
मराठ� भाषा (कोड-009) 

इय�ता - नववी व दहावी (2021-22) 

आप�या महारा
� रा�याची राजभाषा मराठ� आहे. एकमेकांशी संवाद साधताना, �वचारांची 

देवाणघेवाण करताना-, आप�या भावना समोर$ल &य'ती समोर मांडताना या भाषचेा )भावी 

व यो*य वापर करणे आव+यक असत.े मराठ� भाषा सम.ृ आहे. सं/कृत भाषा ह$ मराठ�ची 

जननी होय. 

मराठ� भाषतेील  वाड.मयाला )द$घ1 परंपरा आहे. 2ल3खत वाड.मयाबरोबरच लोक 

वाड.मयाचीह$ परंपरा आहे. 

‘माझा मराठाची बोल ू कवतकेु|पर$ अमतृातेह$ पजेैसी जीकें| ऐसी अ;र<ची र2सके| मेळ�वन 

|’अशी )>त?ा संत ?ाने+वरांनी केल$ आ3ण ती तडीस नेल$.‘�ववेक2सधं’ु हा @ंथ 2लBहणारे 

आCय कवी मकंुुदराज,‘?ाने+वर$’,’अमतृानभुव’,‘चांगदेव पास
ट$’ असे @ंथ 2लBहणारे Fी संत 

?ाने+वर यांनी मराठ� भाषा संपGन केल$.  

‘मराठ� असे आमचुी मायबोल$’ असे )Hयेक मराठ� माणसाने अ2भमानाने Iहटले पाBहजे. 

मराठ�तून बोलणे, मराठ�तून पJ&यवहार करणे, मराठ� वHृतपJ े व @ंथांच े वाचन करणे, हे 

आपणा सवाKचचे कत1&य आहे.  महारा
�ाची राजभाषा मराठ� असले�या या महारा
�ात अनेक 

बोल$भाषा आहेत.     

 २७ फेOवुार$ हा �ये
ठ साBहिHयक �व
ण ू वामन 2शरवाडकर अथा1त कुसमुा@ज याचंा 

जGमBदवस ‘जाग>तक मराठ� भाषा Bदन’ Iहणून साजरा केला जातो. Fवण कौश�य Iहणजे 

ऐकणे, भाषण संभाषण कौश�य Iहणजे बोलणे, वाचन कौश�य Iहणजे आप�यासमोर$ल 

मजकूर वाचणे, लेखन कौश�य Iहणजे सुंदर सवुाRच अ;रात 2लBहणे अशा सव1 कौश�यांवर 

)भHुHव 2मळवSयासाठ� मराठ� भाषा 2श;ण महHHवाच ेआहे.  

‘लाभले आIहास भा*य बोलतो मराठ�  

जाहलो खरेच धGय ऐकतो मराठ� 

धम1, पंथ, जात एक जाणतो मराठ� 

एवTया जगात माय मानतो मराठ� 

अशा सुंदर शUदात कवी सरेुश भट यांनी माय मराठ�वण1न केले आहे.  

मराठ� भाषा �श�णाच ेउ#ेश 

 १. &वण कौश(य-(Listening Skill) 

• �व�वध )सार माVयमांCवारे( वत1मानपJ, ट$&ह$वर$ल बातIया, य ुमा2सके, वा�ष1क अंक, 

)साWरत होणाXया चचा1, संवाद) याबाबत /वतःच ेमत >नि+चत करता येणे.  



• साव1ज>नक Bठकाणी (बस /थानक, रे�वे /थानक, �वमानतळ महानगरपा2लका, 

@ामसभा, नगरपा2लका, गणेशोHसव, नवराJोHसव) केले�या सचूनानंसुार आप�याशी 

संबंZधत असले�या सचूना ल;ात घेणे. 

• औपचाWरक व अनौपचाWरक संवाद, संभाषण ऐकून Hयात स]^य भाग घेता येणे. 

• �व�वध )कारRया साBहHयातील (कथा, क�वता, कादंबर$, नाटक, लेख, )वास वण1न) 

यांचा भावाथ1 समजून घेता येणे.  

• �व�वध साBहHय )काराRया Vव>न]फती ऐकून Hयातील /वराघात, आरोह-अवरोह या 

व2ैश
aयांची जाण होणे॰ �व�वध साBहHय)कार ऐकून Hयाबाबत मत ठरवता येणे. 

 

२. भाषण व संभाषण कौश(य- (Speaking Skill) 

• �व�वध पCय )कारांना (क�वता, भाcड, नाaयसंगीत, देशभ'तीपर गीत,े �वडबंन का&य) 

यांना चाल$ लावनू Hयांच ेसादर$करण करता येणे.  

• �वषयानdुप /वतःच े/वतंJ �वचार परखडपणे मांडता येणे (समी;ा ]कंवा समी;ण) 

• �व�वध उप^माच े>नयोजन/आयोजन कdन Hयात स]^य भाग घेता येणे. 

(/वातंgय Bदन, )जासHताक Bदन, 2श;क Bदन, मराठ� Bदन, व;ृारोपण) यासारखे 

अनेक �वषय भाषण संभाषण कौश�य यातील बारकावे समजून घेऊन Hयाचा यो*य 

वापर करता येणे.  

• )संगानdुप (दःुख, सखु, आनंद, राग) समोर$ल &य'तीशी संवाद साधनू /वतःच ेमत 

)भावीपणे मांडता येणे.  

३. वाचन कौश(य-(Reading Skill) 

• पाiयप/ुतक व पाiयेतर इतर साBहHयाच े(मा2सके, वा�ष1क अंक, कथा, कादंबर$, 

नाटक) समजपवू1क )कट वाचन करता येणे.   

• �वरामZचGहांची दखल घेऊन (पणू1�वराम,अध1�वराम, )+नZचGह, उCगारZचGह एकेर$ व 

दहेुर$ अवतरण ZचGह) अथ1पणू1 )कट वाचन करता येणे. 

• Bदले�या उताXयाRया आशयाची मVयवतk क�पना,�वचार समजून घेऊन लेखन करता 

येणे. 

• �व�वध साBहHय )कारांच ेसमजपवू1क वाचन कdन Hयाचा आ/वाद घेता येणे.  

• आंतरजालावर उपलUध असले�या संकेत /थळावर$ल माBहतीच ेवाचन करता येणे. 



• साव1ज>नक Bठकाणी 2लBहले�या सचूना व माBहती समजपवू1क वाचनू Hयाबाबत यो*य 

�वचार करता येणे  

४. लेखन कौश(य- (WritingSkill) 

• लेखन करताना श.ुलेखनाRया >नयमांच ेपालन करता येणे 

• वाचले�या साBहHयाRया आशयातील मVयवतk �वचारांच ेलेखन करता येणे.  

• Bदले�या �वषयांमVये /वतःRया �वचारांची भर घालनू पनुलlखन करता येणे.  

• Iहणी, वा')चार, शUद, शUदसमहू, आलंकाWरक शUद, सभुा�षते यांचा लेखनात उपयोग 

करता येणे. 

• सामािजक )+नावर अmयासपणू1 लेखन करता येणे. (उदाहरणाथ1- शतेकर$ आHमहHया, 

हंुडाबळी, &यसनम'ुती, पाSयाचा )+न, राजकारणातील घडामोडींचा समाजावर होत 

असलेला पWरणाम, n
टाचार, )दषूणाचा पWरणाम कारणे उपाय योजना, इंटरनेटचा 

गैरवापर, सायबर ^ाईम) 

• घटना, )संग, /वानभुव यांच ेतुलनाHमक लेखन करता येणे.  

(बातमी लेखन, वHृतलेखन, जाBहरात लेखन, संवाद लेखन, पJलेखन कथालेखन) 

• ऐकले�या, अनभुवले�या माBहतीच े/वतःRया शUदात लेखन करता येणे. 

• पाiयप/ुतकात समा�व
ट असले�या उपयोिजत घटकांवर लेखन करता येणे. 
 

अ1ययन कौश(य- 

• संदभा1साठ� शUदकोश पाहता येणे. 

• Bदले�या �वषयाचा सखोल अmयास कdन /वमत मांडता येणे. 

• घटना, )संग, काय1̂ म या बाबत अ2भ)ाय मांडता येणे. 

• शUदसमहू, वा')चार, Iहणी यांचा लेखनात व भाषण संभाषणात )भावीपणे वापर 

करता येणे. 

• आंतरजालाचा वापर कdन ऑनलाइन &यवहार करता येणे. तसेच सोशल मीqडयाचा 

यो*य वापर करता येणे. 

• संगणकावर उपलUध असणाXया �व�वध श;ै3णक ऍिsलकेशनचा अmयासासाठ� वापर 

करता येणे. 

• )सार माVयमाCवारे उपलUध होणाXया कलाकृतीचा आ/वाद घेता येणे Hयाबाबत 

Zच]कHसक �वचार करता येणे. 

• �व�वध सामािजक सम/या बाबत आपले मत परखडपणे माडंता  येणे. �श�कांसाठ� 

सचूना-?ानाबरोबरच आकलनाला )ाधाGय Cयावे. �वCयाtया1ला /वतःचे मत मांडू 

Cयावे, HयाRया अ2भ&य'तीला )ाधाGय Cयावे.पाठ,क�वता यांची सागंड शाळा बाहेर$ल 



जीवनाशी घालनू उदाहरणे देऊन मuेु पटवनू Cयावे. आनंददायी अVययन असावे. 

सकाराHमक �वचार cजवत आध>ुनक तंJ?ानाचा वापर करावा श;ै3णक साBहHयाचा 

यो*य Bठकाणी वापर करावा 2श;कानंी पाiयप/ुतकात समा�व
ट असणाXया 

भाषा�वषयक ;मताचा �वचार कcन �वCयाtयाKमधील भा�षक ;मता �वक2सत 

होSयासाठ� �व�वध उप^म ]कंवा कृती �वCयाtयाKकडून कdन vया&यात. सव1 &याकरण 

घटकांची उजळणी 2श;कांनी �वCयाtयाKकडून कdन vयावी.  सराव कdन vयावा. 

&याकरणाची उजळणी- शUदांRया जाती, )योग, वा'यांच े )कार ]कंवा वा'य dपातंर 

,समानाथk शUद व �वc.ाथk शUद, 2लगं ,वचन, मराठ� लेखन >नयमा)माणे देणे, 

�वरामZचGहे, सामाGय dप, �वभि'त)Hयय, समास,काळ याचा सराव कdन घेणे. 

2श;कांनी सजृनशील Hयाने क�पकतनेे �व�वध भा�षक कृतींची रचना करावी 

�वCयाtयाKना Hयासाठ� )ेWरत करावे यातूनच �वCयाtयाKची >नर$;ण ;मता �वचार 

;मता व कृ>त ;मता यांना संधी 2मळेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Marathi Curriculum (2021-2022) 

Class - IX (Code 009) 

3थम स5 अ6यासक्रम (First Term Syllabus) 

अन9ुम Sr.no. पाठ 9.  

Lesson no 

पाठाच ेनाव 

Name of the Lesson  

लेखक / कवीच ेनाव 

Name of a writer/ poet 

1. 3 बेटा मी ऐकतो आहे  

Beta Me Aikato Ahe. 

व. प.ु काळे 

V.P. Kale. 

2. 4 जी. आय. पी. रे�वे 

G.I.P. Railway  

)बोधनकार ठाकरे 

Prabodhankar Thakare. 

3. 6 ऑलिIपक वतु1ळांचा गोफ 

Olympic Vartulancha 

Goph. 

बाळ ज. पqंडत  

Bal.J.Pandit. 

4. 7 Bद&याRया शोधामागच ेBद&य  

Divyachya 

Shodhamagache Divya. 

डॉ. अ>नल गोडबोले. 

Dr. Anil Godbole. 

  क;वतचे ेनाव (Name of a 

poem) 

 

1. 2 - अ सतंवाणी - अ- भेट$लागी 

जीवा 
Santavani-  a- Bhetilagi 

Jeeva 

सतं तकुाराम 

Sant Tukaram 

2. 5 &यायामाच ेमहHव (क�वता) 
Vyayamache Mahattva 

रा
�सतं तकुडोजी महाराज 

Rashtrasant Tukadoji Maharaj 

  <थूल वाचन (Rapid 

reading)  

 

1.  &हे>नस  Venice  रमेश मJंी  
Ramesh Mantri 

  आकलन ( 

Comprehension) 

अपBठत गCयांश (१०० त े१२० शUद) Unseen Passage 

  >याकरण (Grammar) श?दां@या जाती - नाम (नामाचंे तीन )कार), सव1नाम, ]^यापद, 

�वशषेण, ]^या�वशषेण अ&यय, शUदयोगी अ&यय, उभयाGवयी 

अ&यय, केवल)योगी अ&यय  

Shabdanchya Jati - Nam ,Sarvanam ,Visheshan,  Kriyapad , 

KriyaVisheshan,  Shabdyogi Avyay, Ubhayanvayi Avyay , 

KevalPrayogi Avyay 

    ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

�लगं (Gender) 

   ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

वचन ( Singular- Plural Form) 

   ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

काळ (तीन )कार)( Tenses -3 types) 

   ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

 

वाDय 3कार ओळखा (((( Identify - Types of sentences) 

(आ?ाथk, �वधानाथk - दोन )कार, उCगारवाचक, )+नाथ1क  

   समानाथF श?द(synonyms), ;वGHाथF श?द (antonyms) 

(पाiय प/ुतकावर आधाWरत)(based on text book) 



  ओळखा - Identify  समास ( C�वग,ु CवCंव- ३ )कार, अ&ययीभाव) 

वगळIयात आलेला अ6यास9म ( Omitted Syllabus) 

  क�वता - सवा1Hमका 2शवसुदंरा 

()ाथ1ना)Sarvatmaka Shivasundara) 

कुसमुा@ज (Kusumagraj ) 

  /थूल वाचन - काझीरंगा 
Rapid reading- Kaziranga  

वसतं अवसरे 

Vasant Avasare 

  /थूल वाचन - हा/यZचJातल$ मलु ं

Rapid reading- Hasyachitratali Mule  

मधुकर धमा1परु$कर 

Madhukar Dharmapurikar 

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

• >नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), पJलेखन (2लफा|या सBहत) - मागणी पJ, त^ार पJ हे 

�वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे 

.( Essay writing- 3 types) Letter writing- Demand & Complaint) 

अतंरग्त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन  (multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(project), �वषयाशी सबंZधत उप^म(activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L;वतीय स5  अ6यास9म (Second Term Syllabus) 

अन9ुम 

Sr.no. 

पाठ 9.  

Lesson 

no 

पाठाच ेनाव  

(Name of lesson ) 

लेखक / कवीच ेनाव (Name of a writer/ poet) 

1. 8 सख ूआजी 
 Sakhu Aji 

राजन गवस  

Rajani Gavas 

2. 11 आभाळात�या पाऊलवाटा 
Abhalatalya Paulwata 

 

3. 15 माझ े2श;क आ3ण स/ंकार 

Maze Shikshak aani Sanskar 

शकंरराव खरात 

Shankarrao Kharat 

4. 16 शUदांचा खेळ  

Shabdancha Khel 

हेलन केलर 

Helen Kelar 

  क;वतचे ेनाव 
(Name of a poem) 

 

1. 13 >तफन (क�वता) 
Tifan 

�व~ल वाघ 

Vitthal Vagh 

2. २ - आ सतंवाणी -आ-  सतंकृपा झाल$  
Santvani - Aa- Santkrupa Zali 

सतं बBहणाबाई 

Sant Bahinabai  

  <थूल वाचन( Rapid reading)  

1.   �व+वकोश  

Vishwakosh 

 

In case 

of 

offline 

papers 

(2
nd

 

Term) 

will be 

included 

 

उपयोिजत लेखन 

 

 प5लेखन (�लफाNया सOहत) - त9ार प5/ 

मागणी प5 

In case 

of 

online 

papers 

 आकलन (Comprehension) अपBठत गCयांश(८ त े१० ओळी) (Unseen Passage) 

 

In both 

Scenario 

 >याकरण (grammar) श?दां@या जाती - नाम (नामाचंे तीन )कार), सव1नाम, 

]^यापद, �वशषेण, ]^या�वशषेण अ&यय, शUदयोगी अ&यय, 

उभयाGवयी अ&यय, केवल)योगी अ&यय  

Shabdanchya Jati - Nam ,Sarvanam, Visheshan, 

Kriyapad, KriyaVisheshan Avyay, Ubhayanvayi Avyay, 

KevalPrayogi Avyay, Shabdyogi Avyay  

   ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

�लगं बदला (Change the gender ) 

  ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

वचन बदला ( Change the form - singular-plural) 

  ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

काळ बदला (तीन )कार) 

  ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

वाDय Gपांतर करा  ( Change as per instructions)(आ?ाथk, 

�वधानाथk - दोन )कार, उCगारवाचक, )+नाथ1क  



   समानाथF ;वGHाथF श?द (पाiय प/ुतकावर आधाWरत) 

   ओळखा (Identify)  समास ( C�वग,ु CवCंव- ३ )कार, अ&ययीभाव) 

  उपयोिजत लेखन 

 

 प5लेखन (�लफाNया सOहत) - त^ार पJ/ 

मागणी पJ 

 वगळIयात आलेला अ6यास9म ( Omitted Syllabus) 

 10 कुलपू 

 Kulup 

Fी. कृ. को�हटकर 

Shri. Kru. Kolhatkar 

 14  त ेजीवनदायी झाड 

Te jeevandayi zad 

भारत सासणे 

Bharat Sasane 

 09  उजाड उघड ेमाळरानह$ 
Ujad ughade Malranhi 

ल2लता गादगे 

Lalita Gadage 

 12 पGुहा एकदा  
Punha Ekada 

)>तमा इंगोले 

Pratima Ingole 

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

प5लेखन (�लफाNया सOहत) - त9ार प5, मागणी प5  हे (offiline परK�ा असेल तर लेखी पेपर म1ये औपचाRरक प5 ;वचारले 

जाईल)  

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन Stories writing,  हे �वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये 

समा�व
ट करSयात आले आहेत. यांच ेम�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .  

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन  

(multiple assessments), �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी 

सबंZधत )क�प (Project),  �वषयाशी सबंZधत उप^म (Activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 

 

इय�ता नववी 

मराठ� भाषा - (L;वतीय भाषा) अ�रभारती (२०१७)  

महाराVWर राXय पाYयप<ुतक Zन�म[ती व अ6यास9म सशंोधन मडंळ, पणेु - ४. 

Maharashtra State Textbook Production and Curriculum Research, Pune - 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3]नप^5का 3ा_प – 3थम स5  

      मराठ� (009) / इय�ता: नववी  2021-22  

                                           एकूण गुण : 40  

              वेळ - 90  2म>नटे   

     )+न 1 – एकूण गणु 6   // Question 1 : Marks 6 

घटक  

  Unit  

उप-घटक 

 Sub Unit   

)+न )कार 
Type of Ques.  

)+नस�ंया 
No.of ques.  

 गणु  

Total Marks  

वाचन व आकलन 

Reading   

अपBठत गCय  

Unseen Prose    

[समुारे125 शUद]  

  बहुपया1यी  
     M.C.Q. 

    6   
   

6 x 1 = 6  

 )+न 2 - एकूण गणु 20   // Question 2 : Marks 20  

पाiयप/ुतक : गCय पाठ  

Lessons  

  बहुपया1यी 
   M.C.Q.  

 10  10 x 1 = 10  

 पCय पाठ 

Poems   

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

 07 7 x 1 = 07 

 /थूल वाचन 
Rapid Reading 

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

03 3 x 1= 03 

 )+न 3  - एकूण गणु 14   // Question 3 : Marks 14  

&याकरण :   शUद 2लगं Gender     बहुपया1यी  
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद वचन Vachan      बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 समानाथk शUद 
(synonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 �वc.ाथk शUद 
(antonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद जाती  
Shbd-Jati     

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[6 पकै� 4] 4 x 1 = 4   

  काळ ओळख, 

पWरवत1न  

Identify and change 

tenses    

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[3 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 वा'य )कार ओळख, 

पWरवत1न  Identify 

and change - Types 

of sentences) 

  बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 समास ओळख   बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन, पJलेखन (2लफा|या सBहत) - त^ार पJ, मागणी पJ हे 

�वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .( Essay 

writing- 3 types) Letter writing- ( Complaint, Demand) 

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(project), �वषयाशी सबंZधत उप^म(activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 



मराठ� (009)/ इय�ता: नववी  2021-22 

)+नप�Jका )ाdप– C�वतीय सJ  

परK�ा परK�ाक̀aात लेखी <व_पात झा(यास 

                                                                   एकूण गणु : 40   

      वेळ - २ तास 

� )+न 1 – एकूण गणु -  10  // Ques. 1 :  Marks : 10  

घटक  

 Unit  

उप-घटक 

  Sub Unit   

 )+न )कार  

Type of Ques. 

)+नस�ंया  
No. of Ques. 

 गणु  

Total  marks  

उपयोिजत 

लेखन 

पJलेखन (2लफा|या सBहत) - 

त^ार पJ/ 

मागणी पJ 

द$घ�Hतर$ 
L.A. 

[2 पकै� 1] 1 x 6 = 6   

वाचन व 

आकलन 

Reading 
Comprehens
ion  

अपBठत गCय  

Unseen Prose    

[समुारे125 शUद] 

द$घ�Hतर$ 
L.A. 
 

लघHुतर$ )+न  

S. A. 

[2 पकै� 1] 

 

 

[3 पकै� 2] 

1 x 2 = 2   

 

 

 

2 x 1 = 2   

� )+न 2 – एकूण गणु - 20   // Ques. 3 : Marks 20   

पाiयप/ुतक  

Text Book :  

गCय  Prose  

 

 

अ] लघHुतर$ )+न  

S. A. 

 

आ] द$घ�Hतर$ )+न  

L.A. 

   

[ 6 पकै� 4] 

     

 [4 पकै� 2]  

  

 4 x 1 =  4 

 

 
2 x 3  = 6    

 ब] पCय Poetry  अ] लघHुतर$ )+न   

        S.A. 

आ] द$घ�Hतर$ )+न   

      L.A 

इ ] सदंभा1सBहत 

/प
ट$करण  
L.A 

    

[3 पकै� 2] 

  

[3 पकै� 1] 

 

[3 पकै� 1] 

 2 x 1 = 2   

 

 1 x 2  = 2  

 

 

1 x 3  = 3      

 /थूल वाचन 
Rapid Reading 

अ] लघHुतर$ )+न   

        S.A. 

       OR 

 अ] द$घ�Hतर$ )+न   

      L.A 

[4 पकै� 3] 

  

OR 

[2 पकै� 1] 

 

3 x 1 = 3   

 

 OR 

 

1 x 3  = 3  

 

� )+न 3 एकूण गणु 10  

&याकरण :   शUद जाती  
Shbd-Jati     

लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

[6 पकै� 4] 4 x 1 = 4   

  काळ ओळख, पWरवत1न  

Identify and change tenses    

लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

[3 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 वा'य )कार ओळख, पWरवत1न  

Identify and change - Types 

of sentences) 

लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 समास ओळख लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 



टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

प5लेखन (�लफाNया सOहत) - त9ार प5, मागणी प5  हे (offiline परK�ा असेल तर लेखी पेपर म1ये औपचाRरक प5 ;वचारले 

जाईल)  

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन,  हे �वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात 

आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .  

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(Project),  �वषयाशी सबंZधत उप^म (Activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3]नप^5का 3ा_प – 3थम स5  

      मराठ� (009) / इय�ता: नववी  2021-22  

परK�ा ऑनलाईन <व_पात झा(यास 

                                           एकूण गुण : 40  

              वेळ - 90  2म>नटे   

     )+न 1 – एकूण गणु 6   // Question 1 : Marks 6 

घटक  

  Unit  

उप-घटक 

 Sub Unit   

)+न )कार 
Type of Ques.  

)+नस�ंया 
No.of ques.  

 गणु  

Total Marks  

वाचन व आकलन 

Reading   

अपBठत गCय  

Unseen Prose    

[समुारे125 शUद]  

  बहुपया1यी  
     M.C.Q. 

    6   
   

6 x 1 = 6  

 )+न 2 - एकूण गणु 20   // Question 2 : Marks 20  

पाiयप/ुतक : गCय पाठ  

Lessons  

  बहुपया1यी 
   M.C.Q.  

 10  10 x 1 = 10  

 पCय पाठ 

Poems   

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

 07 7 x 1 = 07 

 /थूल वाचन 
Rapid Reading 

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

03 3 x 1= 03 

 )+न 3  - एकूण गणु 14   // Question 3 : Marks 14  

&याकरण :   शUद 2लगं Gender     बहुपया1यी  
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद वचन Vachan      बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 समानाथk शUद 
(synonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 �वc.ाथk शUद 
(antonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद जाती  
Shbd-Jati     

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[6 पकै� 4] 4 x 1 = 4   

  काळ ओळख, 

पWरवत1न  

Identify and change 

tenses    

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[3 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 वा'य )कार ओळख, 

पWरवत1न  Identify 

and change - Types 

of sentences) 

  बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 समास ओळख   बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन, पJलेखन (2लफा|या सBहत) - त^ार पJ, मागणी पJ हे 

�वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .( Essay 

writing- 3 types) Letter writing- ( Complaint, Demand) 



अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(project), �वषयाशी सबंZधत उप^म(activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 



मराठ� भाषा (कोड-009) 

इय�ता - नववी व दहावी (2021-22) 

आप�या महारा
� रा�याची राजभाषा मराठ� आहे. एकमेकांशी संवाद साधताना, �वचारांची 

देवाणघेवाण करताना-, आप�या भावना समोर$ल &य'ती समोर मांडताना या भाषचेा )भावी 

व यो*य वापर करणे आव+यक असत.े मराठ� भाषा सम.ृ आहे. सं/कृत भाषा ह$ मराठ�ची 

जननी होय. 

मराठ� भाषतेील  वाड.मयाला )द$घ1 परंपरा आहे. 2ल3खत वाड.मयाबरोबरच लोक 

वाड.मयाचीह$ परंपरा आहे. 

‘माझा मराठाची बोल ू कवतकेु|पर$ अमतृातेह$ पजेैसी जीकें| ऐसी अ;र<ची र2सके| मेळ�वन 

|’अशी )>त?ा संत ?ाने+वरांनी केल$ आ3ण ती तडीस नेल$.‘�ववेक2सधं’ु हा @ंथ 2लBहणारे 

आCय कवी मकंुुदराज,‘?ाने+वर$’,’अमतृानभुव’,‘चांगदेव पास
ट$’ असे @ंथ 2लBहणारे Fी संत 

?ाने+वर यांनी मराठ� भाषा संपGन केल$.  

‘मराठ� असे आमचुी मायबोल$’ असे )Hयेक मराठ� माणसाने अ2भमानाने Iहटले पाBहजे. 

मराठ�तून बोलणे, मराठ�तून पJ&यवहार करणे, मराठ� वHृतपJ े व @ंथांच े वाचन करणे, हे 

आपणा सवाKचचे कत1&य आहे.  महारा
�ाची राजभाषा मराठ� असले�या या महारा
�ात अनेक 

बोल$भाषा आहेत.     

 २७ फेOवुार$ हा �ये
ठ साBहिHयक �व
ण ू वामन 2शरवाडकर अथा1त कुसमुा@ज याचंा 

जGमBदवस ‘जाग>तक मराठ� भाषा Bदन’ Iहणून साजरा केला जातो. Fवण कौश�य Iहणजे 

ऐकणे, भाषण संभाषण कौश�य Iहणजे बोलणे, वाचन कौश�य Iहणजे आप�यासमोर$ल 

मजकूर वाचणे, लेखन कौश�य Iहणजे सुंदर सवुाRच अ;रात 2लBहणे अशा सव1 कौश�यांवर 

)भHुHव 2मळवSयासाठ� मराठ� भाषा 2श;ण महHHवाच ेआहे.  

‘लाभले आIहास भा*य बोलतो मराठ�  

जाहलो खरेच धGय ऐकतो मराठ� 

धम1, पंथ, जात एक जाणतो मराठ� 

एवTया जगात माय मानतो मराठ� 

अशा सुंदर शUदात कवी सरेुश भट यांनी माय मराठ�वण1न केले आहे.  

मराठ� भाषा �श�णाच ेउ#ेश 

 १. &वण कौश(य-(Listening Skill) 

• �व�वध )सार माVयमांCवारे( वत1मानपJ, ट$&ह$वर$ल बातIया, य ुमा2सके, वा�ष1क अंक, 

)साWरत होणाXया चचा1, संवाद) याबाबत /वतःच ेमत >नि+चत करता येणे.  



• साव1ज>नक Bठकाणी (बस /थानक, रे�वे /थानक, �वमानतळ महानगरपा2लका, 

@ामसभा, नगरपा2लका, गणेशोHसव, नवराJोHसव) केले�या सचूनानंसुार आप�याशी 

संबंZधत असले�या सचूना ल;ात घेणे. 

• औपचाWरक व अनौपचाWरक संवाद, संभाषण ऐकून Hयात स]^य भाग घेता येणे. 

• �व�वध )कारRया साBहHयातील (कथा, क�वता, कादंबर$, नाटक, लेख, )वास वण1न) 

यांचा भावाथ1 समजून घेता येणे.  

• �व�वध साBहHय )काराRया Vव>न]फती ऐकून Hयातील /वराघात, आरोह-अवरोह या 

व2ैश
aयांची जाण होणे॰ �व�वध साBहHय)कार ऐकून Hयाबाबत मत ठरवता येणे. 

 

२. भाषण व संभाषण कौश(य- (Speaking Skill) 

• �व�वध पCय )कारांना (क�वता, भाcड, नाaयसंगीत, देशभ'तीपर गीत,े �वडबंन का&य) 

यांना चाल$ लावनू Hयांच ेसादर$करण करता येणे.  

• �वषयानdुप /वतःच े/वतंJ �वचार परखडपणे मांडता येणे (समी;ा ]कंवा समी;ण) 

• �व�वध उप^माच े>नयोजन/आयोजन कdन Hयात स]^य भाग घेता येणे. 

(/वातंgय Bदन, )जासHताक Bदन, 2श;क Bदन, मराठ� Bदन, व;ृारोपण) यासारखे 

अनेक �वषय भाषण संभाषण कौश�य यातील बारकावे समजून घेऊन Hयाचा यो*य 

वापर करता येणे.  

• )संगानdुप (दःुख, सखु, आनंद, राग) समोर$ल &य'तीशी संवाद साधनू /वतःच ेमत 

)भावीपणे मांडता येणे.  

३. वाचन कौश(य-(Reading Skill) 

• पाiयप/ुतक व पाiयेतर इतर साBहHयाच े(मा2सके, वा�ष1क अंक, कथा, कादंबर$, 

नाटक) समजपवू1क )कट वाचन करता येणे.   

• �वरामZचGहांची दखल घेऊन (पणू1�वराम,अध1�वराम, )+नZचGह, उCगारZचGह एकेर$ व 

दहेुर$ अवतरण ZचGह) अथ1पणू1 )कट वाचन करता येणे. 

• Bदले�या उताXयाRया आशयाची मVयवतk क�पना,�वचार समजून घेऊन लेखन करता 

येणे. 

• �व�वध साBहHय )कारांच ेसमजपवू1क वाचन कdन Hयाचा आ/वाद घेता येणे.  

• आंतरजालावर उपलUध असले�या संकेत /थळावर$ल माBहतीच ेवाचन करता येणे. 



• साव1ज>नक Bठकाणी 2लBहले�या सचूना व माBहती समजपवू1क वाचनू Hयाबाबत यो*य 

�वचार करता येणे  

४. लेखन कौश(य- (WritingSkill) 

• लेखन करताना श.ुलेखनाRया >नयमांच ेपालन करता येणे 

• वाचले�या साBहHयाRया आशयातील मVयवतk �वचारांच ेलेखन करता येणे.  

• Bदले�या �वषयांमVये /वतःRया �वचारांची भर घालनू पनुलlखन करता येणे.  

• Iहणी, वा')चार, शUद, शUदसमहू, आलंकाWरक शUद, सभुा�षते यांचा लेखनात उपयोग 

करता येणे. 

• सामािजक )+नावर अmयासपणू1 लेखन करता येणे. (उदाहरणाथ1- शतेकर$ आHमहHया, 

हंुडाबळी, &यसनम'ुती, पाSयाचा )+न, राजकारणातील घडामोडींचा समाजावर होत 

असलेला पWरणाम, n
टाचार, )दषूणाचा पWरणाम कारणे उपाय योजना, इंटरनेटचा 

गैरवापर, सायबर ^ाईम) 

• घटना, )संग, /वानभुव यांच ेतुलनाHमक लेखन करता येणे.  

(बातमी लेखन, वHृतलेखन, जाBहरात लेखन, संवाद लेखन, पJलेखन कथालेखन) 

• ऐकले�या, अनभुवले�या माBहतीच े/वतःRया शUदात लेखन करता येणे. 

• पाiयप/ुतकात समा�व
ट असले�या उपयोिजत घटकांवर लेखन करता येणे. 
 

अ1ययन कौश(य- 

• संदभा1साठ� शUदकोश पाहता येणे. 

• Bदले�या �वषयाचा सखोल अmयास कdन /वमत मांडता येणे. 

• घटना, )संग, काय1̂ म या बाबत अ2भ)ाय मांडता येणे. 

• शUदसमहू, वा')चार, Iहणी यांचा लेखनात व भाषण संभाषणात )भावीपणे वापर 

करता येणे. 

• आंतरजालाचा वापर कdन ऑनलाइन &यवहार करता येणे. तसेच सोशल मीqडयाचा 

यो*य वापर करता येणे. 

• संगणकावर उपलUध असणाXया �व�वध श;ै3णक ऍिsलकेशनचा अmयासासाठ� वापर 

करता येणे. 

• )सार माVयमाCवारे उपलUध होणाXया कलाकृतीचा आ/वाद घेता येणे Hयाबाबत 

Zच]कHसक �वचार करता येणे. 

�व�वध सामािजक सम/या बाबत आपले मत परखडपणे मांडता  येणे. �श�कांसाठ� सचूना-

?ानाबरोबरच आकलनाला )ाधाGय Cयावे. �वCयाtया1ला /वतःच ेमत मांडू Cयावे, HयाRया 

अ2भ&य'तीला )ाधाGय Cयावे.पाठ,क�वता यांची सागंड शाळा बाहेर$ल जीवनाशी घालनू 



उदाहरणे देऊन मuेु पटवनू Cयावे. आनंददायी अVययन असावे. सकाराHमक �वचार cजवत 

आध>ुनक तंJ?ानाचा वापर करावा श;ै3णक साBहHयाचा यो*य Bठकाणी वापर करावा 

2श;कांनी पाiयप/ुतकात समा�व
ट असणाXया भाषा�वषयक ;मताचा �वचार कcन 

�वCयाtयाKमधील भा�षक ;मता �वक2सत होSयासाठ� �व�वध उप^म ]कंवा कृती 

�वCयाtयाKकडून कdन vया&यात. सव1 &याकरण घटकांची उजळणी 2श;कांनी �वCयाtयाKकडून 

कdन vयावी.  सराव कdन vयावा. &याकरणाची उजळणी- शUदांRया जाती, )योग, वा'यांच े

)कार ]कंवा वा'य dपांतर ,समानाथk शUद व �वc.ाथk शUद, 2लगं ,वचन, मराठ� लेखन 

>नयमा)माणे देणे, �वरामZचGहे, सामाGय dप, �वभि'त)Hयय, समास,काळ याचा सराव कdन 

घेणे. 2श;कांनी सजृनशील Hयाने क�पकतनेे �व�वध भा�षक कृतींची रचना करावी 

�वCयाtयाKना Hयासाठ� )ेWरत करावे यातूनच �वCयाtयाKची >नर$;ण ;मता �वचार ;मता व 

कृ>त ;मता यांना संधी 2मळेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Marathi Curriculum (2021-2022) 

Class - X (Code 009) 

3थम स5 अ6यास7म (First Term Syllabus) 

अन7ुम  

Sr.no. 

पाठ 7.  

Lesson no 

पाठाच ेनाव 

Name of the Lesson  

लेखक / कवीच ेनाव 

Name of a writer/ poet 

1. 1 त ूब.ुी दे - (केवळ 

वाचनासाठ�) 
Tu buddhi de (only 

for reading) 

गdु ठाकूर  

Guru Thakur 

2. 2 सतंवाणी-अ -अ]ंकला 

मी दास तझुा 
Ankita me Das tuza 

सतं नामदेव  

Sant Namdev 

3. 3 शाल 

Shal 

रा.ग.जाधव 

Ra.Ga.Jadhav 

4. 4 उपास  

Upas 

प.ुल. देशपांड े

P.L. Deshpande 

5. 5 दोन Bदवस ( क�वता) 
Don Divas 

नारायण सवुl 
Narayan Surve 

6 6 चुडीवाला जयFी cईकर  

Jayshree Ruikar 

  :थूलवाचन-  

मोठे होत असले�या 

मलुांनो…. 

Rapid reading- 

Mothe hot asalelya 

Mulano... 

डॉ.अ>नल काकोडकर  

 

Dr. Anil Kakodkar 

  आकलन ( 

Comprehension) 

अपBठत गCयांश (१०० त े१२० शUद) Unseen Passage 

 

  <याकरण (Grammar) श=दां>या जाती - नाम (नामाचंे तीन )कार), सव1नाम, ]^यापद, 

�वशषेण, ]^या�वशषेण अ&यय, शUदयोगी अ&यय, उभयाGवयी 

अ&यय, केवल)योगी अ&यय  

Shabdanchya Jati - Nam ,Sarvanam ,Visheshan,  Kriyapad , 

KriyaVisheshan,  Shabdyogi Avyay, Ubhayanvayi Avyay , 

KevalPrayogi Avyay 

   ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

�लगं (Gender) 

  ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

वचन ( Singular- Plural Form) 

  ओळखा /बदला 
  - Identify & change 

काळ (तीन )कार)( Tenses -3 types) 

  ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

वाBय 3कार ओळखा-बदला Identify and change - Types of 

sentences) (आ?ाथk, �वधानाथk - दोन )कार, उCगारवाचक, 

)+नाथ1क  

   समानाथE श=द(synonyms), FवGHाथE श=द (antonyms) (पाiय 

प/ुतकावर आधाWरत)(based on text book) 

  ओळखा - Identify  समास ( C�वग,ु CवCंव- ३ )कार, अ&ययीभाव) 



वगळIयात आलेला अ6यास7म (Omitted Syllabus) 

सतंवाणी’आ - योगी सव1काळ सखुदाता  Yogi 

Sarvkal Sukhdata 

फूट�)aंस  Footprints 

सतं एकनाथ 

Sant Eknath 

डॉ. )द$प आवटे.  

Dr. Pradeep Awate 

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन, पJलेखन (2लफा|या सBहत) - त^ार पJ, मागणी पJ  हे 

�वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .( Essay 

writing- 3 types) Letter writing- ( Complaint) 

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(project), �वषयाशी सबंZधत उप^म(activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LFवतीय स5 अ6यास7म (Second Term Syllabus) 

अन7ुम  

Sr.no. 

पाठ 7.  

Lesson no 

पाठाच ेनाव 

Name of the Lesson  

लेखक / कवीच ेनाव 

Name of a writer/ poet 

1. 8 ऊजा1श'तीचा जागर 

Urjashakticha Jagar 

 

डॉ. रघनुाथ माशलेकर 

Dr. Raghunath Mashelkar 

2. 9 औ;ण (क�वता) 
Aukshan 

इंBदरा सतं  

Indira Sant 

3. 10 रंग साBहHयाच े( Rang 

Sahityache) 

 

4. 15 खरा नागWरक ( Khara 

Nagarik) 

सहुास बारट'के  

Suhas Bartakke  

5 16 /वsन कd साकार  

(क�वता) 
Swapna karu Sakar 

]कशोर पाठक 

Kishor Pathak 

  :थूलवाचन - &यHुपHती 

कोश 

Rapid reading- Vyutpatti 

Kosh 

 

In case of offline 

papers (2
nd

 

Term) will be 

included 

 उपयोिजत लेखन 

 

 प5लेखन (�लफाOया सPहत) - त^ार पJ/ 

मागणी पJ 

In case of online 

papers 

 आकलन 

(Comprehension) 

अपBठत गCयांश(८ त े१० ओळी) (Unseen Passage) 

 

In both Scenario  <याकरण (grammar) श=दां>या जाती - नाम (नामाचंे तीन )कार), सव1नाम, 

]^यापद, �वशषेण, ]^या�वशषेण अ&यय, शUदयोगी 

अ&यय, उभयाGवयी अ&यय, केवल)योगी अ&यय  

Shabdanchya Jati - Nam ,Sarvanam, Visheshan, 

Kriyapad, KriyaVisheshan Avyay, Ubhayanvayi Avyay, 

KevalPrayogi Avyay, Shabdyogi Avyay  

   ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

�लगं (Gender) 

  ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

वचन ( Singular- Plural Form) 

    
  ओळखा/बदला 

  - Identify & change 

काळ बदला (तीन )कार) 

  ओळखा/बदला 
  - Identify & change 

वाBय Gपांतर करा  ( Change as per 

instructions)(आ?ाथk, �वधानाथk - दोन )कार, 

उCगारवाचक, )+नाथ1क  

   समानाथE श=द(synonyms), FवGHाथE श=द (antonyms) 

(पाiय प/ुतकावर आधाWरत)(based on text book) 
   ओळखा (Identify)  समास ( C�वग,ु CवCंव- ३ )कार, अ&ययीभाव) 

  उपयोिजत लेखन 

 

 प5लेखन (�लफाOया सPहत) - त7ार प5/ 

मागणी प5 



 वगळIयात आलेला अ6यास7म ( Omitted Syllabus) 

 11 जंगल डायर$ ( Jungle Dairy) अतलु धामनकर (Atul Dhamankar ) 

 12 रंग मजेच ेरंग उCयाच ेक�वता 
(Rang Majeche ,Rang 

Udyache) 

अजंल$ कुलकणk (Anjali Kulkarni) 

 14 बीज पेरले गेले (Beej Perale 

Gele) 

चंद ूबोडl (Chandu Borde) 

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

प5लेखन (�लफाOया सPहत) - त7ार प5, मागणी प5  हे (offiline परK�ा असेल तर लेखी पेपर म1ये औपचाRरक प5 Fवचारले 

जाईल)  

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार),कथालेखन,  हे �वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात 

आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .  

Stories writing,   Letter writing ( Demand) 

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(Project),  �वषयाशी सबंZधत उप^म (Activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3TनपU5का 3ाVप – 3थम स5  

      मराठ� (009) / इय�ता: दहावी 2021-22  

                                                            एकूण गुण : 40   

      )+न 1 – एकूण गणु 6   // Question 1 : Marks 6 

घटक  

  Unit  

उप-घटक 

 Sub Unit   

)+न )कार 
Type of Ques.  

)+नस~ंया 
No.of ques.  

 गणु  

Total Marks  

वाचन व आकलन 

Reading   

अपBठत गCय  

Unseen Prose    

[समुारे125 शUद]  

  बहुपया1यी  
     M.C.Q. 

    6   
   

6 x 1 = 6  

 )+न 2 - एकूण गणु 20   // Question 2 : Marks 20  

पाiयप/ुतक : गCय पाठ  

Lessons  

  बहुपया1यी 
   M.C.Q.  

 10  10 x 1 = 10  

 पCय पाठ 

Poems   

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

 07 7 x 1 = 07 

 /थूल वाचन 
Rapid Reading 

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

03 3 x 1= 03 

 )+न 3  - एकूण गणु 14   // Question 3 : Marks 14  

&याकरण :   शUद 2लगं Gender     बहुपया1यी  
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद वचन Vachan      बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 समानाथk शUद 
(synonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 �वc.ाथk शUद 
(antonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद जाती  
Shbd-Jati     

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[6 पकै� 4] 4 x 1 = 4   

  काळ ओळख, 

पWरवत1न  

Identify and change 

tenses    

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[3 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 वा'य )कार ओळख, 

पWरवत1न  Identify 

and change - Types 

of sentences) 

  बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 समास ओळख   बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन, पJलेखन (2लफा|या सBहत) - त^ार पJ, मागणी पJ हे 

�वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .( Essay 

writing- 3 types) Letter writing- ( Complaint, Demand) 

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(project), �वषयाशी सबंZधत उप^म(activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 

 



मराठ� (009)/ इय�ता: दहावी 2021-22 

)+नप�Jका )ाdप– C�वतीय सJ  

परK�ा परK�ाकW Xात लेखी :वVपात झा(यास 

                                                                                      एकूण गणु : 40   

� )+न 1 – एकूण गणु -  10  // Ques. 1 :  Marks : 10  

घटक  

 Unit  

उप-घटक 

  Sub Unit   

 )+न )कार  

Type of Ques. 

)+नस~ंया  
No. of Ques. 

 गणु  

Total  marks  

उपयोिजत 

लेखन 

पJलेखन (2लफा|या सBहत) - 

त^ार पJ/ 

मागणी पJ 

 

द$घ�Hतर$ 
L.A. 

[2 पकै� 1] 1 x 6 = 6   

वाचन व 

आकलन 

Reading 
Comprehens
ion  

अपBठत गCय  

Unseen Prose    

[समुारे125 शUद] 

द$घ�Hतर$ 
L.A. 
 

लघHुतर$ )+न  

S. A. 
 

 

[2 पकै� 1] 

 

 

[3 पकै� 2] 

1 x 2 = 2   

 

 

2 x 1 = 2   

� )+न 2 – एकूण गणु - 20   // Ques. 3 : Marks 20   

पाiयप/ुतक  

Text Book :  

गCय  Prose  

 
 

अ] लघHुतर$ )+न  

S. A. 
 

आ] द$घ�Hतर$ )+न  

L.A. 
 

   

[ 6 पकै� 4] 

     

 [4 पकै� 2]  

  
 4 x 1 =  4 

 
 

2 x 3  = 6    

 ब] पCय Poetry  अ] लघHुतर$ )+न   

        S.A. 

आ] द$घ�Hतर$ )+न   

      L.A 

इ ] सदंभा1सBहत 

/प
ट$करण  
L.A 

 

    

[3 पकै� 2] 

  

[3 पकै� 1] 

 

[3 पकै� 1] 

 2 x 1 = 2   

 

 1 x 2  = 2  

 

 

1 x 3  = 3      

 /थूल वाचन 
Rapid Reading 

अ] लघHुतर$ )+न   

        S.A. 

       OR 

 अ] द$घ�Hतर$ )+न   

      L.A 

[4 पकै� 3] 

  

 

[2 पकै� 1] 

 

3 x 1 = 3   

 

  
 

1 x 3  = 3  

 

� )+न 3 एकूण गणु 10  

&याकरण :   शUद जाती  
Shbd-Jati     

लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

[6 पकै� 4] 4 x 1 = 4   

  काळ ओळख, पWरवत1न  

Identify and change tenses    

लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

[3 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 वा'य )कार ओळख, पWरवत1न  

Identify and change - Types of 

sentences) 

लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 समास ओळख लघHुतर$ )+न   

        V.S.A. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   



टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

प5लेखन (�लफाOया सPहत) - त7ार प5, मागणी प5  हे (offiline परK�ा असेल तर लेखी पेपर म1ये औपचाRरक प5 Fवचारले 

जाईल)  

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन,  हे �वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात 

आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .  

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(Project),  �वषयाशी सबंZधत उप^म (Activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मराठ� (009)/ इय�ता: दहावी 2021-22 

)+नप�Jका )ाdप– C�वतीय सJ  

परK�ा ऑनलाईन :वVपात झा(यास 

                                                                                      एकूण गणु : 40 

     )+न 1 – एकूण गणु 6   // Question 1 : Marks 6 

घटक  

  Unit  

उप-घटक 

 Sub Unit   

)+न )कार 
Type of Ques.  

)+नस~ंया 
No.of ques.  

 गणु  

Total Marks  

वाचन व आकलन 

Reading   

अपBठत गCय  

Unseen Prose    

[समुारे125 शUद]  

  बहुपया1यी  
     M.C.Q. 

    6   
   

6 x 1 = 6  

 )+न 2 - एकूण गणु 20   // Question 2 : Marks 20  

पाiयप/ुतक : गCय पाठ  

Lessons  

  बहुपया1यी 
   M.C.Q.  

 10  10 x 1 = 10  

 पCय पाठ 

Poems   

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

 07 7 x 1 = 07 

 /थूल वाचन 
Rapid Reading 

  बहुपया1यी  
  M.C.Q. 

03 3 x 1= 03 

 )+न 3  - एकूण गणु 14   // Question 3 : Marks 14  

&याकरण :   शUद 2लगं Gender     बहुपया1यी  
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद वचन Vachan      बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 समानाथk शUद 
(synonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 �वc.ाथk शUद 
(antonyms) 

बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[2 पकै� 1] 1 x 1 = 1   

 शUद जाती  
Shbd-Jati     

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[6 पकै� 4] 4 x 1 = 4   

  काळ ओळख, 

पWरवत1न  

Identify and change 

tenses    

  बहुपया1यी 
M.C.Q.  

[3 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 वा'य )कार ओळख, 

पWरवत1न  Identify 

and change - Types 

of sentences) 

  बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

 समास ओळख   बहुपया1यी 
M.C.Q. 

[4 पकै� 2] 2 x 1 = 2   

टKप. लेखन कौश(य (Writing Skills) 

>नबधं लेखन (वण1नाHमक, आHमवHृतपर, क�पना�व/तार), कथालेखन, पJलेखन (2लफा|या सBहत) - त^ार पJ, मागणी पJ  हे  

�वषय अतंग1त म�ूयमापनामVये समा�व
ट करSयात आले आहेत. यांचे म�ूयमापन चाचणी पर$;ांमVये  करSयात यावे .( Essay 

writing- 3 types) Letter writing- ( Complaint, Demand)  

अतंग1त म�ूयमापनामVये भाषण - सभंाषण, वाचन कौश�य ( ASL) Fवण कौश�य , एकाZधक म�ूयमापन ( multiple 

assessments) , �वषय सवंध1न ( subject enrichment) , पोट1फो2लयो (माBहती सकंलन), वग1 चाचणी,  �वषयाशी सबंZधत )क�प 

(project), �वषयाशी सबंZधत उप^म(activities) यांचा देखील समावेश करSयात आलेला आहे. 


