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पयाायी अभ्यासपत्रत्रका क्र. १ : ५ – ब  – सर्ानशीऱ ऱेखन -  सगंणक क्रमांक  104702   

  

उद्दिष्टे – १) वाद्दशत्माच्मा ननर्भितीप्रक्रिमेचे स्लरूऩ जाणून घेण्माचा प्रमत्न कयणे 

 २) ननर्भितीप्रक्रिमेचे स्लरूऩ वभजून घेण्मावाठी वाद्दशत्मप्रकाय अभ्मावणे 

 ३) ननर्भितीप्रक्रिमेचा अनबुल घेणे 

 ४) स्लत: रेखन करून वाद्दशत्मननर्भिती कयणे  

 

ननष्ऩत्ती (PSO) – १) वाद्दशत्माच्मा ननर्भितीप्रक्रिमेचे स्लरूऩ प्रत्मष अनबुलता मेईर.  
                २) वाद्दशत्म रेखन कयण्माची वलवलध कौळल्मे ल ततं्र ेर्ळकता मेतीर.                   

                  ३) स्लत: स्लततं्र रेखन कयण्माचा आत्भवलश्लाव र्भऱलता मेईर. 
                  ४) वाद्दशत्माच्मा ननर्भितीप्रक्रिमेचे स्लरूऩ वभजल्माभऱेु उत्तभ वभीषा र्रद्दशण्माची षभता    
                     लाढेर. 

  

ि. अभ्मावघटकांचे वललयण शे्रमांक  तार्वका  गणु  

 कथनात्म साहहत्याचे स्वरूप  

 कथनात्भ वाद्दशत्माची वकंल्ऩना     
 कथनात्भ वाद्दशत्माचे स्लरूऩ     

 कथानकाची यचना, ऩात्रचचत्रणाच्मा ऩद्धती     
 कथनऩद्धती ल बाऴा   

१  १५   

 कववता म्हणर्े काय? 

 कवलतचेी वकंल्ऩना                  
 कवलततेीर ळब्द ल अथि मांचे वाशचमि, ळब््िभाचे भशत्त्ल   

 अल्ऩाषयत्ल, अरकंयण ल प्रनतभावषृ्टी                     
 नादभमता आणण रमफद्धता मांचे स्लरूऩ      

१   २५  

 नाटक या वाद्मयप्रकाराचे स्वरूप  

 नाटक मा लाद्ममप्रकायाचे दृक्श्श्राव्म स्लरूऩ  

 नाटकातीर ्लन्द्लात्भकता आणण नाटकाचा आकृनतफधं  

 ऩात्रचचत्रणाच्मा ऩद्धती ल वलंादबाऴा  
 नाटक : वदं्दशता ल प्रमोग  

१  १५  २५  

   प्रत्यऺ ऱेखनानभुव    १  १५  २५  



४  ऱेखन – १ - कथनात्म साहहत्य  

 कथाफीजाचा वलस्ताय कयणे  

 ऩात्रांचे स्लबालयेखाटन कयण्माचे कौळल्म आत्भवात कयणे  

 ननलेदनाच्मा ऩद्धती आत्भवात कयणे  

 बाऴचेा ल ळरैीचा तोर वांबाऱणे  

ऱेखन – २ - कववता  
 काव्मफीजाचे अकुंयण ( वलर्ळष्ट प्रात्मक्षषकावाठी ) 
 कल्ऩनावलस्ताय  

 ळब्दिभ, नाद, रम मांचे प्रनतबफफं रेखनात कवे उभटत ेत ेफघणे  

 प्रनतभांभधून अर्बव्मक्श्ती कळी शोत ेत ेअनबुलणे  

ऱेखन – ३ – नाटक  

 नाट्मफीजाचे नाट्मरूऩ पुरलणे  

 कथेचा प्रॉट तमाय कयणे  

 ऩात्रचचत्रणाचे कौळल्म आत्भवात कयणे  

 वलंादाचे भध्मभ लाऩरून नाट्मलस्तरूा आकाय देणे  

 यंगबभूीलयीर वादयीकयणाच्मा भमािदा रषात घेणे  

(ऱेखनाचे प्रात्यक्षऺक घेतऱे र्ाईऱ. तयार झाऱेल्या सहंहतांचे वाचन व 
गणुदोषांची चचाा करून पनुऱेखन करून घेतऱे र्ाईऱ.) 

 एकूण  ४  ६०  १००  

 

अतंगित ऩयीषाऩद्धती –१) २५ गणुांच्मा दोन ऩयीषा घेणे आलश्मक आशे. त्मांच्मा गणुांची वयावयी काढून त ेअतंगित ऩयीषेचे गणु 
भानाल.े 

२) मा वलऴमाची अतंगित ऩयीषा घेताना एका ऩयीषेत प्रत्मष रेखनाचे कौळल्म रषात 
घ्माल.े ल एक ऩयीषा वकंल्ऩनात्भक बागालय घ्माली 

 ३) मा वलऴमाची फद्दश:स्थ ऩयीषा वकंल्ऩनात्भक बागालय शोईर. 
 

वदंबिवाद्दशत्म – १) भयाठी लाड्भमाचा इनतशाव, वऩंा. या. ग. जाधल, भ. वा. ऩ., ऩणेु 

 २) प्रदक्षषणा ( खंड १ ल २ ), वऩंा. जमतं लष्ट. कॉन्न्दटनेन्दटर प्रकाळन, ऩणेु  

 ३) भयाठी वाद्दशत्म : प्रेयणा ल स्लरूऩ, वऩंा. शातकणंगरेकय / ऩलाय, ऩॉप्मरुय प्रकाळन, भुफंई. 
 ४) कादंफयीवलऴमी, शरयश्चंद्र थोयात, २००६, ऩद्मगधंा प्रकाळन, ऩणेु 

 ५) कवलतचेा ळोध, लवतं ऩाटणकय, २०११, भौज प्रकाळन, भुफंई 

 ६) वाद्दशत्म : अध्माऩन ल प्रकाय, वऩंा. श्री. ऩ.ु बागलत, भौज प्रकाळन ल ऩॉप्मरुय 
प्रकाळन,     



 


