TAIT Syllabus and Books
शिक्षक अशियोग्यता व बुद्धिमतामध्ये िेकडा ६०% म्हणजेच १२० प्रश्न हे अशियोग्यता या घटकावर आधाररत
असतील, तर िेकडा ४०% म्हणजेच ८० प्रश्न हे बुद्धिमत्ता या घटकावर आधाररत असतील.
अशियोग्यता या घटकाां मध्ये पुढील उपघटकाां चा समावेि होतो.
अभियोग्यता
1. गशणतीय क्षमता,
2 तकक क्षमता,
3. वेग आशण अचूकता,
4. इां ग्रजी िाशिक क्षमता,
5. मराठी िाशिक क्षमता,
6. अवकािीय क्षमता,
7. कल / आवड,
8. समायोजन / व्यद्धिमत्व
बुद्धिमत्ता या घटकामध्ये पुढील उपघटकाां चा समावेि होतो.
बुद्धिमता
1. आकलन,
2. वगीकरण,
3. साां केशतक िािा,
4. लयबध्द माां डणी,
5. समसांबांध
6. कुट प्रश्न,
7. क्रम श्रेणी,
8. तकक व अनुमान
इत्यादी उपघटकाां चा सवकसाधारणपणे समावेि करण्यात येईल
भिक्षक अभियोग्यता चाचणी साठी उपयुक्त पुस्तके कोणती वापरावी :
कोणत्याही िासकीय परीक्षाां ची तयारी करण्यासाठी िासकीय पुस्तकाां चा वापर जास्त करावा. ही अत्यांत महत्वाची
सूचना आपल्या लक्षात असणे गरजेचे आहे . जसे की स्कॉलरशिपची पुस्तके, शनयशमत अभ्यासक्रमाची पुस्तके
(बालिारती), इतर िासकीय प्रकाशित सांदिक साशहत्य.
िासनाच्या परीक्षेमध्ये खाजगी पुस्तकाां चा शवचार न करता िासकीय पुस्तकाां मध्ये असलेली माशहती शकांवा मजकूर
मुख्यतः ग्राह्य धरला जातो. मात्र फि िासकीय पुस्तकेच पुरेिी आहे त असे म्हणणे दे खील योग्य नाही यासाठी
इतर पुस्तकाां ची शलस्ट या शठकाणी दे त आहे .
यामधील अशियोग्यता घटकाां तगकत खालील शवशवध उपघटक आहे त, त्यासाठी उपयुि पुस्तक सूची दे त आहे .

1) गशणतीय क्षमता, ताशककक क्षमता, वेग आशण अचूकता या घटकाां च्या तयारीसाठी 5 वी व 8 वी स्कॉलरशिप ची
पुस्तके कोणतेही अांकागशणताचे
(उदा: पांढरीनाथ राणे, मोकलीकर, सतीि वसे इ) बुक वापरू िकता.
कोशकळा प्रकािन चे पुस्तके, आर. एस. अगरवाल चे पुस्तके
(2) मराठी व्याकरण
मराठी सुगम मराठी व्याकरण व लेखन (मो. रा. वाशळां बे)
3) इां ग्रजी साठी - English Grammar - Balasaheb Shinde - Sampoorna Engreji Vyakaran
4) अवकािीय क्षमता, कल / आवड, "समायोजन/ व्यद्धिमत्व, इत्यादी
यासाठी शिक्षक अशियोग्यता मागकदिकक ( Chick here for book ) सवाक त उत्तम राहील, या बुक मध्ये सवकच घटक
खूप छान प्रकारे ककर केलेले आहे त. शिवाय सांिाव्य पत्रपशत्रकाही शदलेली आहे . त्यामुळे तुम्हास प्रश्नपशत्रका
स्वरूप कसे आहे समजून घेण्यास मदत होईल.
5) बुद्धिमत्ता
या अांतगकत येणाऱ्या घटकाां च्या तयारीसाठी खालील पुस्तके वापरावीत,
अशिनव समग्र बुद्धिमत्ता चाचणी
Kokila Magical Reasoning
For More Information Visit – www.nitinsir.in

