
20.08.2018 அன்று வெளிெந்துள்ள

DIKSHA APP புதிய update ல் ஓர்

மாணெர் அல்லது குழந்தை வெய்யும்

மதிப்பீட்டு வெயதல ஆசிரியர் அல்லது

வெற்ற ார் TRACK வெய்யது ெதிவு

வெய்யது ொர்தெயிடு் ெெதி அறிமுக்

வெய்யயப்ெட்டுள்ளது.

இதுமாணெர்களின்கற் தலமதிப்பிட

மிகவு் ெயனுள்ளஓர் சி ப்ெ்ெ்.

இது குறித்ை ெடிப்ெடியான (step by step )

விளக்க் அளிப்ெறை இந்ை PDF ன்

ற ாக்க்.

ைமிழக அரசின் புதிய ொடநூலில்

தெக்கப்ெட்டுள்ள QR code கதள

ெல்றெறு ெதககளில் ெயன்ெடுத்து்

முத கதள அறிய கீழ்கண்ட

இதணப்பிதனவைாடவு்.

http://tnqrcode.blogspot.com/p/qr.html

http://tnqrcode.blogspot.com/p/qr.html


படி 1Step  1

உங்கள்ஆண்ட்ராய்யட் playstore க்கு

வென்று DIKSHA ஐ update வெய்யதிடுங்கள்



படி2Step  2

DIKSHA app குறித்ை அதிகெடியான ைகெல்கள்

ெகுதியின் இறுதியாக அைன் Version மற்று் updated on

ஆகியதெ கீழ்கண்ட விெரங்களில் இருந்து

அதிகமாகஇருப்ெதைஉறுதிவெய்யதுக்வகாள்ளவு்.



படி3Step  3

Update வெய்யதுக்வகாண்ட DIKSHA App ஐ open

வெய்யது அதில் கீழ் ெலது ஓரத்தில் உள்ள profile

என்ெதை வைாரிவு வெய்யய அைதனத் வைாடவு்

(touch).



படி4Step  4

PROFILE ெகுதியின் ெலது றமல் ஓரத்தில்

உள்ளமூன்றுபுள்ளிகதளவைாடவு்.



படி5Step  5

அதில் Users and Groups என்ெதை

றைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி6Step  6

அதில் USERS என்ெதில் உங்களின் profile –

default ஆக இருக்கு். அதிகெடியான user

கதள இதணக்க create new user என்ெதை

றைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி7Step  7

அடிப்ெகுதியில் உள்ள CREATE NEW USER

என்ெதைவைாடவு்.



படி8Step  8

NEW USER ஆக நீங்கள் உங்கள் ெகுப்பில்

உள்ள மாணெர்கதளறயா அல்லது உங்கள்

ெள்ளியில் உள்ள பி ஆசிரியர்கதளறயா

இதணத்துக்வகாள்ளமுடிும்.



படி9Step  9

அதில் றகட்கப்ெடு் ெகுதிகதள நிரப்பி புதிய

user ஐ create வெய்யது அைதன save

வெய்யதுக்வகாள்ளமுடிும்.



படி9Step  9

உங்கள் ெகுப்பில் உள்ள மாணெர்கள் அதனெதரும்

user ஆக create வெய்யதுக்வகாண்டு இதில்

றெமித்துக்வகாள்ளலா்.



படி 10Step  10

ஒன்றிற்கு றமற்ெட்ட ெகுப்பு மாணெர்கதள

நிர்ெகிக்க Groups உள்ளது .



படி 11Step  11

இைதன நிர்ெகிக்க Groups என்ெதை

றைர்ந்வைடுத்து , கீழ்ெகுதியில் உள்ள CREATE

NEW GROUPஎன்ெதைறைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி 12Step  12

இதில் ெகுப்பின் வெயதர Group name ஆக அளித்து

ெகுப்பிதன றைர்ந்வைடுத்து next வகாடுக்கு் றொது

அந்ை ெகுப்பிற்கான மாணெர்கதள றைர்ந்வைடுக்கு்

ெெதிகிதடக்கு்.



படி 13Step  13

உைாரணமாக CLASS 1 என்று Group வெயதர

அளித்துக்வகாள்ளவு்.



படி 14Step  14

பி கு NEXTஎன்ெதை றைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி 15Step  15

இந்ை குழுவில் ைாங்கள் ஏற்கனறெ create வெய்யதுள்ள

மாணெர்ெட்டியலில் இருந்து மாணெர்கதள

றைர்ந்வைடுத்துஇைனுடன்இதணக்கலா்.



படி 16Step  16

அல்லது ெலது ஓரத்தில் உள்ள + குறியீட்டிதன

அழுத்தி புதிய user ஐ இங்றகறய create வெய்யது்

இதணக்கலா்.



படி 17Step  17

+ குறிதய அழுத்தியது் அது create user ெகுதிக்கு

வெல்லு் அங்கு மாணெரின் வெயதர ெதிவிட்டு user ஐ

createவெய்யதுக்வகாள்ளவு்.



படி 18Step  18

கீறழ save என்ெதை அழுத்தி அந்ை மாணெர் அந்ை

ெகுப்பில் உள்ள குழுவில் இதணும்ெடி

உருொக்கிக்வகாள்ளலா்.



படி 19Step  19

பி கு ெட்டியலில் காட்டு் user களில் றைதெயான

மாணெர்கதள multiple selection வெய்யது குறிப்பிட்ட

ெகுப்பில் உள்ள மாணெர்கதள றைர்ந்வைடுத்து

CREATE GROUP என்ெதை றைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி20Step  20

நீங்கள் ெகுப்பு ொரியாக ெல GROUPS கதள CREATE

வெய்யதுக்வகாள்ள முடிும். அதில் ஓர் குறிப்பிட்ட

ெகுப்பிதனறைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி21Step  21

1. அதில் ெட்டியலில் காட்டு் மாணெர்களில் நீங்கள்

றைர்ந்வைடுக்க விரு்பு் மாணெதர

றைர்ந்வைடுத்துக்வகாள்ளவு்.

2. பி கு கீறழ உள்ள SWITCH ACCOUNT என்ெதை

றைர்ந்வைடுக்கவு்.

1

2



படி22Step  22

ைற்றொது ைங்கள் DIKSHA APP முழுதமும் அந்ை

குறிப்பிட்ட ெகுப்பில் உள்ள குறிப்பிட்ட

மாணெனுக்கானைாக மாறிஇருக்கு்.



படி23Step  23

DIKSHA APP ல் உள்ள QR code scanner மூலமாக

நீங்கள் ைற்றொது ொடபுத்ைகத்தில் – ஒவ்வொரு

ொடத்திற்கு் இறுதியில் உள்ள மதிப்பீட்டிற்கான

ஏறைனு்ஓர் QRஐ scanவெய்யயவு்.



படி24Step  24

அந்ை மதிப்பீட்டிற்கான activity ஐ download

வெய்யதுக்வகாள்ளவு்.



படி25Step  25

பி கு PLAY என்ெதைவைாடவு்.



படி26Step  26

ைற்றொது நீங்கள் றைர்ந்வைடுத்ை மாணெரின்

வெயரில் இைதன தி க்கொ? என்று வினவு்.

அைற்கு yes என்ெதைஅளிக்கவு்.



படி27Step  27

றெறு மாணெர் எனில் CHANGE USER என்ெதை

வொடுக்கி றெறு மாணெதர றைர்ந்வைடுக்க

றெண்டு்.



படி28Step  28

மாணெதர றைர்ந்வைடுத்த்து் உள்றள அந்ை

மதிப்பீட்டு ெகுதிக்கான வினாக்கள் இருக்கு்

அைற்கு விதட அளிக்க மாணெரிட் தி ன்

றெசிதயவகாடுத்துவிடவு்.



படி29Step  29

ஒன் ா் ெகுப்பு மாணெர்களுக்கு voice assistance

காக வினாவிதன குரல் ெதிவு வெய்யதிருப்ெர்

அைதன மாணெர்கள் உெறயாகிக்க வினா

ெகுதியின்ஏறைனு்ஓர்இடத்தைவைாடவு்.



படி30Step  30

மாணெர்கள் கீறழ option ல் உள்ள ெலவுள்

வைரிைலில் ஒன்றிதன றைர்வைடுத்து next

அளித்ைால்அடுத்ைவினாவைரிும்.

1 2



படி31Step  31

ஓர் வைாகுப்பில் ெத்து வினாக்கள் இருப்பின் அந்ை 10

வினாக்களுக்கு் விதடயளித்ை பின்பு அந்ை

மாணெர் வெற் மதிப்வெண்கள் எவ்ெளவு?

எவ்ெளவு ற ரத்தில் விதட அளிக்கப்ெட்டுள்ளது

என் விெர்வைரிும்.

1 2



படி32Step  32

அந்ை ொடநூலில் முன் வைாகுப்பு வினாக்கதள தகயாள Previous

என்ெது் பின் வைாகுப்பு வினாக்கதள தகயாள Next என்ெது்

வைரிும். அதில் றைதெயானதை றைர்ந்வைடுத்து அந்ை

வினாத்வைாகுப்பிற்கு் அந்ை குறிப்பிட்ட மாணெதன விதட

அளிக்கச் வெய்யயலா்.

1 2



படி33Step  33

ைற்றொதுஅந்ைகுறிப்பிட்ட புத்ைகத்தில்இருந்து

BACK வென்று Profile என்ெதை

றைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி34Step  34

PROFILE ெகுதியின் ெலது றமல் ஓரத்தில்

உள்ளமூன்றுபுள்ளிகதளவைாடவு்.



படி35Step  35

அதில் இரண்டாெது றைர்ொன Reports

என்ெதைறைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி36Step  36

ெட்டியலில் காட்டு் user ல் எந்ை

மாணெருக்கான report றெண்டுறமா அெதர

றைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி37Step  37

ெட்டியலில் காட்டு் REPORTS ல் அந்ை

குறிப்பிட்ட மாணெனுக்கான எந்ை வினா

வைாகுப்பிற்கான Report றைதெ என்ெதை

றைர்ந்வைடுக்கவு்.



படி38Step  38

அந்ை குறிப்பிட்ட மாணெர் – எந்ை

வினாத்வைாகுப்பிற்கு – எத்ைதன

வினாக்களுக்கு ெரியானவிதடஅறித்துள்ளார்

என் விெர் ைற்றொதுகிதடக்கு்.



படி39Step  39

இைதன ெயன்ெடுத்தி மாணெர்களின் ெளரறி

மதிப்பீடு FA(B) - Formative Assessment

ெதிவுகதளஎளிதமயாகநிர்ெகிக்கமுடிும்.
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