अभ्यासक्रम 2021-22 Syllabus – 2021-22
मराठी: (109) : अकरावी-बारावी // - XI-XII Marathi (109)
प्रस्तुत अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट्ये :
सवाां गीण द्दवकास’ हे द्दिक्षणाचे मुख्य सूत्र आहे आद्दण ‘भाषा द्दिक्षण’ या द्दिक्षण प्रणालीचा आधारभूत कणा आहे , कारण
जीवन आद्दण भाषा याां चा असले ला अतूट सांबांध नाकारता येत नाही. िाश्वत जीवन मू ल्ये आद्दण साां स्कृद्दतक, सामाद्दजक,
व्यावसाद्दयक, अिा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील द्दवद्दवध मूल्ये व कौिल् ये रुजवणे केवळ भाषेमुळेच िक्य होते.
मराठी वा अन्य माध्यमातील द्दवद्यार्थी द्दनम्न माध्यद्दमक स्तर म्हणजे इयत्ता १० वीपयांत द्दिक्षण पूणण करतात तेव्हा मराठी वाचणे,
ऐकणे, द्दलहणे, समजून घेणे, आपले मत / द्दवचार व्यक्त करणे अिा सामान्य क्षमता द्दमळवतो. उच्च माध्यद्दमक स्तरावर [ ११ वी,
१२ वी] या क्षमताां चाही स्तर उां चावणे अपेद्दक्षत आहे . या टप्प्यावर द्दवद्यार्थी ‘उदर द्दनवाण हाची साधन-द्दनश्श्चती व त्यासाठी पुढील
उच्च द्दिक्षणाची तयारी’ यासाठी स्वत:ला तयार करत असतो.
यानुसार या पाठ्यक्रमातून मराठी साद्दहत्यातील कर्था, कद्दवता, ले ख यासोबतच व्यश्क्तद्दचत्र, द्दवनोदी साद्दहत्य, नाटक, प्रस्तावना
ले खन अिा साद्दहत्य प्रकाराां ची ओळख होऊन मराठी भाषे ची, मराठी साद्दहत्याची जाण समृद्ध होईल. िाश्वत नैद्दतक मूल्याां ची
जाणीव सखोल होईल, सुजाण नागररकत्व, पयाण वरण मैत्री अिा मूल्याां चीही जाण द्दवकद्दसत होईल.‘ व्यक्त करणे / अद्दभव्यक्त
होणे’ ही या काळच्या नव्या द्दपढीची आवड आद्दण गरज आहे . यासाठी वेगवेगळी भाद्दषक कौिल् ये रुजवली जातील. मागील
वारिाची ओळख आद्दण द्दवज्ञान, नवे तांत्रज्ञान याची साां गड घातली जाऊन व्यवहारात व नव्या युगातील व्यावसाद्दयक, सामाद्दजक,
साां स्कृद्दतक ..... अिा द्दवद्दवध क्षेत्रात भाषेचा सुयोग्य उपयोग करता यावा यासाठी भाद्दषक क्षमता द्दवकद्दसत होतील आद्दण द्दवद्यार्थी
नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यास सक्षम होईल.
उद्दिष्ट्ये:
मराठी भाषेतील / मराठी भाषेत .........
➢ आतापयांत प्राप्त केले ल् या भाद्दषक क्षमताां चा स्तर वाढवणे.
➢ दृक् व श्राव्य माध्यमातून द्दमळणाऱ्या सूचना, जाद्दहराती, द्दनवेदने, बातम्या, चचाण ,
पररसांवाद इत्यादीतील द्दवचार / कल् पना समजणे.
➢ नाटक, काव्य अिा साद्दहत्याचे अद्दभवचन करता येणे.
➢ द्दवद्दवध साद्दहत्य प्रकाराां चा आस्वाद घेणे.
➢ वाचनातून समीक्षणात्मक दृष्टीकोन द्दनमाण ण होणे व तो जोपासला जाणे.
➢ एखाद्या द्दवषयाला अनुसरून स्वत:चे द्दवचार, मत सुसूत्रपणे, सांदभाण सह माां डता येणे. व्यक्त होता येणे.
➢ जनसांचार माध्यमाां साठी आवश्यक अिी भाद्दषक कौिल् ये आत्मसात करून उपयोग करता येणे. जसे : कायणक्रमाचे
सूत्रसांचालन, रे डीओ द्दनवेदन इ.
➢ नव्या युगातील नव्या माध्यामतून – द्दप्रांट व इले क्ट्र ाद्दनक माध्यम – मराठी भाषेचा सुयोग्य वापर करता येणे.
➢ अनु भव, द्दनरीक्षण आद्दण त्यावरील आपले द्दवचार, द्दलश्खत रुपात व्यक्त करणे.
➢ अनुवाद कौिल् य द्दमळवणे.
➢ भाषेचा व्याकरण व ले खन द्दनयमानुसार अचूक वापर करता येणे.
➢ भाषा सौांदयाण ची जाण द्दवकद्दसत होऊन लाद्दलत्यपूणण सुांदर भाषेचा उपयोग करता येणे.
*****************

मराठी (109) / इयत्ता: अकरावी 2021-22
Std. XI : Curriculum For Marathi (109) – 2021-22

सत्रद्दिहाय अभ्यासक्रम
अभ्यासक्रमाबाबत महत्त्वाचे :
❖ प्रश्नपद्दत्रकेचे स्वरूप - 80 गुण ले खी + 20 गुण अांतगणत मूल्यमापन - असे आहे .
तर्थाद्दप परीक्षा दोन सत्राां त परीक्षा. 1] प्रर्थम सत्रान्त 2] द्दितीय सत्रान्त होत आहे त.
❖ प्रश्नपद्दत्रकेचे स्वरूप –
प्रर्थम सत्र : 40 गुण ले खी – बहुपयाण यी [ MCQ ] प्रश्न + अांतगणत मूल्यमापन
द्दितीय सत्र : 40 ले खी परीक्षा – वस्तुद्दनष्ठ प्रश्न [subjective] + अांतगणत मूल्यमापन
भाग 1 – 2 गद्य – पद्य पाठ / Section 1 – prose – poetry

❖ प्रथम सत्र first Term
पाठक्रम
Sr.no.

गद्य / पद्य पाठाचे नाव
Name of chapter

ले खक / कवी
Author

1.

स्वतांत्रतेचे स्तोत्र (काव्यानांद –फक्त वाचनासाठी)
Svatantrateche stotr
मामू Mamu

स्वातांत्र्यवीर द्दव.दा. सावरकर
V. D. Savarkar
द्दिवाजी सावांत Shivaji Savant.

२.
2.

प्राणसई [कद्दवता]
Pransai [ poem ]

इां द्ददरा सांत
Indira Sant.

३.
3.
४.
4.
५.
5.

अिी पुस्तकां [वाचन उपक्रम अांतगणत मूल्यमापन]
Ashi pustk

द्दनमणलकुमार फडकुले
Nirmalkumar Fadkule.
नले ि पाटील
Nalesh patil
प्रल् हाद केिव अत्रे
Prlhad keshav Atre.

झाडाांच्या मनात जाऊ [कद्दवता]
Zadanchya mnat jaau (poem)
पररमळ
Parimal

❖ द्दितीय सत्र Second Term
७.
7.
८.
8.
९.
9.
१०
10.

‘ माणूस’ बाांधूया !
Manus bandhuya

ऐसी अक्षरें रद्दसके [ सांतकाव्य ]
Aisi akshare rasike
वद्दहनीांचा ‘सुसाट’ सल् ला
Vahinincha ‘Susat’ salla

िब्द [ कद्दवता ]
Shabd

कद्दवतेचे रसग्रहण Appreciation of Poem
[केवळ वाचन व उपयोगासाठी]

भाग 3 साद्दहत्य प्रकार : नाटक
❖ प्रथम व द्दितीय सत्र

प्रवीण दवणे
Praveen Davane
सांत ज्ञानेश्वर
Sant Jnaneshvar
िोभा बेंद्रे
Shobha Bendre
यिवांत मनोहर
Yashavant Manohar
---------

Drama : Type of literature - Introduction

अांतगणत मूल्यमापनासाठी

भाग 4 उपयोद्दजत मराठी / section 4 - Applied Marathi
❖ प्रथम सत्र
1.
2

सूत्रसांचालन comparing / anchoring
मुद्दद्रतिोधन Proof-reading

❖ द्दितीय सत्र
3.
4.

अनुवाद Translation
अनुद्ददनी [ब्लॉग] ले खन Blog writing

भाग 5 व्याकरण / section 5 - Grammar
❖ प्रथम सत्र
1.
2.
3.

िब्दाचे द्दलांग – वचन [आकलन / पररवतणन]
िब्दजाती – (..आठ जाती ) [आकलन / पररवतणन]
वाक्याचा काळ [आकलन / पररवतणन]

❖ द्दितीय सत्र
1.
2.
3

वाक्य – प्रकार ( वाक्य सांश्ले षण ) Vaaky – prakar
वाक्प्रचार Vaakprachar
िब्दाचे योग्य रूप (िब्द भेद) Shabdache yogy rup

मराठी युवकभारती : इयत्ता अकरावी [2019-] Std – XI – ‘YuvakBharti’ (2019)
महाराष्टर राज्य माध्यद्दमक व उच्च माध्यद्दमक मांडळ, पुणे.
Maharashtra State Board Of Secondary And Higher Secondary Education, Pune

❖ या सत्र परीक्षाांसाठी वगळण्यात आले ले पाठ –
Omitted lessons --3.

अिी पुस्तकां Ashi Pustak

द्दनमणलकुमार फडकुले

6.

दवाांत आलीस भल् या पहाटे

बा. सी. मढे कर B.C.Mardhekar

Dvat Aalis bhalya pahate

वाड् मयीन ले ण्याचा द्दिल् पकार

11.

सुमती दे वस्र्थळे
Sumati Devsthale
नीलम माणगावे . Neelam Mangave

Wangmayin lenyacha shilpkar

पैंजण [ कद्दवता] Painjan [ Poem]

12.

Nirmal Kumar Fadkule

________________
मराठी (109) / इयत्ता: अकरावी 2021-22
प्रश्नपद्दत्रका प्रारूप – प्रर्थम सत्र // Question paper Format – I Term
एकूण गुण : 40
❖ प्रश्न 1 – एकूण गुण 10
घटक
Unit
वाचन व आकलन
Reading

// Question 1 : Marks 10
उप-घटक
प्रश्न प्रकार
Sub Unit
Type of Ques.
1]अपठीत गद्य /पद्य
बहुपयाण यी
Unseen Prose / Poem
[सुमारे 150 िब्द]

M.C.Q.

2]उपयोद्दजत मराठी
Applied Marathi
सूत्र सांचालन, मुद्दद्रतिोधन

बहुपयाण यी

प्रश्नसांख्या
No.of ques.
5

5

गुण
Total Marks
5x1=5

5x1=5

M.C.Q.

❖ प्रश्न 2 - एकूण गुण 20 // Question 2 : Marks 20
पाठ्यपुस्तक :भाग 1

गद्य पाठ

बहुपयाण यी

Text Book : 1

Lessons

M.C.Q.

पद्य पाठ

बहुपयाण यी

Poems

M.C.Q.

❖ प्रश्न 3 - एकूण गुण 10
व्याकरण :

10

10 x 1 = 10

10

10 x 1 = 10

2 [3 पैकी 2]

2x1=2

2 [3 पैकी 2]

2x1=2

2 [3 पैकी 2]

2x1=2

2 [3 पैकी 2]

2x1=2

2 [3 पैकी 2]

2 x1=2

//

Question 3 : Marks 10
बहुपयाण यी
िब्द द्दलांग Gender
M.C.Q.

िब्द वचन Vachan

बहुपयाण यी
M.C.Q.

िब्द जाती
Shbd-Jati

काळ ओळख
Identification of
tense

काळ पररवतणन
Transformation of
tenses

बहुपयाण यी
M.C.Q.

बहुपयाण यी
M.C.Q.

बहुपयाण यी
M.C.Q.

❖ अांतगणत मूल्यमापसाठी चाचणी परीक्षा, उपक्रम, प्रकल् प इ.िारे –
➢ ले खि कौशल् य : द्दनबांध ले खन [कल् पनारम्य/ द्दचांतनात्मक/ सामाद्दजक द्दवषयावर]
पत्र ले खन, कर्था, मुद्दद्रतिोधन, जाद्दहरात / माद्दहतीपत्रक तयार
करणे .... इ.
➢ वाचि कौशल् य : नाटक / कर्था वाचन ... इ.
➢ उपयोद्दित मराठी : सूत्रसांचालन, बातमी तयार करणे, िब्द-खेळ .. इ.
घेतले जाऊन, त्याचे मूल्यमापन करून नोांद ठे वणे आवश्यक आहे .
❖ या सत्र परीक्षेसाठी वगळण्यात आले ले पाठ – Omitted lessons for this term –
➢ गद्य पाठ : 3. अिी पुस्तकां पद्य पाठ : 6. दवाांत आलीस भल् या पहाटे
**********

मराठी (109) / इयत्ता: अकरावी 2021-22
प्रश्नपद्दत्रका प्रारूप – द्दितीय सत्र // Question paper Format – I Term
एकूण गुण : 40
❖

घटक

प्रश्न 1 – एकूण गुण - 7 // Ques. 1 : Marks : 08
उप-घटक
प्रश्न प्रकार

Unit

Sub Unit

आकलन

अपठीत गद्य /पद्य

Reading

Unseen prose / poem
(अांदाजे 150 / 175 िब्द)

प्रश्नसांख्या

Type of Ques.
लघुत्तरी S.A.
दीघोत्तरी L.A.

No. of Ques.

गुण
Total marks

4
1

4x1=4
1x3=3

01

1 x 10 =10

❖ प्रश्न 2. - एकूण गुण – 10 // Ques. 2 : Marks 10

ले खन
कौिल् य

द्दनबांध Essay writing
(कल् पनाप्रधान /

Writing

सामाद्दजक/ वणणनात्मक)

द्दवस्तारात्मक
L. A.

❖ प्रश्न 3 – एकूण गुण - 15 // Ques. 3 : Marks 15

पाठ्यपुस्तक
भाग 2

1] गद्य Prose

अ] लघुत्तरी प्रश्न
S. A.

आ] दीघोत्तरी प्रश्न

Text Book :
Section 2

L.A.

2] पद्य poems

आ] दीघोत्तरी प्रश्न
L.A

Applied
Marathi : 4

1] अनुवाद
Translation

मराठी – द्दहांदी/ इग्रजी
द्दकांवा या उलट
Marathi To Hindi /
English OR Vice Versa

द्दकिंवा OR
2] अनुद्ददनी

[ 3 पैकी 2]

1

दीघोत्तरी प्रश्न L.A.

2x2=4
1x3=3

[2 पैकी 1]

अ] लघुत्तरी प्रश्न
S.A.

उपयोद्दजत
भाग 4

2

2

2x1=2

[ 3 पैकी 2]

1
[2 पैकी 1]

1
द्दकिंवा

1x3 =3
1x3=3

Blog writing

लघुत्तरी S. A.

3 [5 पैकी 3]

3x1=3

❖ प्रश्न 4 एकूण गुण 08 // Ques. 4: Marks 8

व्याकरण
Grammar

वाक्प्रचार – Phrases
[अर्थण व उपयोग]

लघुत्तरी S. A.

2
[3 पैकी 2 ]

2x1=2

3

3x1=3

Meaning & use

वाक्यप्रकार :
ओळखणे / पररवतणन
[केवल,द्दमश्र,सांयुक्त ]

लघुत्तरी S.A.

To identify / change
sentences - Simple,
Compound, Complex

िब्दाचे योग्य रूप
[ िब्दभेद]

लघुत्तरी

[5 पैकी 3]

3
[5 पैकी 3]

3x1=3

Use of proper form
of word

महत्त्वाची सूचिा : दु सऱ्या सत्राच्या िेवटी पररश्स्र्थतीवि परीक्षा on line पद्धतीने झाल् यास -द्ददतीय सत्राच्या अभ्यासक्रमानुसार, प्रर्थम सत्रच्या प्रश्नपद्दत्रका प्रारुपानुसार
MCQ पद्धतीने होईल.
❖ अांतगणत मूल्यमापसाठी चाचणी परीक्षा, उपक्रम, प्रकल् प इ.िारे –
➢ ले खन कौिल् य : द्दनबांध ले खन [कल् पनारम्य/ द्दचांतनात्मक/ सामाद्दजक द्दवषयावर]
पत्र ले खन [ मागणी,तक्रार], अनुवाद, रोजद्दनिी / अनुद्ददनी ले खन .. इ.
➢ वाचन कौिल् य : नाटक / कर्था वाचन ... इ.
➢ उपयोद्दजत मराठी : सूत्रसांचालन, बातमी तयार करणे, िब्द-खेळ .. इ.
घेतले जाऊन, त्याचे मूल्यमापन करून नोांद ठे वणे आवश्यक आहे .
❖ या सत्र परीक्षेसाठी वगळण्यात आले ले पाठ – Omitted lessons for this term –
➢ गद्य पाठ : 11. वाड् मयीन ले ण्याचा द्दिल् पकार पद्य पाठ : 12. पैंजण

********

अभ्यासक्रम 2021-22 Syllabus – 2021-22
मराठी: (109) : अकरावी-बारावी // - XI-XII Marathi (109)
प्रस्तुत अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट्ये :
सवाां गीण द्दवकास’ हे द्दिक्षणाचे मुख्य सूत्र आहे आद्दण ‘भाषा द्दिक्षण’ या द्दिक्षण प्रणालीचा आधारभूत कणा आहे ,
कारण जीवन आद्दण भाषा याांचा असले ला अतूट सांबांध नाकारता येत नाही. िाश्वत जीवन मूल्ये आद्दण साां स्कृद्दतक,
सामाद्दजक, व्यावसाद्दयक, अिा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील द्दवद्दवध मूल्ये व कौिल् ये रुजवणे केवळ भाषेमुळेच िक्य होते.
मराठी वा अन्य माध्यमातील द्दवद्यार्थी द्दनम्न माध्यद्दमक स्तर म्हणजे इयत्ता १० वीपयांत द्दिक्षण पूणण करतात तेव्हा
मराठी वाचणे, ऐकणे, द्दलहणे, समजून घेणे, आपले मत / द्दवचार व्यक्त करणे अिा सामान्य क्षमता द्दमळवतो. उच्च
माध्यद्दमक स्तरावर [ ११ वी, १२ वी] या क्षमताां चाही स्तर उां चावणे अपेद्दक्षत आहे . या टप्प्यावर द्दवद्यार्थी ‘उदर द्दनवाण हाची
साधन-द्दनश्श्चती व त्यासाठी पुढील उच्च द्दिक्षणाची तयारी’ यासाठी स्वत:ला तयार करत असतो.
यानुसार या पाठ्यक्रमातून मराठी साद्दहत्यातील कर्था, कद्दवता, ले ख यासोबतच व्यश्क्तद्दचत्र, द्दवनोदी साद्दहत्य,
नाटक, प्रस्तावना ले खन अिा साद्दहत्य प्रकाराां ची ओळख होऊन मराठी भाषेची, मराठी साद्दहत्याची जाण समृद्ध
होईल. िाश्वत नैद्दतक मूल्याांची जाणीव सखोल होईल, सुजाण नागररकत्व, पयाण वरण मैत्री अिा मूल्याां चीही जाण
द्दवकद्दसत होईल.‘ व्यक्त करणे / अद्दभव्यक्त होणे’ ही या काळच्या नव्या द्दपढीची आवड आद्दण गरज आहे . यासाठी
वेगवेगळी भाद्दषक कौिल् ये रुजवली जातील. मागील वारिाची ओळख आद्दण द्दवज्ञान, नवे तांत्रज्ञान याची साां गड
घातली जाऊन व्यवहारात व नव्या युगातील व्यावसाद्दयक, सामाद्दजक, साांस्कृद्दतक ..... अिा द्दवद्दवध क्षेत्रात भाषेचा
सुयोग्य उपयोग करता यावा यासाठी भाद्दषक क्षमता द्दवकद्दसत होतील आद्दण द्दवद्यार्थी नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यास
सक्षम होईल.
उद्दिष्ट्ये:
मराठी भाषेतील / मराठी भाषेत .........
➢ आतापयांत प्राप्त केले ल् या भाद्दषक क्षमताां चा स्तर वाढवणे.
➢ दृक् व श्राव्य माध्यमातून द्दमळणाऱ्या सूचना, जाद्दहराती, द्दनवेदने, बातम्या, चचाण ,
पररसांवाद इत्यादीतील द्दवचार / कल् पना समजणे.
➢ नाटक, काव्य अिा साद्दहत्याचे अद्दभवचन करता येणे.
➢ द्दवद्दवध साद्दहत्य प्रकाराां चा आस्वाद घेणे.
➢ वाचनातून समीक्षणात्मक दृष्टीकोन द्दनमाण ण होणे व तो जोपासला जाणे.
➢ एखाद्या द्दवषयाला अनुसरून स्वत:चे द्दवचार, मत सुसूत्रपणे, सांदभाण सह माां डता येणे. व्यक्त होता येणे.
➢ जनसांचार माध्यमाां साठी आवश्यक अिी भाद्दषक कौिल् ये आत्मसात करून उपयोग करता येणे. जसे :
कायणक्रमाचे सूत्रसांचालन, रे डीओ द्दनवेदन इ.
➢ नव्या युगातील नव्या माध्यामतून – द्दप्रांट व इले क्ट्र ाद्दनक माध्यम – मराठी भाषेचा सुयोग्य वापर करता येणे.
➢ अनुभव, द्दनरीक्षण आद्दण त्यावरील आपले द्दवचार, द्दलश्खत रुपात व्यक्त करणे.
➢ अनुवाद कौिल् य द्दमळवणे.
➢ भाषेचा व्याकरण व ले खन द्दनयमानुसार अचूक वापर करता येणे.
➢ भाषा सौांदयाणची जाण द्दवकद्दसत होऊन लाद्दलत्यपूणण सुांदर भाषेचा उपयोग करता येणे.
*****************

मराठी (109) / इयत्ता: बारावी 2021-22
Std. XII : Curriculum For Marathi (109) – 2021-22

सत्रद्दिहाय अभ्यासक्रम // Term wise Curriculum
अभ्यासक्रमाबाबत महत्त्वाचे :
❖ प्रश्नपद्दत्रकेचे स्वरूप - 80 गुण ले खी + 20 गुण अांतगणत मूल्यमापन - असे आहे .
तर्थाद्दप परीक्षा दोन सत्राां त परीक्षा. 1] प्रर्थम सत्रान्त 2] द्दितीय सत्रान्त होत आहे त.

❖ प्रश्नपद्दत्रकेचे स्वरूप –
प्रर्थम सत्र : 40 गुण ले खी – बहुपयाण यी [ MCQ ] प्रश्न + अांतगणत मू ल्यमापन
द्दितीय सत्र : 40 ले खी परीक्षा – वस्तुद्दनष्ठ प्रश्न [subjective] + अांतगणत मूल्यमापन

भाग 1-2 : गद्य-पद्य पाठ / Section 1 -2 prose – poems
❖ प्रथम सत्र
पाठक्रम पाठचे नाव / Name of the chapter
1.
2.
3.
4.

बहु असोत सुांदर .. [फक्त वाचनासाठी ]
Bahu asot sundr .. [ only for reading]
वेगविता
Vegvashta
रोज मातीत [कद्दवता]
Roj Matit [poem]
आयुष्य ... आनांदाचा उत्सव
Aayushy .. Aanandacha utsav
रे र्थाां ब जरा आषाढ घना
Re Thyanb Jara Aashadh Ghana

ले खक / कवी / Author
श्री.कृ. कोल् हटकर
S. K. Kolhatkar
प्राचायण द्दिवाजीराव भोसले .
Prachary Shivajirao Bhosale.
कल् पना दु धाळ
Kalpana Dudhal
द्दिवराज गोले
Shivraj Gorle
बा. भ. बोरकर
B. B. Borkar

❖ द्दितीय सत्र Second term
7.
8
10
11

द्दवांचू चावला [ भारुड]
Vinchu Chavla [Bharud]
रे िीमबांध
Reshimbandh
दां तकर्था
Dantkatha
आरिातील स्त्री [कद्दवता]
Aarshatil Stri [Poem]

सांत एकनार्थ
Sant Eknaath
यू. म.पठाण
Y. M. Pathan
वसांत सबनीस
Vasant sabanis
द्दहरा बनसोडे
Hira Bansode

भाग 3 : साद्दहत्य प्रकार : कथा / section 3 : Type of Literature : Story
❖ प्रथम व द्दितीय सत्र
अांतगणत मूल्यमापनासाठी

भाग 4 : उपयोद्दित मराठी / section 4 - Applied Marathi
❖ प्रथम सत्र
1.
2.

मुलाखत
मद्दहती पत्रक

Interview
Brochure

❖ द्दितीय सत्र
3.
4.

अहवाल report
वृत्तले ख feature writing

भाग 5 : व्याकरण व ले खि / Grammer & Writing skill
❖ प्रथम सत्र
1.
2.
3.
4.

िब्दाचे द्दलांग Shabdache ling
िब्दाचे वचन Shabdache Vachan
वाक्य प्रकार व वाक्य रुपाां तर
Type of sentence : Identification
समास : अव्ययीभाव, तत्पुरुष, िां ि [ओळखणे]
Identification of ‘Samas’ : Avyyibhav,
Tatpurush, Dvandv

❖ द्दितीय सत्र
1
वाक्य रुपाां तर :
Type of sentence : Transformation
2.
वाक्याचे प्रयोग : कतणरी, कमणणी, भावे
Identification of voices
3
वाक्प्रचार : अर्थण व उपयोग
vaakprachar : Meaning & use
4
समानार्थी / द्दवरुधार्थी

मराठी युवकभारती : इयत्ता बारावी २०२० Std – XII ‘Yuvak Bharti’ (2020)
महाराष्टर राज्य माध्यद्दमक व उच्च माध्यद्दमक मांडळ, पु णे.
Maharashtra State Board Of Secondary And Higher Secondary Education, Pune
❖ या सत्र परीक्षाांसाठी वगळण्यात आले ले पाठ – Omitted lessons ---

प्रथम सत्र : पाठ 5. वीराांना सलामी
6. रां ग माझा वेगळा [ कद्दवता ]
द्दितीय सत्र : पाठ 9. समुद्र कोांडून पडलाय [कद्दवता]
12. रां गरे षा व्यांगरे षा

मराठी (109) / इयत्ता: बारावी 2021-22
प्रश्नपद्दत्रका प्रारूप – प्रर्थम सत्र // Question paper Format – I Term
एकूण गुण : 40

प्रश्न 1 – एकूण गुण 10

// Question 1 : Marks 10

घटक

उप-घटक

Unit
वाचन व आकलन
Reading skill

Sub Unit
1] अपठीत गद्य /पद्य

प्रश्न प्रकार
Type of Ques.
बहुपयाण यी

Unseen Prose / Poem

[सुमारे 150 िब्द]

2] उपयोद्दजत मराठी
Applied Marathi

मुलाखत, माद्दहती पत्रक

प्रश्नसांख्या

M.C.Q.

बहुपयाण यी

गुण

No. of Ques.

Total marks

5

5x1=5
5

5x1=5

M.C.Q.

प्रश्न 2 - एकूण गुण 20 // Question 2 : Marks 20
पाठ्यपुस्तक :भाग 1

गद्य पाठ

बहुपयाण यी

Text Book : 1

Lessons

M.C.Q.

पद्य पाठ

बहुपयाण यी

Poems

M.C.Q.

प्रश्न 3 : एकूण गुण 10 // Question 3 : Marks 10
1] िब्द द्दलांग
बहुपयाण यी
व्याकरण
2.

Gender
2] िब्दाचे वचन

Shbdache Vachn

3.

3] वाक्यप्रकार :
ओळखणे
Identification of
sentence

द्दवधानार्थी,प्रश्नार्थी,
आज्ञार्थी, उद्गारार्थी

[ 3 पैकी 2]
बहुपयाण यी
[ 3 पैकी 2]

बहुपयाण यी
[5 पैकी 3]

10

10 x 1 = 10

10

10 x 1 = 10

2

2x1= 2

2

2x1= 2

3

3x1= 3

4.

4] समास

Samas

बहुपयाण यी
[5 पैकी 3]

3

3x1= 3

❖ अांतगणत मूल्यमापसाठी चाचणी परीक्षा, उपक्रम, प्रकल् प इ.िारे –
➢ ले खन कौिल् य : द्दनबांध ले खन [ आत्मवृत्त, वणणनात्मक, सामद्दजक इ.]
➢ वाचन कौिल् य : कर्थाां चे वाचन ... इ.
➢ उपयोद्दजत मराठी : मुलखत घेणे, त्यासांबांधीचे प्रश्न तयार करणे, अहवाल द्दलहणे इ.
घेतले जाऊन त्याचे मू ल्यमापन करून नोांद ठे वली जावी.

❖

या सत्र परीक्षेसाठी वगळण्यात आले ले पाठ – Omitted lessons for this term

--

➢ गद्य पाठ – 5 – वीराांना सलामी – अनुराधा प्रभुदेसाई
➢ पद्य पाठ – 6 – रां ग माझा वेगळा – सुरेि भट

मराठी (109) / इयत्ता: बारावी 2021-22
प्रश्नपद्दत्रका प्रारूप – द्दितीय सत्र // Question paper Format – II Term
एकूण गुण : 40
प्रश्न 1 – एकूण गुण 7 // Question 1 : Marks 7
घटक
उप-घटक
वाचन व आकलन

अपठीत गद्य /पद्य

Reading

Unseen prose / poem

(अांदाजे 150 / 175 िब्द)

प्रश्न 2 : एकूण गुण 10
ले खन कौिल् य
Writing

प्रश्नसांख्या

गुण x प्रश्न =

लघुत्तरी S.A.
दीघोत्तरी L.A.

प्रश्न प्रकार

4
1

4x1=4
1x3=3

द्दवस्तारात्मक

01

1 x 10 =10

// Question 2 : Marks 10

द्दनबांध (कल् पना / आत्मवृत्त / सामाद्दजक/
वणणनात्मक)

L. A.

Essay writing

प्रश्न 3 : एकूण गुण 15 // Question 3 : Marks 15
पाठ्यपु स्तक भाग 2

गद्य Prose

Text Book : Section 2

अ] लघुत्तरी प्रश्न
S. A.

आ] दीघोत्तरी प्रश्न
L.A.

ब] पद्य Poems

अ] लघुत्तरी प्रश्न
S.A.

आ] दीघोत्तरी प्रश्न
L.A

उपयोद्दजत : भाग 4
Applied Marathi : 4

प्रश्न 4 : एकूण गुण 8
व्याकरण : 5 Grammar
:5

1] अहवालले खन Report writing
द्दकिंवा OR
2] अनुद्ददनी Blog writing

दीघोत्तरी प्रश्न
L.A.

लघुत्तरी S. A.

2
[ 4 पैकी 2]
1
[2 पैकी 1]
2
[ 3 पैकी 2 ]
1
[2 पैकी 1]
1

2x2=4
1x3 =3
2x1=2
1x3 =3
1x3=3

द्दकिंवा
3 [5 पैकी 3]

3x1=3

3
[5 पैकी 3]

3x1=3

// Question 4 : Marks 8
1]वाक्यरुपाांतर : द्दवधानार्थी, प्रश्नार्थी,
उद्गारार्थी,आज्ञार्थी

लघुत्तरी S. A.

Transformation of sentence form

2] वाक्याचे प्रयोग : कतणरी, कमणणी,
भावे
Voices : Kartari, Karmani, Bhave
३] वाक्प्रचार – अर्थण व उपयोग
Phrases : Meaning & use

लघुत्तरी S.A.
लघुत्तरी

3
[5 पैकी 3]
2
[3 पैकी 2]

3x1=3
2x1=2

महत्त्वाची सूचिा : दु सऱ्या सत्राच्या िेवटी पररश्थर्थतीवि परीक्षा on line पद्धतीने झाल् यास --द्ददतीय सत्राच्या अभ्यासक्रमानुसार आद्दण प्रर्थम सत्रच्या प्रश्नपद्दत्रका प्रारुपानुसार MCQ
पद्धतीने होईल.
❖ अांतगणत मूल्यमापसाठी चाचणी परीक्षा, उपक्रम, प्रकल् प इ.िारे –
➢ ले खन कौिल् य : द्दनबांध ले खन [ आत्मवृत्त, वणणनात्मक, सामद्दजक इ.] कर्था ले खन, पत्रले खन,..इ.
➢ वाचन कौिल् य : कर्थाांचे वाचन ... इ.
➢ उपयोद्दजत मराठी : मुलखत घेणे, त्यासांबांधीचे प्रश्न तयार करणे, अहवाल द्दलहणे, वृत्तले खन /
वाताणपत्र तयार करणे, इ.
घेतले जाऊन त्याचे मूल्यमापन करून नोांद ठे वली जावी.
❖ या सत्र परीक्षेसाठी वगळण्यात आले ले पाठ – Omitted lessons for this term
➢ गद्य पाठ – 12 – रां गरे षा व्यांगरे षा – मांगेि तेंडुलकर
➢ पद्य पाठ – 9 – समुद्र कोांडून पडलाय – वसांत आबाजी डहाके
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