
 

 

MAHA TET 2021 Syllabus 
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम) 

 

पेपर (१) (इ. १ ली ते इ. ५ वी – प्राथममक स्तर) 
 

१) भाषा-१ व २) भाषा-२ 

या परीक्षेसाठी खालील गटाप्रमाणे भाषा-१ व भाषा-२ ववषय घतेा येतील. 

 

भाषा-१ मराठी इगं्रजी उर्द ु
बंगाली / गदजराती / तेलदग ू/ 

स ंधी / कन्नड / स रं्ी 

भाषा-२ इगं्रजी मराठी मराठी सकंवा इगं्रजी मराठी सकंवा इगं्रजी 

 

 

इ. १ ली त े५ वी असलेला अभ्यासक्रमातील पाठ्यक्रम राहील 

 

 

३) बालमानसशास्र व अध्यापनशास्र :- 

 

या ववषयाच्या अनषुंगाने ववचारण्यात येणारे प्रश्न हे शकै्षणणक मानसशास्त्र यासबंंधी व ६ ते ११ वषे वयोगटाच्या 
ववद्यार्थयााच्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रक्रयेसबंंधी असतील. याच बरोबर ववशषे गरजा असणारी बालके, तयांची 
गुणवैशशष्ट्ये, शालेय आंतरक्रक्रया, उत्तम शशक्षकाची गुणवशैशष्ट्ये यांच्यावर आधारीत प्रश्नाचंाही सामावेश असेल. 

तसेच ववववध ववषयांच्या अध्यापन पध्दती, मूल्यमापन पध्दती यावर आधारीत प्रश्नांचा समावेश राहील. 

 

या ववषयासाठी अध्यापन शशक्षण पदववका अभ्यासक्रमावर आधारीत सध्या राज्यात सुरु असलेला ववहहत 

पाठ्यक्रम लागू राहील. 

 

४) गणित :- 

 

गणणत ववषयाशी संबधंधत प्रश्न हे गणणतातील मुलभूत संबोध, ताक्रका कता, समस्त्या ननराकरण व गणणत ववषयाचे 
अध्यापनशास्त्रीय ज्ञान या मुद्द्यांवर आधारीत असतील. 

 

गणणत ववषयाची व्याप्ती इ. १ ली ते इ. ५ वी च्या प्रचशलत अभ्यासक्रमावरील असेल. 

 

५) पररसर अभ्यास :- 

 

पररसर अभ्यास ववषयाशी संबधंधत प्रश्न हे इनतहास, नागररकशास्त्र, भूगोल, सामान्य ववज्ञान, पयाावरण या 



 

 

ववषयातील मुलभूत सबंोध व या ववषयाचे अध्यापनशास्त्रीय ज्ञान या मुद्द्यांवर आधारीत असतील. 

 

पररसर अभ्यासाची व्याप्ती इ. १ ली ते ५ वी च्या प्रचशलत अभ्यासक्रमानसुार असेल. मार पनुराधचत प्राथशमक 

शशक्षण अभ्यासक्रम-२०१२ मध्ये इ. १ ली व इ. २ री ला स्त्वतंरपणे पररसर अभ्यास हा ववषय नाही. पररसर अभ्यास 

हा ववषय प्रथम भाषा व गणणत या ववषयामध्ये एकात्तमक पध्दतीने समाववष्टट केलेला आहे. इ ३ री ते इ. ५ वी चा 
प्राथशमक शशक्षण अभ्यासक्रम २००४ मधील इनतहास, नागररकशास्त्र, भूगोल, सामान्य ववज्ञान या ववषयांचा 
पाठ्यक्रम लागू राहील. 

 

काहठण्य पातळी :- वरील सवा ववषयांच्या इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या अभ्यासक्रमातील घटकावर, माध्यशमक शालातं 

परीक्षेच्या काहठण्य पातळीचे प्रश्न असतील. 

 

संदभभ :- 
 

प्रचशलत प्राथशमक शशक्षण अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम 

प्रचशलत अध्यापक शशक्षण पदववका अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम 

संबंधधत ववषयांची राज्य शासनाची ववहहत केललेी प्रचशलत इ. १ ली ते १० वी ची पाठ्यपुस्त्तके 

 

पेपर(२) (इ. ६ वी ते ८ वी – उच्च प्राथममक स्तर) 
 

१) भाषा-१ व २) भाषा-२ 

पाठ्यक्रमाची (Syllabus) व्याप्ती :- 
 

या परीक्षेसाठी खालील गटाप्रमाणे भाषा-१ व भाषा-२ ववषय घतेा येतील. 

 

भाषा-१ मराठी इगं्रजी उर्दु बंगाली / गदजराती / तेलदगू / स ंधी / कन्नड / स रं्ी 

भाषा-२ इगं्रजी मराठी मराठी सकंवा इगं्रजी मराठी सकंवा इगं्रजी 

 

 

इ. ६ वी त े८ वी प्रचशलत प्राथशमक शशक्षण अभ्यासक्रमामधील संबंधधत भाषेचा पाठ्यक्रम लागू राहील. 

 

३) बालमानसशास्र व अध्यापनशास्र :- 

 

या ववषयाच्या अनषुंगाने ववचारण्यात येणारे प्रश्न हे शकै्षणणक मानसशास्त्र यासबंंधी व ११ त े१४ वषा वयोगटाच्या 
ववद्यार्थयाांच्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रक्रयेसबंंधी असतील. याच बरोबर ववशषे गरजा असणारी बालके, तयांची 
गुणवैशशष्ट्ये, शालेय आंतरक्रक्रया, उत्तम शशक्षकाची गुणवशैशष्ट्ये यांच्यावर आधारीत प्रश्नाचंाही समावशे राहील. 

तसेच ववववध ववषयांच्या अध्यापन पध्दती, मूल्यमापन पध्दती यावर आधारीत प्रश्नांचा समावेश राहील. 

 



 

 

या ववषयासाठी प्रचशलत अध्यापक शशक्षण पदववका अभ्यासक्रम व ११ ते १४ वयोगटाशी सबंधधत प्रचशलत बी. एड. 

अभ्यासक्रमातील भाग या अभ्यासक्रमावर आधारीत ववहहत केलेला व सध्या राज्यात सुरु असलेला पाठ्यक्रम लागू 

राहील. 

 

४ अ) गणित व ववज्ञान ववषय गट :- 

 

गणणत व ववज्ञान ववषय गटासाठी एकूण ६० गुण असून तयापकैी ३० गुण गणणतासाठी व ३० गुण ववज्ञानासाठी 
राहतील. या ववषय स्त्तरातील प्रश्न हे ववज्ञान व गणणतातील मुलभूत संबोध, समस्त्या ननराकरण क्षमता, गणणत व 

ववज्ञानाचे अध्यापन शास्त्रीय ज्ञान या सबंधीचे असतील. 

 

प्रचशलत प्राथशमक शशक्षण अभ्यासक्रमामधील सबंंधधत ववषयाचा इयत्ता ६ वी ते ८ वी चा पाठ्यक्रम लागू राहील. 

 

४ ब) सामाजिक शास्रे ववषय गट :- 

 

सामात्जक शास्त्रासाठी एकूण ६० गुणांचे प्रश्न असतील. सदर प्रश्न हे सामात्जक शास्त्रातील संकल्पना, आशय व 

अध्यापनशास्त्रीय ज्ञानासबंंधी असतील. 

 

प्रचशलत प्राथशमक शशक्षण अभ्यासक्रम इ. ६ वी ते ८ वी च्या अभ्यासक्रमावर आधारीत संबधंधत ववषयाचा पाठ्यक्रम 

लागू राहील. 

 

काहठण्य पातळी :- वरील सवा ववषयांच्या इयत्ता ६ वी ते ८ वी चे अभ्यासक्रमातील घटकावर, उच्च माध्यशमक 

शालांत परीक्षेच्या काहठण्य पातळीचे प्रश्न असतील. 

 

संदभभ :- 
 

प्रचशलत प्राथशमक शशक्षण अभ्यासक्रम इ. ६ वी ते ८ वी व पाठ्यक्रम 

प्रचशलत अध्यापक शशक्षण पदववका अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम 

प्रचशलत सबंंधधत ववषयांची राज्य शासनाने ववहहत केलेली प्रचशलत इ. १ ली वी ते १२ वी ची पाठ्यपसु्त्तके 

प्रचशलत बी.एड्. अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम 



 

 

Syllabus 

 

Paper (1) (1st to 5th - Primary level) 
 

1) Language-1 and 2) Language-2 
Language-1 and Language-2 subjects can be taken for this examination as per the following 
group. 
 

language-1 Marathi English Urdu 
Bengali / Gujarati / Telugu / 

Sindhi / Kannada / Hindi 

Language-2 English Marathi Marathi or English Marathi or English 

 
 
Etc. The curriculum will be from 1st to 5th. 
 
 
3) Child 
 
Psychology and Pedagogy: - The questions to be asked in this regard will be related to 
educational psychology and the teaching-learning process of students in the age group of 6 to 11 
years. It will also include questions on children with special needs, their characteristics, school 
interaction, and the characteristics of a good teacher. It will also include questions based on the 
teaching methods and assessment methods of various subjects. 
 
The prescribed syllabus currently being introduced in the state based on the Teaching Diploma 
syllabus for this subject will be applicable. 
 
4) Mathematics: - 
 
Questions related to the subject of mathematics will be based on the basic principles of 
mathematics, logic, problem solving and pedagogical knowledge of the subject of mathematics. 
 
Scope of Mathematics etc. 1st to etc. It will be on the prevailing syllabus of 5th standard. 
 
5) Campus practice: - 
 
Questions related to the subject of campus studies will be based on basic addresses in history, 
civics, geography, general science, environment and pedagogical knowledge of the subject. 
 
Scope of campus study etc. 1st to 5th will be according to the prevailing syllabus. However, in 
the restructured primary education curriculum-2012, etc. 1st and so on. 2nd is not a separate 
field study. The subject of campus studies is first integrated in the subject of language and 
mathematics in an integrated manner. E3rd to etc. 5th Primary Education Course 2004 History, 
Civics, Geography, General Science. 
 
Difficulty Level: - There will be difficulty level questions in all the above subjects in Std. 1st to 5th 
syllabus. 
 
References: - 
 
Prevalent Primary Education Curriculum and Curriculum 
Prevalent Teacher Education Diploma Curriculum and Curriculum 
related subjects prescribed by the State Government. 1st to 10th textbooks 
 
 



 

 

Paper (2) (i.e. 6th to 8th - upper primary level) 

 

1) Language-1 and 2) Language-2 

Language-1 and Language-2 subjects can be taken for this examination as per the following 
group. 

 

language-1 Marathi English Urdu 
Bengali / Gujarati / Telugu / 

Sindhi / Kannada / Hindi 

Language-2 English Marathi Marathi or English Marathi or English 

 

Etc. Relevant language syllabus will be applicable in 6th to 8th prevailing primary education 
curriculum. 

3) Child 

 

Psychology and Pedagogy: - The questions to be asked in this regard will be related to 
educational psychology and the study-teaching process of students in the age group of 11 to 14 
years. It will also include questions on children with special needs, their characteristics, school 
interaction, and the characteristics of a good teacher. It will also include questions based on the 
teaching methods and assessment methods of various subjects. 

For this subject, prevalent teacher education diploma course and prevalent B.Sc. related to 11 to 
14 age group. Ed. Part of the syllabus prescribed on the basis of this syllabus and the syllabus 
currently in progress in the state will be applicable. 

 

4 a) Mathematics and Science subject group: - 

 

There are total 60 marks for Mathematics and Science subject group out of which 30 marks will 
be for Mathematics and 30 marks will be for Science. The questions at this subject level will be 
related to basic address in science and mathematics, problem solving ability, teaching of 
mathematics and science, scientific knowledge. 

In the prevailing primary education curriculum, the syllabus of class 6th to 8th of the relevant 
subject will be applicable. 

 

4b) Social Sciences Subject Group: - There 

 

will be questions of total 60 marks for Social Sciences. These questions will be related to the 
concepts, content and pedagogical knowledge of social sciences. 

Prevalent primary education curriculum etc. Relevant subject syllabus based on 6th to 8th 
syllabus will be applicable. 

Level of Level: - In all the above subjects, Std. 6th to 8th will be in the syllabus component, there 
will be questions of Level of Level of Level in Higher Secondary Schools. 

 

References: - 



 

 

 

Popular primary education courses etc. 6th to 8th and syllabus 

prevalent teacher education diploma syllabus and syllabus 

prevalent related subjects prescribed by the State Government etc. 1st to 12th textbooks 

Popular B.Ed. Curriculum and syllabus 


