
मूल्यमापन योजना 
इयत्ता नववी - गिणत 

(2017) 
इयत्ता नववीच्या बदललेल्या अभ्यास�माची अंमलबजावणी शैक्षिणक वषर् 2017-2018 पासून सु� झाली आहे.  
इयत्ता नववीसाठी गिणत भाग I व गिणत भाग II अशी दोन पा�पुस्तक� तयार क�ली आहेत.  

इयत्ता नववीत गिणत िवषयासाठी एक�ण 100 गुण ठेवले आहेत. 
�थम स� परीक्षा 100 गुण + द्िवतीय स� परीक्षा 100 गुण अशा एक�ण 200 गुणांपैक� िमळालेल्या गुणांचे 100 
गुणांत �पांतर क�न वािषर्क िनकाल �ावयाचा आहे.  
 
�त्येक स�ासाठी 100 गुणांची िवभागणी खालील�माण ेआहे.  
  �थम स�  द्िवतीय स� 
 गिणत भाग - I  40 गुण    लेखी परीक्षा   गिणत भाग - I  40 गुण    लेखी परीक्षा 
 गिणत भाग - II   40 गुण    लेखी परीक्षा   गिणत भाग - II  40 गुण    लेखी परीक्षा 
   80 गुण   80 गुण 
  + 20 गुण    अंतगर्त मूल्यमापन  + 20 गुण    अंतगर्त मूल्यमापन 
    100 गुण    एक�ण गुण   100 गुण    एक�ण गुण 
 
 
 
अंतगर्त मूल्यमापन योजना खालील�माण ेराहील.  
गिणत भाग I व भाग II िमळ�न घेतलेल्या चाचणी परीक्षेतील �पांतरीत गुण  10 
   गिणत भाग I वरील �ात्यिक्षकासाठीचे गुण 5 
   गिणत भाग II वरील �ात्यिक्षकासाठीचे गुण  5  

   अंतगर्त मूल्यमापनाचे एक�ण गुण 20 

 
चाचणी परीक्षेचे �पांतरीत क�लेले 10 गुण आिण �ात्यिक्षक परीक्षेचे 10 गुण असे 20 गुण �त्येक स�ात अंतगर्त 
मूल्यमापनासाठी धरावेत.  

द�सऱ्या स�ातील लखेी परीक्षलेा स� II मध्य ेअभ्यासावयाच्या सवर् घटकावंर आधा�रत 
80% गणुाचं े�श्न व स� I च्या घटकावंर आधा�रत 20% गणुाचं े�श्न असावते.  



�श्नपि�क�तील गुणांची उ���ांनुसार गुणिवभागणी खालील�माण ेराहील. 

गिणत भाग I  गिणत भाग II 

उ���े शेकडा गुण  उ���े शेकडा गुण 

ज्ञान 
आकलन 
उपयोजन 
कौशल्य 

10 
30 
50 
10 

 ज्ञान 
आकलन 
उपयोजन 
कौशल्य 

10 
30 
40 
20 

 
गिणत भाग I व भाग II साठी �श्नपि�क�चा (क�ितपि�क�चा) आराखडा 

      गुण िवकल्पासह गुण 
 �श्न 1. - A) ब�पयार्यी �श्न. (1 गुणांचे �श्न)   5  5 
   B) 6 पैक� 5 उप�श्न सोडवा. (1 गुणांचे �श्न)  5  6 

 �श्न 2. - 6 पैक� 4 उप�श्न सोडवा. (2 गुणांचे �श्न)  8  12 

 �श्न 3. - 5 पैक� 3 उप�श्न सोडवा. (3 गुणांचे �श्न)  9  15 

 �श्न 4. - 3 पैक� 2 उप�श्न सोडवा. (4 गुणांचे �श्न)  8  12 

 �श्न 5. - 2 पैक� 1 उप�श्न सोडवा. (5 गुणांचे �श्न)  5  10 

     एक�ण गुण    40   60 

टीप : -  

• �श्न 4 मधील 3 पैक� 2 उप�श्न िक�वा �श्न 5 मधील 2 उप�श्न ह ेअभ्यास�मावंर आधा�रत परंत ु
पा�पसु्तकाबाहरेच ेआव्हानात्मक �श्न असावेत.  

• गिणत भाग I व गिणत भाग II यांच्या लखेी परीक्षसेाठी स्वत�ं क�ितपि�का (�श्नपि�का) व स्वत�ं 
उत्तरपि�का राहतील. 


