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मू�यमापन योजना 

इय�ता नववी – सव� भाषा िवषय 

 इय�ता नववी
या बदलले�या अ�यास�माची अंमलबजावणी शै�िणक वष� २०१७-१८ पासून 
सु) झाली आहे. इय�ता नववीसाठी /थम भाषा, 34तीय भाषा, तृतीय व संयु6 भाषेची पा7पु8तक9  
तयार क9ली आहेत.  
 इय�ता नववीत मराठी, िहंदी, इं;जी, उद=�, तेलुगु, क?ड, गुजराती, िसंधी, सं8कBत या भाषा 
िवषयांसाठी एकDण ३०० गुण ठेवले आहेत.  
�थम/��तीय भाषा : 

�थम स� परी�ा – १०० गुण + ��तीय स� परी�ा १०० गुण  + अंतग�त मू�यमापन १०० गुण अशी 

एक*ण ३०० गुणांची परी�ा घे/यात येणार आहे. 

अंतग�त मू�यमापन योजना खालील/माणे राहील. 

/थम सHातील चाचणी १  २० गुण 

उपयोिजत लेखन १० गुण (सादरीकरण) 

�मतामापन   १० गुण 

उप�म १० गुण 

/थम सHा/माणे 34तीय सHातील ५० गुणांचे अंतग�त मू�यमापन राहील. 
/थम/थम/थम/थम    सHातंसHातंसHातंसHातं    परी�ापरी�ापरी�ापरी�ा    १००१००१००१००    + + + + 34तीय34तीय34तीय34तीय    सHांतसHांतसHांतसHांत    परी�ापरी�ापरी�ापरी�ा    १००१००१००१००    + + + + अंतग�तअंतग�तअंतग�तअंतग�त    म�ूयमापनम�ूयमापनम�ूयमापनम�ूयमापन    १००१००१००१००        
एकDणएकDणएकDणएकDण    ३००३००३००३००    गणुापंैकMगणुापंैकMगणुापंैकMगणुापंैकM    िमळवल�ेयािमळवल�ेयािमळवल�ेयािमळवल�ेया    गुणांचीगुणांचीगुणांचीगुणांची    सरासरीसरासरीसरासरीसरासरी    काढणेकाढणेकाढणेकाढणे....    
संय6ुसंय6ुसंय6ुसंय6ु    भाषाभाषाभाषाभाषा    ::::    
/थम/थम/थम/थम    सHसHसHसH    परी�ापरी�ापरी�ापरी�ा    ––––    ५०५०५०५०    गुणगुणगुणगुण    + + + + 34तीय34तीय34तीय34तीय    सHसHसHसH    परी�ापरी�ापरी�ापरी�ा    ५०५०५०५०    गुणगुणगुणगुण        + + + + अंतग�तअंतग�तअंतग�तअंतग�त    म�ूयमापनम�ूयमापनम�ूयमापनम�ूयमापन    ५०५०५०५०    गणुगणुगणुगणु    अशीअशीअशीअशी    एकDणएकDणएकDणएकDण    
१५०१५०१५०१५०    गुणाचंीगुणाचंीगुणाचंीगुणाचंी    परी�ापरी�ापरी�ापरी�ा    घSेयातघSेयातघSेयातघSेयात    येणारयेणारयेणारयेणार    आहेआहेआहेआहे....    
अंतग�त मू�यमापन योजना खालील/माणे राहील. 

/थम सHातील चाचणी १  १० गुण 

उपयोिजत लेखन ५ गुण (सादरीकरण) 

�मतामापन   ५ गुण 

उप�म ५ गुण 

/थम सHा/माणे 34तीय सHातील २५ गुणांचे अंतग�त मू�यमापन राहील. 

/थम/थम/थम/थम    सHांतसHांतसHांतसHांत    परी�ापरी�ापरी�ापरी�ा    ५०५०५०५०    + + + + 34तीय34तीय34तीय34तीय    सHांतसHांतसHांतसHांत    परी�ापरी�ापरी�ापरी�ा    ५०५०५०५०    + + + + अंतग�तअंतग�तअंतग�तअंतग�त    म�ूयमापनम�ूयमापनम�ूयमापनम�ूयमापन    ५०५०५०५०    एकDणएकDणएकDणएकDण    १५०१५०१५०१५०    गुणापंैकMगुणापंैकMगुणापंैकMगुणापंैकM    

िमळवल�ेयािमळवल�ेयािमळवल�ेयािमळवल�ेया    गुणांचीगुणांचीगुणांचीगुणांची    सरासरीसरासरीसरासरीसरासरी    काढणेकाढणेकाढणेकाढणे....    
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टीपटीपटीपटीप    :::: उपयोिजतउपयोिजतउपयोिजतउपयोिजत    लखेनलखेनलखेनलखेन – रचना िवभागातील रचनांचे /�य� सादरीकरण अपेि�त असून गटचचा�, 
Uय36गत /काराने क)न घेणे. वग�8तरावर मू�यमापन Uहावे. उदा. िनबंध8पधा�, जािहरात सादरीकरण 
8पधा� इ�यादी.  िवVाWयाXसाठी या 8पधा� पूव�िनयोिजत नसाUयात. 

उप�मउप�मउप�मउप�म    :::: कोण�याही भाषेचा उYेश साZय करSयासाठी सतत क9�या जाणा[या कBत\चा समूह 
]हणजे उप�म होय. भािषक ^ान वाढवणारे, सहज उपल_ध सािह�यातून करता येणारे, अनुभविव`, 
वयानुaप असावेत. उप�म पाठाखाली िदले�या 8वाZयायातून िनवडावेत. Uय36गत नसावेत, गटात क9ले 
जावेत. 

�मतामापन�मतामापन�मतामापन�मतामापन    :::: भाषण, संभाषण �मतेकरता किवता, दोहे सादरीकरण 8पधbचे आयोजन करSयाकरता 
गटात चचा� करणे इ�यादी. 

एका सHात एकच उप�म घेणे अपेि�त आहे. 
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