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EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  RREEFFOORRMMSS  
IINN  

PPAAKKIISSTTAANN  

SSoommee  AAssppeeccttss  &&  PPrroossppeeccttss  

  

SSyyeedd  MMuuhhaammmmaadd  WWaaqqaass  

((DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  BBaabb--uull--IIllmm  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn))  

  

CCooppyyrriigghhtt  ©©  22001100  bbyy  tthhee  AAuutthhoorr  

AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd  uunnddeerr  tthhee  PPuubblliisshhiinngg  &&  CCooppyyrriigghhtt  AAcctt  

NNoo  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppuubblliiccaattiioonn  ccaann  bbee  ccooppiieedd  wwiitthhoouutt  aa  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  ccooppyyrriigghhtt  
oowwnneerr  iinn  aaddvvaannccee..  

  

EElleeccttrroonniicc  CCooppyy  PPuubblliisshheedd  bbyy::  

BBAABB--UULL--IILLMM  RREESSEEAARRCCHH  FFOOUUNNDDAATTIIOONN®®,,  PPAAKKIISSTTAANN  
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AANN  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  TTOO  TTHHEE  EEXXIISSTTIINNGG  EEDDUUCCAATTIIOONN  SSYYSSTTEEMM  IINN  PPAAKKIISSTTAANN  

EEdduuccaattiioonn  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  tthhee  kkeeyy  pphheennoommeennoonn  ooff  aa  hhuummaann  ssoocciieettyy..  MMaann  aallwwaayyss  yyeeaarrnnss  
ffoorr  kknnoowwlleeddggee..  AAnndd  wwee  tthhuuss  uussee  ddiiffffeerreenntt  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  
aanndd  wwiissddoomm..  EEdduuccaattiioonn  iiss  tthhee  mmoosstt  eeffffiiccaacciioouuss  ttooooll  oorr  tteecchhnniiqquuee  ttoowwaarrddss  tthhee  aaccqquuiirriinngg  ooff  
kknnoowwlleeddggee..  MMaann  iiss  iinnhheerreennttllyy  iiggnnoorraanntt,,  ffoorr  hhiiss  iinnnnaattee  iiss  eemmppttyy  ooff  aannyy  pprreeeexxiissttiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn..  HHiiss  ssttaattee  iiss  ooff  nnoo  wwoorrtthh  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ggiifftteedd  rraattiioonnaalliittyy  aanndd  kknnoowwlleeddggee..  
AAllllaahh  mmaaddee  AAddaamm  aanndd  ggaavvee  hhiimm  ffrroomm  HHiiss  oowwnn  kknnoowwlleeddggee,,  tthhuuss  AAddaamm  bbeeccaammee  tthhee  ffaatthheerr  
ooff  aa  wwiissee  ccrreeaattuurree  nnaammeellyy  ““mmaannkkiinndd””..  IItt  iiss  bbuutt  aa  ffaacctt  tthhaatt  mmaann  iiss  nnoo  bbeetttteerr  tthhaann  aanniimmaallss  iinn  
ccaassee  hhee  llaacckkss  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  kknnoowwlleeddggee..    

WWee  nnoorrmmaallllyy  hhaavvee  ttwwoo  wwaayyss  ooff  ggeettttiinngg  kknnoowwlleeddggee  ii..ee..  ii..  ffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  iiii..  
iinnffoorrmmaall  oorr  ddaaiillyy  eexxppeerriieennccee--bbaasseedd  eedduuccaattiioonn..  WWhhaatt  wwee  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  ddiissccuussss  iinn  tthhee  
ccuurrrreenntt  ddiissccuussssiioonn  iiss  tthhee  ““ffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn””..  WWee  ffuurrtthheerr  ppaarrttiiccuullaarriizzee  tthhee  ssuubbjjeecctt  aanndd  sseett  
iitt  uunnddeerr  tthhee  hheeaaddiinngg  ooff  ““RReeffoorrmm  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  SSyysstteemm  iinn  PPaakkiissttaann..””  TThhee  ssuubbjjeecctt  iiss  
eexxhhaauussttiivvee  aanndd  aatttteennttiioonn  ddeemmaannddiinngg..  MMaannyy  bbooookkss,,  tthheesseess,,  aanndd  rreesseeaarrcchh  ppaappeerrss  hhaavvee  
aallrreeaaddyy  bbeeeenn  wwrriitttteenn  oonn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt,,  aanndd  tthheerreeffoorree,,  mmyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhiiss  
ssmmaallll  ppiieeccee  ooff  wwrriittiinngg  iiss  nnoo  wwoorrtthhiieerr  tthhaann  aann  aaddddiittiioonn  ooff  aannootthheerr  ddrroopp  iinn  tthhee  sseeaa..    

NNuummeerroouuss  ffaaccttoorrss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  llooww  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  PPaakkiissttaannii  eedduuccaattiioonnaall  
ssyysstteemm..  II  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  bbllaammee  oonnee;;  II  wwoouulldd  rraatthheerr  ppooiinntt  ttoo  llaappsseess  oonn  aallll  mmaajjoorr  ssiiddeess..  

  

SSOOMMEE  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  OONN  TTHHEE  SSYYSSTTEEMM  
II  aamm  ggooiinngg  ttoo  pprrooppoouunndd  aa  ffeeww  ssuuggggeessttiioonnss  oonn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  

mmaayy,,  ttoo  aa  ffeeww  ppeeooppllee,,  ssoouunndd  hhaarrsshh  oorr  iimmpprraaccttiiccaabbllee..  HHoowweevveerr,,  tthheessee  aarree  mmyy  ssuuggggeessttiioonnss,,  
aafftteerr  aallll,,  aanndd  tthhaatt  iiss  wwhhyy  mmyy  wwoorrddss  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  rreessppeecctt  aass  aann  iinnddiivviidduuaall  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  
ssuubbjjeecctt..    

TToo  aacchhiieevvee  aa  rraaddiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  wwee  nneeeedd  ttoo  nnaattiioonnaalliizzee  tthhee  wwhhoollee  eedduuccaattiioonnaall  
ssttrruuccttuurree  iimmmmeeddiiaatteellyy..  TThhee  ssttaattee  sshhoouulldd  ppuutt  aann  iimmmmeeddiiaattee  bbaann  oonn  tthhee  pprriivvaattee  sscchhooooll  
ssyysstteemmss..  TThhiiss  iiss  ttoo  sseeccuurree  aa  nnaattiioonnaall  uunniittyy..  IInn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  pplleetthhoorraa  ooff  pprriivvaattee  sscchhoooollss  
wwiitthh  nnoo  ssttaaffff  ccooaacchhiinngg  aanndd  llooww  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  aanndd  mmuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee  ssyyllllaabbii,,  tthhee  ttaalleenntt  ooff  
nneeww  ggeenneerraattiioonn  iiss  nnoott  oonnllyy  bbeeiinngg  uunnddeerrmmiinneedd,,  bbuutt  aa  ccuullttuurree  ooff  ccllaassss  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  bbeeiinngg  
ffeedd  iinn  PPaakkiissttaann..  IInn  ccaassee  iitt  sseeeemmss  iimmppoossssiibbllee,,  tthhee  wwhhoollee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  sshhoouulldd  bbee  rreennddeerreedd  
aass  sseemmii  ggoovveerrnnmmeennttaall  ttoo  eennaacctt  aa  ““nnaattiioonnaall  aaccccrreeddiittaattiioonn  ppoolliiccyy””..  TThhiiss  wwiillll  aallllooww  oonnllyy  
tthhoossee  pprriivvaattee  sscchhoooollss  tthhaatt,,  aatt  ffiirrsstt,,  ccoommee  uupp  ttoo,,  aanndd  sseeccoonnddllyy  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  
ssttaannddaarrdd  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  ffaacciilliittiieess..  IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  33  
eedduuccaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess..  FFiirrsstt,,  tthhee  ssyysstteemm  tthhaatt  iiss  ffoorr  tthhee  eelliittee  eexxcclluussiivveellyy,,  aa  ttoottaallllyy  EEnngglliisshh  
mmeeddiiuumm,,  wweesstteerrnniizzeedd  ssyysstteemm  wwiitthh  aa  ssttrriicctt  bbaann  oonn  tthhee  uussee  ooff  UUrrdduu;;  sseeccoonndd,,  tthhee  ssyysstteemm  ooff  
pprriivvaattee  sscchhoooollss  tthhaatt  sseerrvvee  uuppppeerr  mmiiddddllee  ccllaassss;;  llaassttllyy,,  ggoovveerrnnmmeenntt  sscchhoooollss  aanndd  cchhaarriittyy  
iinnssttiittuuttiioonnss  sseerrvviinngg  aallll  aanndd  ssuunnddrryy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  ppoooorr..  II  ppeerrssoonnaallllyy  aapppprreecciiaattee  tthhee  sstteepp  
ttaakkeenn  bbyy  oouurr  llaattee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ZZuulliiffqqaarr  AAllii  BBuuttttoo  tthhaatt  hhee  nnaattiioonnaalliizzeedd  aallll  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonnss..    

TThhee  PPuunnjjaabb  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  lloonngg--tteerrmm  ppoolliiccyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eedduuccaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ssuucchh  aa  ppoolliiccyy  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  jjuuddiicciiaarryy,,  ssoo  
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tthhaatt  nnoo  ffoolllloowwiinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  ddiisshhoonnoorr  tthhee  rruulliinngg  ooff  SSuupprreemmee  CCoouurrtt..  AAlllloowwaanncceess,,  
ffaacciilliittiieess,,  aanndd  ssiimmiillaarr  ooffffeerrss  ffoorr  tthhee  tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaatteedd  aanndd  mmaaddee  mmoorree  ffrreeqquueenntt..  
RReeffrreesshhiinngg  ccoouurrsseess  ttoo  mmeeeett  tthhee  llaatteesstt  ddeevveellooppmmeennttss  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnccee  aa  yyeeaarr..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  tteeaacchheerrss  mmuusstt  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoooo  mmuucchh  rreellaaxxaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  iinndduuccttiioonn  aanndd  
iinnssppeeccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreessttrruuccttuurreedd  aanndd  rreegguullaatteedd..  WWee  hhaavvee  aa  bbeetttteerr  ssttrruuccttuurree  ooff  tteeaacchheerrss’’  
iinnssppeeccttiioonn  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  ssiinnccee  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ddeevvoolluuttiioonn  ppllaann  iinn  22000022..  NNooww  mmoosstt  
aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  sscchhoooollss  aarree  ddeeaalltt  bbyy  EExxeeccuuttiivvee  DDiissttrriicctt  OOffffiicceerrss  ((EEdduuccaattiioonn)),,  wwhhoo  aarree  ffuurrtthheerr  
aassssiisstteedd  bbyy  DDiissttrriicctt  EEdduuccaattiioonn  OOffffiicceerrss..  TThhee  vveerryy  ssyysstteemm,,  iiff  eennhhaanncceedd,,  ccaann  pprroodduuccee  hhiigghheerr  
ppeerrffoorrmmaannccee..    

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  mmooddeerrnn  wweellffaarree  ssttaattee,,  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  nnoott  oonnllyy  
bbee  ffrreeee  bbuutt  ccoommppuullssoorryy  ffoorr  aallll..  TThhee  mmiinniimmuumm  lleevveell  ffoorr  ccoommppuullssoorryy  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  
hhiigghh  sscchhooooll  eedduuccaattiioonn..  IInnsstteeaadd  ooff  uussiinngg  EEnngglliisshh  aass  mmeeddiiuumm  ooff  eedduuccaattiioonn,,  wwee  mmuusstt  
pprroommoottee  oouurr  nnaattiioonnaall  llaanngguuaaggee  aanndd  tthhee  mmeeddiiuumm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  sshhoouulldd  bbee  UUrrdduu..  
EEnngglliisshh,,  aalloonnggssiiddee  aallll  ootthheerr  llaanngguuaaggeess  iinncclluuddiinngg  AArraabbiicc,,  PPeerrssiiaann,,  aanndd  tthhee  rreeggiioonnaall  oonneess  
sshhoouulldd  bbee  ddeeccllaarreedd  oonnllyy  aa  sseeccoonnddaarryy  ssuubbjjeecctt  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  IIff  EEnngglliisshh  sseeeemmss  
ttoooo  nneecceessssaarryy,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  aa  vvaalluuee  eeqquuaall  ttoo  UUrrdduu,,  nnoott  mmoorree..    

  

SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  OONN  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  SSYYSSTTEEMM  
FFiirrsstt  ooff  aallll,,  II  hhaavvee  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  wwhhoollee  ssttrruuccttuurree  ooff  eexxaammiinnaattiioonn..  IItt  iiss  ffuullll  

ooff  sslliippss..  IInntteerrnnaattiioonnaallllyy,,  tthhee  ssyysstteemm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  ccaalllleedd  ““aasssseessssmmeenntt  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  
ssyysstteemm””..  BBuutt  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  iinn  PPaakkiissttaann  iiss  nneeiitthheerr  aasssseessssmmeenntt  nnoorr  eevvaalluuaattiioonn,,  bbuutt  ssiimmppllyy  aa  
tteesstt  ooff  ssttuuddeennttss’’  aabbiilliittyy  ttoo  mmeemmoorriizzee  tthhiinnggss..  

TThhee  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  rreegguullaarr  tteeaacchheerrss  oonn  eexxaammiinnaattiioonn  cceenntteerrss  iinnvvoollvveess  sseevveerraall  pprroobblleemmss..  
IInnsstteeaadd  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss,,  eeaacchh  bbooaarrdd  ooff  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  aanndd  uunniivveerrssiittyy  sshhoouulldd  aappppooiinntt  
rreegguullaarr  iinnvviiggiillaattoorrss  wwiitthh  tthhee  eexxcclluussiivvee  ffuunnccttiioonn  ooff  ccoonndduuccttiinngg  eexxaammiinnaattiioonn..  TThheeyy  sshhoouulldd  
bbee  ccooaacchheedd  ffoorr  tthhiiss  ggiivveenn  eenndd  ooff  tthheeiirr  jjoobbss..  SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  mmoonntthhss  ffrroomm  MMaayy  ttoo  mmiidd--
AAuugguusstt  sshhoouulldd  nneecceessssaarriillyy  bbee  ddeeccllaarreedd  eexxaammiinnaattiioonn  ffrreeee  bbeeccaauussee  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ggooeess  ttoo  
eexxttrreemmee  hheeiigghhttss  iinn  tthheessee  mmoonntthhss..  SSiinnccee  PPaakkiissttaann  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  vveerryy  ggoooodd  aaiirr  
ccoonnddiittiioonniinngg  oorr  ccoooolliinngg  ssyysstteemm  iinn  ssuummmmeerr,,  iitt  iiss  aallwwaayyss  tteerrrriibbllee  ssttaattee  ooff  mmiinndd  ffoorr  tthhee  
ssttuuddeennttss  ttoo  ssiitt  iinn  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  ssccoorrcchhiinngg  hheeaatt..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  ttiimmee  dduurraattiioonn  ffoorr  
hhuunnddrreedd  mmaarrkk  ppaappeerr  sshhoouulldd  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhrreeee  aanndd  hhaallff  hhoouurrss..  SSiinnccee  ssttuuddeenntt  hhaass  ttoo  
mmaarrkk  hhiiss  aatttteennddaannccee,,  ssiiggnn  ddiiffffeerreenntt  sshheeeettss,,  aanndd  ssoommee  ootthheerr  ssiimmiillaarr  aaccttiivviittiieess  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  
iinnssiiddee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  cceenntteerr,,  tthhee  ttiimmee  iiss  ccoonnssuummeedd  wwiitthh  nnoo  pprrooffiitt  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  TThhee  
aaddddeedd  hhaallff  hhoouurr  wwiillll  ggrreeaattllyy  hheellpp  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss..  TThhee  sscchhoooollss  sshhoouulldd  ccoonndduucctt  oonnllyy  oonnee  
mmiidd--tteerrmm  eexxaammiinnaattiioonn  iinnsstteeaadd  ooff  aa  ffiirrsstt  tteerrmm  aanndd  sseeccoonndd  tteerrmm  eexxaammiinnaattiioonnss..  TThhiiss  mmiidd--
tteerrmm  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  44  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  ffiinnaall..    

TThhee  mmoosstt  ppootteennttiiaall  ssuuggggeessttiioonnss  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ssyysstteemm  ggoo  hheerreeiinn..  TThhee  
sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  bbaasseedd  mmeerreellyy  oonn  tthhee  eexxcclluussiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  
mmaattrriiccuullaattiioonn..  TThhee  wwhhoollee  rreeccoorrdd  ooff  aallll  pprreevviioouuss  rreessuullttss  sshhoouulldd  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  
sscchhooooll..  AAtt  lleeaasstt  4400%%  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss  ooff  mmaattrriiccuullaattiioonn  eexxaammiinnaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aawwaarrddeedd  
oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  ssttuuddeenntt’’ss  pprreevviioouuss  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  ccaarreeeerr,,  ccooddee  aanndd  
ccoonndduucctt,,  ddiisscciipplliinnee  aanndd  tthhee  ssiimmiillaarr..11  TThhee  rriigghhtt  ooff  aawwaarrddiinngg  tthheessee  4400%%  mmaarrkkss  sshhoouulldd  bbee  
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ggiivveenn  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sscchhooooll  aanndd  aa  jjuurryy  ooff  sseenniioorr  tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  ddeecciiddee  ttoo  ggiivvee  mmaarrkkss  ttoo  
aa  ssttuuddeenntt  wwiitthh  ffuullll  iinnddeeppeennddeennccee..  CCoommppuutteerr  llaabbss  sshhoouulldd  pprrooppeerrllyy  wwoorrkk  iinn  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  
aannnnuuaall  rreessuulltt  ooff  eevveerryy  ssttuuddeenntt  mmuusstt  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  6600%%  
rreemmaaiinniinngg  mmaarrkkss  ooff  tthhee  mmaattrriiccuullaattiioonn  eexxaammiinnaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  
ii..ee..  ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  ccaatteeggoorriieess..  SSuubbjjeeccttiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  hheellpp  uuss  eevvaalluuaattee  aa  
ssttuuddeennttss  aabbiilliittyy  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  wwrriittee,,  wwhheerreeaass  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  mmeetthhoodd  wwiillll  hheellpp  uuss  cchheecckk  tthhee  
aaccccuurraaccyy  ooff  hhiiss  mmeemmoorryy..  OOnnllyy  iinn  tthhiiss  wwaayy,,  wwee  ccaann  ggeett  rriidd  ooff  tthhee  ffaammoouuss  ccrraammmmiinngg  ssyysstteemm  
iinn  PPaakkiissttaann..  

  

IIDDEEAASS  OONN  PPAAPPEERR--SSEETTTTIINNGG  
IInn  ccaassee  ooff  aa  ttoottaallllyy  tthheeoorreettiiccaall,,  ssuubbjjeeccttiivvee  ppaappeerr  sseettttiinngg,,  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  

qquueessttiioonnss  aasskkeedd  ttoo  bbee  aatttteemmpptteedd  mmuusstt  bbee  nnoo  mmoorree  tthhaann  44..  TThhee  cchhooiiccee  lleevveell  sshhoouulldd  ddrroopp  bbyy  
2255%%,,  ccoommiinngg  ddoowwnn  ttoo  oonnllyy  2255%%..  TThhiiss  iiss  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aatttteemmpptt  
7755%%  ooff  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr  iinnsstteeaadd  ooff  oonnllyy  hhaallff  ooff  tthhee  ttoottaall  qquueessttiioonn,,  nnaammeellyy  5500%%..  HHeennccee,,  
tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  qquueessttiioonnss  wwiillll  rreedduuccee  ttoo  ssiixx  aanndd  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  aatttteemmpptt  
oonnllyy  44..  EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhoouulldd  ccoonnssiisstt  ooff  ttwwoo  ppaarrttss  aanndd  bbootthh  ppaarrttss  sshhoouulldd  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  
ccoonntteexxtt  ooff  wwrriittiinngg,,  aalltthhoouugghh  bbeeaarriinngg  tthhee  ssaammee  tthheemmee..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwee  mmuusstt  nnooww  ggeett  rriidd  
ooff  ppuuttttiinngg  ttrraaddiittiioonnaall  ttyyppee  ooff  qquueessttiioonnss  iinn  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerrss..  OOuurr  qquueessttiioonn  ppaappeerr  sseettttiinngg  
iiss  eexxttrreemmeellyy  mmoonnoottoonnoouuss  wwiitthh  nnootthhiinngg  nneeww  wwhhaattssooeevveerr..  TThhiiss  ssyysstteemm  mmuusstt  bbee  
ssyysstteemmaattiizzeedd  nnooww,,  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aa  bbiigg  nneeeedd  ooff  tthhee  hhoouurr..  WWee  aallwwaayyss  ppllaaccee  ssuucchh  qquueessttiioonnss  iinn  
tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerrss  tthhaatt  aarree  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  gguuiiddee  bbooookkss  aanndd  tteesstt  ppaappeerrss  ffoorr  ssttuuddeennttss’’  
ccrraammmmiinngg  ((RRaattttaaaa))..  DDuuee  ttoo  tthhiiss  eeaassiillyy  aavvaaiillaabbllee  mmaatteerriiaall,,  tthhee  iinnssppiirraattiioonn  ooff  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  
aanndd  wwrriittiinngg  ccrreeaattiivveellyy  hhaavvee  ddiieedd  oouutt..  YYoouu  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aa  ssiinnggllee  ssttuuddeenntt  ttooddaayy  
wwhhoo  iiss  ccaappaabbllee  ooff  wwrriittiinngg  ssoommeetthhiinngg  oonn  aannyy  ggiivveenn  ssuubbjjeecctt  ffrroomm  hhiiss  oowwnn..  TThhee  ffaacctt  iiss  tthhaatt  
tthhiiss  iiss  nnoott  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ddeeffiicciieennccyy,,  bbuutt  tthhee  ffaauulltt  ooff  tthhee  ssyysstteemm..    

SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ttyyppee  wwiillll  bbee  tthhee  sseeccoonndd  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  ssyysstteemm  
bbeeaarriinngg  tthhee  hhaallff  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss..  AAss  iitt  iiss  aallrreeaaddyy  iinn  vvoogguuee,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  cchhooiiccee  iinn  
ssuucchh  aa  ttyyppee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn..  BBuutt,,  wwhhaatt  II  pprrooppoossee  iinn  aaddddiittiioonn  iiss  aa  vveerrbbaall  tteesstt  oorr  vviivvaa  vvooccee  ttoo  
bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ttyyppee..  TThhiiss  wwiillll  ggrreeaattllyy  eennhhaannccee  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  oouurr  oobbjjeeccttiivvee  
ttyyppee  qquueessttiioonnss..    

  

AA  FFEEWW  WWOORRDDSS  OONN  MMAARRKKIINNGG  SSYYSSTTEEMM  
MMaarrkkiinngg  ooff  ppaappeerrss  bbeeaarrss  iiddeennttiiccaall  pprroobblleemmss..  TThheerree  aarree,,  oobbsseerrvvaabbllyy,,  aa  ggooooddllyy  nnuummbbeerr  

ooff  llaappsseess  bbeeggiinnnniinngg  rriigghhtt  wwiitthh  tthhee  ddiissppaattcchh  ooff  aannsswweerr  sshheeeettss  ttoo  tthhee  aawwaarrddiinngg  ooff  ffiinnaall  
mmaarrkkss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  ppeerr  ppaappeerr  aalllloowwaannccee  iiss  ffaarr  bbeellooww  tthhee  ssttaannddaarrddss..  TThhee  aammoouunntt  vvaarryyiinngg  
ffrroomm  22  ttoo  88  rruuppeeeess  iiss  aa  mmoocckkeerryy  ooff  tthhee  sskkiillllss  ooff  aa  pprrooffeessssiioonnaall  tteeaacchheerr..  EEdduuccaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt  nneeeeddss  ttoo  eemmppllooyy  eexxppeerrtt  ppaappeerr  cchheecckkeerrss//mmaarrkkeerrss  wwiitthh  tthhee  ssoollee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  
aasssseessssiinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  aannsswweerr  sshheeeettss..  RReegguullaarr  ssttiippeennddss  nneeeedd  ttoo  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  tthheessee  
pprrooffeessssiioonnaall  cchheecckkeerrss,,  wwhheerreeaass  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ssuuffffiicciieenntt  ttiimmee  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  
mmaaddee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  ssppeenndd  eeqquuaall  ttiimmee  oonn  eevveerryy  ppaappeerr..  PPaappeerr  cchheecckkiinngg  sshhoouulldd  ggeett  oonn  iinn  
ffrreesshh,,  eeaarrllyy  hhoouurrss  ooff  tthhee  ddaayy..    

TThhee  ddiissppaattcchh  ooff  tthhee  ppaappeerrss  ttoo  mmaarrkkeerrss’’  hhoommeess  iiss  tthhee  ccoorree  pprroobblleemm  ooff  mmaarrkkiinngg  
ddoowwnnttuurrnn..  AAfftteerr  hhaavviinngg  rreecceeiivveedd  aannsswweerr  sshheeeettss  aatt  hhoommee,,  mmaarrkkeerrss  ddiissttrriibbuuttee  tthheemm  aammoonngg  
tthheeiirr  ffrriieennddss  aanndd  rreellaattiivveess  ttoo  rreedduuccee  tthhee  bbuurrddeenn..  MMoorreeoovveerr,,  ssoommee  ccoorrrruupptt  mmaarrkkeerrss  sseeeekk  aa  
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ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  iinn  tthhiiss  pprroocceedduurree..  MMaannyy  aa  ttaalleenntteedd  ssttuuddeennttss  aarree  oouuttccllaasssseedd  bbyy  dduullll  aanndd  
bbaannkkrruupptt  ssttuuddeennttss  tthhrroouugghh  bbrriibbeerryy..  FFuurrtthheerr,,  eexxttrraa  aawwaarrdd  ffoorr  ggoooodd  hhaannddwwrriittiinngg  iiss,,  iinn  mmyy  
ooppiinniioonn,,  ddeessttrruuccttiivvee  ttoo  iinndduussttrriioouuss  ssttuuddeennttss,,  aass  iitt  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  mmeennttaall  
aabbiilliittyy..  TThheerreeffoorree,,  ssuucchh  aa  ccoonncceepptt  mmuusstt  bbee  aabbrrooggaatteedd..    

TThhee  mmaarrkkiinngg  ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  eexxppeerriimmeennttss  ((pprraaccttiiccaallss))  ddeemmaannddss  oouurr  iimmmmeeddiiaattee  
aatttteennttiioonn..  TThhee  rraattiioo  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  iinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  iiss  vveerryy  hhiigghh..  NNeeuuttrraallss  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  
aasssseessss  ssttuuddeennttss’’  aabbiilliittyy,,  bbuutt  wwhhaatt  iiss  ddoonnee  iiss  ddiiaammeettrriiccaallllyy  ooppppoossiittee..  

  
  


