद नीट तपासावे. याचे िव लेषण क न िन कष काढावे.चाचणी या िन कष ची 

न द ठेवावी. 
 मलुां या गतीचे अहवाल प ट, आकलनीय व सवुा च िलहावे. याचा िव थ  पुढ या वग त जै ते हा 

उपयोग होतो.  
 एका चाचणीत िव ा य ने चकुीचे ितसाद िदले, याला कमी गणु िमळाले हणनू या िव ा य ला लगेच ढ, 

म , मतीमदं, गितमदं अशी लेबले लावू नये. याला आव यक ो साहन देऊन पुढील चाचणीत याला 
चां ल  ितसाद दे यास तयार करावे. 

 िव ा य ने केले या चकुा या या िनदशनास आणनू देवनू या तो पु हा करणार नाही याची द ता यावी. 
 
३.२.५ सं ेषण आिण भाषेसंबंिधत गरजांची ओळख  
३.३ सारांश  
३.४          
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वा याय  

 
अ) भाषा परी ण / भाषा मु यांकन हणजे काय याचे िविवध कार कोणते? 
आ) भाषा परी ण व पा पु तकावर आधिरत भाषा परी ण हणजे काय? या दोघांम ये असलेले 

सा य व फरक िलहा. 
इ) कणबधीरां या भाषा िश णात भाषा परी णाचे थान व मह व प ट करा. 
ई) कणबधीरां या भाषािश णात भाषा परी ण क हा व कसे केले जाते? 
उ) कणबधरां या वग यापानात वापर या जाणा या भाषा परी ण तं ाचे सिव तर वणन करा. 
ऊ) भाषापरी नाचे िविवध कार कोणते ते सांगनू तुम या कणबधीर िव ा य या भाषा परी णासाठी 

यो य चाचणीची िनवड कशी कराल? 
ऋ) भाषा परी णात भाषा िश णात मह व प ट क न भाषा परी णाचे िविवध कार कोणते ते सांगा. 
ऌ) भाषा परी ण हणजे काय? भाषा परी णाचे कार िलहा. 
ऍ) भाषा परी ण ही कणबधीरां या िश णातील मह वाची पायरी आहे.या िवधानाची चच  करा. 

 
िटपा.  

 भाषा परी ण अथ व या ती. 
 भाषा परी ण व भाषा पा पु तकावर आधिरत भाषा परी ण यातील सा य व भेद. 
 भाषा परी णाचे कार. 
 वग तील भाषा परी णाचे तं . 
 ानाधािरत / भाषाधािरत भाषापरी ण. 
 मु त भाषा परी ण / ब  भाषा परी ण  
 अ य  भाषा परी ण  
 य  भाषा परी ण    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


