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ે રક
ી બી. સી. સોલંકી
સિચવ, જીસીઇઆરટી, ગાંધીનગર

તાવનાઃ
પિરવતર્નના પગિથયાં ચડીને જ પ્રગિતના રાજમાગર્ સુધી પહ ચી
શકાય છે . પ્રગિતના પીય ૂષ પીવા માટે પિરવતર્ન આવ યક છે . આ બાબતને
અનુલક્ષીને પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ પ્રભાવી બનાવવા માટે સમયાંતરે તેના
અ યાસક્રમમાં ફેરફાર કરવાની જ િરયાત ઊભી થતાં ક્રમશઃ પુનઃરચના

ક વીનર
ડૉ. િવભ ૂિત જી. જોષી

િવષય સલાહકાર
ડૉ. યોગે દ્ર યાસ

કરવામાં આવી હતી.
પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ અ યાસક્રમની પુનઃરચનાના ઇિતહાસમાં ડોિકયુ ં
કરીએ તો ઈ.સ. માં રા ય યાપી અમલી બનેલ ક્ષમતાકે દ્રી

અિભગમને

અનુલક્ષીને ક્રમશઃ ઈ.સ.  અને માં અ યાસક્રમની પુનઃરચના કરવામાં
આવી. યારબાદ રા ટ્રીય અ યાસક્રમ માળખું ()-ની જાહેરાત અ વયે
રા યની

પ્રાથિમક

શાળાઓના

પાઠયક્રમમાં

પિરવતર્ન

આવતાં

તેમજ

ુ ર ઈ.સ.
અ યાસક્રમમાં પુનરાવતર્ન પામતી ક્ષમતાઓ દૂ ર કરવાના હેતસ
માં અ યાસક્રમને પુનગર્િઠત કરવામાં આવેલ.
વતર્માન સમયના પિરપ્રે યમાં ગુજરાત રા યમાં 

લેખન-સંપાદન
ડૉ. ગ

દ્રભાઇ જોષી

ીમિત પ્રજ્ઞાબેન મ ડ
ી િદનેશભાઇ ભાભોર
ી ભરત મેિસયા
ી િકરીટભાઇ પટેલ
ી િકશોરભાઇ રાવલ
ડૉ. સંતોષ દે વકર

અને  ારા પ્રિસ

કરવામાં આવેલ  તથા મી પંચવષીર્ય

યોજનાની ભલામણોને

યાને લઈને પ્રાથિમક િશક્ષણ ક્ષેત્રે થયેલ ફેરફારોના

અનુસધ
ં ાને પ્રાથિમક િશક્ષક પ્રિશક્ષણ અ યાસક્રમનુ ં પુનઃગઠન ઈ.સ. માં
કરી તેન ુ ં નવુ ં નામાિભધાન ડી.એલ.એડ્ . () રાખવામાં આવેલ છે . નવા
અ યાસક્રમમાં ક્ષમતાઓને બદલે અ યયન િન પિ ઓ()ને
થાન આપવામાં આવેલ છે .
ડૉ. રવી દ્રભાઈ દવે સાહેબના અ યક્ષપણા હેઠળ રચવામાં આવેલ
અ યાસક્રમ

સિમિત

અને

ડી.એલ.એડ્ .

કોર

ટીમના

માગર્દશર્નને

અંતે

ડી.એલ.એડ્ . (.) અ યાસક્રમનુ ં ઘડતર કરવામાં આવેલ છે .
આ બે વષીર્ય ડી.એલ.એડ્ . અ યાસક્રમ ત્રણ િવભાગોમાં િવભાિજત છે .
ના પ્રથમ િવભાગમાં સાત અ યયન ક્ષેત્રો, બીજા િવભાગમાં પાંચ કાયર્
કૌશ ય ક્ષેત્રો અને ત્રીજા િવભાગમાં પાંચ પ્રિતબ તા ક્ષેત્રો સમાિવ ટ છે .

સમી ા
ડૉ. બેલાબેન શાહ
ી િકશોરભાઇ પાથર્
ી લાભુભાઇ ચાવડા

આ વતર્માન ડી.એલ.એડ્ . (.) અ યાસક્રમને અનુલક્ષીને તૈયાર
થયેલ મૉડ ૂલની સંરચનામાં જીસીઇઆરટી-ગાંધીનગર, િજ લા િશક્ષણ અને
તાલીમ

ભવનો,

અ યાપન

મંિદરો

ી આઈ. વી. પટે લ
(સ ય સિચવ)

ડૉ. હરે શભાઇ ચૌધરી
ડૉ. અિખલ ઠાકર
ડૉ. ગૌરાંગ યાસ

િવષય

તજજ્ઞ ીઓ

તેમજ

સમીક્ષક ીઓનો સહયોગ પ્રા ત થયેલ છે . આ ઉપરાંત, નો પણ
આિથર્ક

તેમજ

શૈક્ષિણક

સહયોગ

પ્રા ત

થયો

છે .

પ્ર તુત

ડી.એલ.એડ્ . (.) પ્રિશક્ષણાથીર્ઓને ઉપયોગી બનશે તેવી
આ મૉડ ૂલ વધુ સમ ૃ

િનમાણ સંયોજન

અને

અ યાસક્રમ
ા છે .

અને ક્ષિતરિહત બને તે માટે રા યની

તમામ ડી.એલ.એડ્ . સં થાઓ પાસેથી સ ૂચનો મેળવીને તેને આખરી

વ પ

આપવામાં આવેલ છે . આમ, પ્ર તુત મૉડ ૂલ ઉપયોગી અને અસરકારક બને તે
માટે જીસીઇઆરટી

ારા પ ૂરતી કાળજી લેવામાં આવી છે , તેમ છતાં તેની

ગુણવ ા વધારે તેવાં સ ૂચનો જીસીઇઆરટી સદાય આવકારે છે .
સ ય સિચવ
ડી.એલ.એડ્ . અ યાસક્રમ સિમિત
જીસીઇઆરટી, ગાંધીનગર

િનયામક
જીસીઇઆરટી,
ગાંધીનગર

Page 2 of 2

અનુ મિણકા
એકમ - 1

ગુજરાતી અ યયન- અ યાપન પ િતઓ

4 – 19

એકમ - 2

માતૃભાષાના અ યાસ મનું વ પ અને િવકાસા મક આવતન

20 – 28

એકમ - 3

ભાષા મૂ યાંકન

29 – 36

એકમ - 4

યાકરણ િશ ણ

37 – 49

એકમ - 5

િવષયવ તુ - ધોરણ- 6,7,8

50 - 58

3

( ધો.6 થી ધો.8)

એકમ – 1
ગુજરાતી અ યયન અ યાપન પ િતઓ
1. ગ િશ ણની પ િતઓ
1.1

તાવના

1.2 શૈ િણક મુ ા
1.3 હેતુઓ
1.4 અ યયન િન પિ ઓ
1.5 પ િત એટલે શું ?
1.6

વા યાય પ િ
1.6.1 વા યાયની ગુણવતા અંગન
ે ા માપદંડ
1.6.2 વા યાયના કાર
1.6.3 વા યાય પ િતના ફાયદાઓ
1.6.4 વા યાય પ િતની મયાદાઓ
1.6.5 વા યાય પ િતનો નમૂનો
1.6.6 સારાંશ

1.7 જૂ થચચા પ િત
1.7.1 જૂ થચચા પ િતની સંરચના
1.7.2 જૂ થચચા પ િતના ફાયદાઓ
1.7.3 જૂ થચચા પ િતની મયાદાઓ
1.7.4 જૂ થચચા પ િતનો નમૂનો
1.7.5 સારાંશ

1.8 િવવરણ પ િત
1.8.1 િવવરણ પ િતના ફાયદાઓ
1.8.2 િવવરણ પ િતની મયાદાઓ
1.8.3 િવવરણ પ િતનું ઉદાહરણ
1.8.4 સારાંશ
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1.8.5 વા યાય
1.8.6 ાયોિગક કાય

1.9 પ િશ ણની પ િતઓ
1.9.1

તાવના

1.9.2 ઉ ેશો
1.9.3 અ યયન િન પિ ઓ
1.9.4 પ િશ ણનું મહ વ

1.10 અથઘટન પ િત
1.10.1અથઘટન પ િતના ફાયદા
1.10.2 અથઘટન પ િતની મયાદાઓ

1.11. રસા વાદ પ િત
1.11.1. રસા વાદ પ િતના ફાયદા
1.11.2 રસા વાદ પ િતની મયાદાઓ
1.11.3 ઉપસંહાર
1.11.4

વા યાય

1.12 સંદભ સાિહ ય
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1. ગ િશ ણની પ િતઓ
1.1

તાવના:
The best teacher is he, who teachers how to do without a teacher.
More than any methodis the personality of the teacher, his own love for his
Subject and his power making his enthaciasm manifest to his pupils.
- J.H.Fowler
(કોઇપણ પ ધિત કરતાં વધુ અસરકારક છે , િશ કનું યિ ત વ; એનો પોતાનો િવષય ેમ અને પોતાનાં

ઉ સાહનો િવ ાથ ઓને પાસ લગાડવાની તેની શિ ત.)
સમાજમાં આંતરરા ીય યવહાર અને િવચાર વાણીનું યાયન ગ વારા થાય છે . ‘જે ગવાય નહી તે ગ ’ ‘ગ
એટલે બોલવું.’ જે કઈ બોલાય તે ગ , ગ માં અ ર છે . શ દ, વિન, પદ અને વા યરચનાનો સમાવેશ થતો હોય છે . ‘જે છં દમાં
બંધાયેલું ન હોય તે ગ ’ ‘સાિહ યદપણ છં દ રિહત પદનો િવ તાર એટલે ગ ’ અિ નપુરાણ. ‘ગ એ સૌ થમ મન–બુિ ધનું
એક વલણ છે મનના ભાવોને રજૂ કરતી ભાષા તે ભાવા મક ગ . બાળકના જ મની સાથે ગ તો વન યવહારમાં
તાણાંવાણાંની જે મ વણાયેલું છે . વાણી એ માનવીનું સજના મક અને ભાવા મક વ પ છે . િશ ણની
યાને સફળ બનાવવા
માટે દરેક િવષયમાં વય ા અને ધોરણ મુજબ અલગ અલગ પ ધિ ઓ છે . ભાષાિશ ણમાં ગ , પ અને યાકરણ િશ ણની
જુ દી જુ દી પ ધિ ઓ છે .
“ યા યાનો જ પા યપુ તકો બનવાં જોઈએ, પા યપુ તકોનાં યા યાનો નિહ.’’

--આનંદશંકર ુવ
ગ િશ ણ જયારે કરીએ છીએ યારે શા માટે? શા હેતુથી કરીએ એવો સવાલ િશ કના મનમાં થવો જોઈએ.
એનાથી તે કાયના આયોજનની િ પ બની શકે છે .જયારે સાિહ ય એ િવ ા છે .એટલે ‘િવદ્’ ધાતુના બે અથ મુજબ એ
ણવાની છે અનુભવથી પામવાની પણ છે . યિ ત પોતાની િચ અને વૃિત અનુસાર સાિહ યકૃિતને હણ કરી શકે છે , ઉપરાંત
ભાવન-આકલન યાપાર એ વૈયિ તક હોવાથી તે કૃિતને માણી શકે છે .
વતમાન સમયને અનુ પ આ કરણમાં નાવી યપૂણ ફ ત ગ િશ ણની પ િતઓનો અ યાસ કરીશું જે સૌને
ાયોિગક િશ ણકાયમાં ઉપયોગી બની રહેશે.

1.2 શૈ િણક મુ ા:

પ િત એટલે શું?

વા યાય પ િત
જૂ થચચા પ િત
િવવરણ પ િત

1.3 હેતઓ
ુ :
િશ ણાથ ગુજરાતી અ યયન-અ યાપન પ િતઓના ઉપયોગનું કૌશ ય કેળવે.
િશ ણાથ ઓમાં િવચારશિ ત, ક પનાશિ ત, સજના મકતા અને તકશિ તનો િવકાસ થાય.
િશ ણાથ ઓ સાિહ યમાં રસ િચ દાખવે.
િશ ણાથ રસ િચ અનુસાર ઉ મ પુ તકો,વાતાની ચોપડીઓ, સામિયકો અને ગ લેખો
િશ ણાથ ઓ માતૃભાષા

યે આદર અને ગૌરવ

યે વાચનાિભમુખ થાય.

ળવે.

િશ ણાથ ઓ ગ િશ ણકાયમાં િવિવધ પ િતનો ઉપયોગ કરી શકે.

1.4 અપેિ ત અ યયન િન પિ ઓ:
િશ ણાથ ઓ ગુજરાતી અ યયન-અ યાપન પ િતઓના ઉપયોગનું કૌશ ય કેળવશે.
િશ ણાથ ઓમાં િવચારશિ ત, ક પનાશિ ત, સજના મકતા અને તકશિ તનો િવકાસ થઈ શકશે.
િશ ણાથ રસ િચ અનુસાર ઉ મ વાતાના પુ તકો, સામિયકો અને ગ લેખો
િશ ણાથ ઓમાં માતૃભાષા
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યે આદર અને ગૌરવ

ળવશે.

યે વાચનાિભમુખ થઈ શકશે.

િશ ણાથ ઓ માતૃભાષાનું સંવધન અને સંર ણ કરી શકશે.

1.5 પ િત એટલે શુ?
ં
વગખંડમાં િવ ાથ ઓ સમ

શકે એ માટે િશ ણાથ ઓ ભાષાિશ ણમાં નવી નવી રીતોનો યોગ કરતા હોય છે .

યોગા મક િશ ણમાં જુ દી જુ દી વૃિ , યુિ તનો ઉપયોગ કરતા હોય છે . આમ િશ ણ
બનાવવા માટે, જે

યાને અસરકારક પ રણામલ ી

યાનો ઉપયોગ કરે છે તેને પ િત કહેવામાં આવે છે .” પ િત વગખંડને

યા-

વંત અને ગિતશીલ રાખે

છે The path or way to be followed to arrive at a certain result. િશ ણકાયની રીત, આંતરમાનવીય
યવહાર, િવ ાથ ઓ સાથેનું

યાયન વગેરન
ે ું સૂચન કરે છે .

ય

િશ ણ કાયને અસરકારક અને સફળ બનાવવા માટે

પ િતના આયોજન િવના ગ નું કે પ નું ભાષાનું કે પછી સાિહ યનું િશ ણ ન સંભવે. િશ ણમાં બે વ
ુ ો છે . એક શીખનાર

અને બીજો શીખવનાર િશ ક છે . ગ

આપણે શીખવવું છે તો એના િશ ણના હેતુ પ હોવા જોઈએ.. િશ ણાથ ઓ

પ િતને આ મસાત કરીને યવહા

બનાવે તો િશ ણ સફળ બની શકે. િશ ક, િવ ાથ ઉપરાંત શૈ િણક ઉપકરણ અને

પ િતનો સમ વય િશ ણકાયને રસ દ અને અસરકારક બનાવી શકે છે , ગ

િશ ણના હેતુઓ સમજવા જ રી છે . યારે, કયા

એકમ માટે, કયા િવ ાથ ઓ માટે કઈ પ િતનો ઉપયોગ કરવો એમાં િશ ણાથ ની આગવી સૂઝબૂઝની મહ વની ભૂિમકા છે .
‘શીખવવું એ કળા છે અને પ િત એ કલાનાં હિથયારો છે .’

– િગજુ ભાઈ

ગ િશ ણનું મહ વ:
કૃિત પાછળના

વનમમને સમજવો.

કૃિતનું રચના સૌ દય પામવુ.ં કૃિતનો આનંદ મેળવવો.
આ ણેય બાબતોનો િ વેણી સંગમ થાય તેને સફળ પ િત કહેવાય. સાિહ યકૃિત, અંખંડ એકમ તરીકે સમુિચત સંકલન તરીકે
અસર કરે અને આનંદ આપે છે . લનો અનુભવ જે મ રંગ, કુમાશ, સુગંધ વગેરન
ે ી એકા -સમ તા છે . શીખવતી વખતે આપ ં
લ ય એકા
પ િતને

આકલન પર રહેવું જોઈએ. ટૂંકમાં ગ ને પામવા માટે પ િત હોય. પ િતમાં ગ ને ઠાંસવાનું ન હોય પરંતુ
વંત અને રસ દ બનાવવાનો છે . ચિલત ગ

પ િતઓને

ણ જૂ થમાં મૂકી શકાય. 1. વા યાય પ િત 2.

જૂ થચચા પ િત ૩. િવવરણ પ િત

1.6 વા યાય પ િત:
િશ ણ પ િતની અંિતમ ફલ ુિત એટલે વા યાય, િશ કે તો ગ ખંડને વાં યો, સમ

યો, ચચા કરી એનું કામ તો

પૂણ થયું, પણ િવ ાથ શું પા યો ? એ છે િશ ણની સાચી કસોટી. િવવેચનથી આ પ િત જુ દી પડે છે . િશ ણનો મુ ય યેય
િવ ાથ માં સં મણ થયું કે નિહ, તે જોવાનો છે . િવ ાથ એ શું હણ કયુ અને વઅ યયન માટે કેટલો સ જ થયો ? કૃિતના
મમને સમજવાથી લઈને જવાબો મેળવવાની કુનેહ, શ દોના અથ હણ કરવાની પા તા અને િવિશ ગધ વ પોની ખૂબીઓ
પામવા સુધી એણે કેટલી મજલ કાપી ? પ રણામ/સફળતા અહ જોવા મળે. જે ટલો
િવ ાથ ઓની વય, ક ા અને

મતા

વા યાયમાં ખાલીજ યા, અધૂરાં વા યો,

ાફ ઊચો, તેટલી પ િત સફળ

માણે િશ ક વા યાય કરાવી શકે છે . તેમાંજ િશ ણકાયની યથાથતા રહેલી છે .
નો, લેખન ચચા કે િ વઝની નવી ઢબનો પણ ઉપયોગ કરીને છે વટે તો િવ ાથ એ

હણ ધારણ કરવાની ક પનાની, આગવીસૂઝ િવકસાવવાની છે . વા યાય પ િત એ અ યેતાલ ી ાચીન પ િત છે . વા યાય
એટલે વ+અ યાય. ( તે અ યયન કરવું) તેને ઢ કરવું, પાકું કરવું જે વી અપે ાઓ આ પ િત વારા સંતોષાય છે . િશ ણની
વતમાન પ રિ થિત િશ કોને અને િવ ાથ ઓને વા યાય તરફ જવાની ફરજ પાડે છે . િશ ણાથ નું કાય પાઠ આપવાનું અને
િવ ાથ ઓને અ યયન તરફ ેરવાનું છે .
“જે એકમ િવ ાથ ને શીખવાનો છે તેની ઓળખ અને વીકાર પે િવ ાથ ઓ પાસે જે શૈ િણક વૃિ વગખંડમાં
કરાવવામાં આવે છે . તેમજ જે નાથી એ એકમનો અ યાસ મતાપૂવક થઈ શકે એવી વૃિ ” – ને સન
બાળકો લેિખત વા યાય તૈયાર કરે એટલે િશ કે તે ચકાસણી કરીને યિ તગત માગદશન આપવું જ રી છે . જો
વા યાય મૌિખક તૈયાર કરવા આ યો હોય, તો વગમાં ચચા ગોઠવીને િવ ાથ ઓનું મૂ યાંકન કરી શકાય. લેિખત અથવા મૌિખક
કારના વા યાયોનું મૂ યાંકન અલગ અલગ કસોટીપ
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વારા કરી શકાય.

1.6.1 વા યાયની ગુણવ ા અંગન
ે ા માપદંડ:

1.6.2

1. પૂવ તૈયારી

2. રસ

૩.

6.

7.ચોકસાઈ

8. દશન

ઉ ેજના

ેરણા

4. પ તા

5. દશાસૂચન

9. યિ તગત તફાવતો

10. યિ તગત મૂ યાંકન

વા યાયના કાર:

1.6.3 વા યાય પ િ ના ફાયદા
તા કાિલક માગદશનનો લાભ મળે છે .
વ-અ યયનની ટેવ િવકસે છે .
િવ ાથ ઓ સંદભસાિહ યનો ઉપયોગ કરતાં શીખે છે .
અ યયન

યાને સ ય અને

વંત બનાવે છે .

િવ ાથ ઓ પોતાની શીખવાની ગિત માણે આગળ વધી શકે છે .
િશ ણાથ ઓ /િવ ાથ ઓને િવચાર-િવિનમયની તક મળે છે .
વ ય ને ાન મેળવવાની િચ જ મે છે .
ટૂંકા સમયગાળામાં અ યાસ મ અસરકારક રીતે પૂરો થાય છે .
રસદના સમયનો ઉપયોગ કરવાની ટેવ પડે છે .
તે શીખેલ,ું વધારે ટકાઉ, ઢ અને િચરં વી બને છે .
યિ તગત તફાવતને સમ

શકાય છે અને િવ ાથ ઓની સમ યા ઉકેલવામાં મદદ પ બને છે .

િશ ણાથ ઓ અ યાસ કરીને પૂવ આયોજન કરી શકે છે .
િશ ક શૈ િણક િસિ ધ માટે િવ ાથ ઓનું

ય મૂ યાંકન કરી શકશે.

ધો 6 થી 8 ગુજરાતી પા યપુ તકના િવિવધ એકમોના વા યાયો રચવાનું કૌશ ય કેળવશે.

1.6.4 વા યાય પ િ ની મયાદાઓ
આ પ િત જો જડ ચોકઠામાં બંધાઈ ય, મબ ચચાનો જો હઠા હ વધી ય, તો ગ ખંડની વંત અસરને
બદલે એનું અંગ છે દન થાય એવું મોટું ભય થાન રહેલું છે . સંદભ સાિહ ય, િશ કોના માગદશન અને િનરી ણ ઉપર વા યાય
પ િતની સફળતા કે િન ફળતા રહેલી છે .
• શાળા/કોલેજોમાં વા યાયને લગતાં બધાં જ સંદભ પુ તકો ઉપલ ધ હોતા નથી.
•

વા યાયના િવભાજન પછી જૂ થચચાને અંતે યારેક સંકલન થવું જોઈએ તે થતું નથી.

•

જે િશ ણાથ િવ ાથ ઓને જે િવષયમાં રસ હોય તે િવષયનું વા યાય પૂણ કરે છે .

•

િશ ણાથ ઓ/ િશ કો વા યાયની રચના કરવામાં સ મ હોતા નથી.

1.6.5 વા યાય પ િ નો નમૂનો
એકમ –હાઈ કૂલમાં
િવષય - ગુજરાતી ધોરણ - 7
િ તીય સ
પૂવભૂિમકા – આ કૃિ

ગાંધી ની આ મકથા ‘સ યના યોગો’ માંથી પસંદ કરવામાં આવેલી છે , લેખકે પોતાના િવ ાથ

વનના કેટલાક મરણો સરળ અને સચોટ ભાષામાં રજૂ કરેલ છે . ગાંધી નો બાળિવવાહ થતાં અ યાસમાં પડતો િવ પ
ે અને
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તેમની શરમાળ કૃિ નું તેમજ સેવાપરાયણ વભાવનું આલેખન થયું છે . કેળવણી િવશેના િવચારો પણ પ રીતે રજૂ કરવામાં
આ યા છે .

વા યાય અંગે સૂચના

વા યાય પ િ માં િવ ાથ ઓને વતં

વમૂ યાંકન કરવાની છૂ ટ બને તેટલી આપવી. ઉ કૃ રસપૂણ કૃિ િવષે પ

અિભ ાય આપવા ેરવા. આમ વા યાય- વ- અ યયન, િશ ક યો ય લાગે એ માણે

નો પૂછીને, લખવાનું કામ સ પીને,

ચચા યો ને િવ ાથ ને નીચેની બાબતો હણ કરીને તૈયાર કરે તે વા યાય.
ધોરણ-૭ ‘હાઈ કૂલમાં’ ગ ને લ માં રાખીને કેટલાક
ઉપયોગ કરીને

નો આપવામાં આ યા છે . તમારે વયં અ ય સાિહ યનો

નોના ઉ ર લખવાના છે . ગ નું બે- ણ વાર પઠન કરીને ઉ ર આપો.

ન -1
1. ગ ખંડના િવચાર-વ ત યના મુ ય પાસાં જણાવો ?
2. ગ ખંડના વ પની પંસદગીની સાથકતા પ કરો ?
3. ગ ખંડના ભાષાની સમજ- વભાષાનો િવકાસ સમ વો ?
4. ગ ખંડની સુંદરતાનાં મુખ લ ણોનું આકલન કરો ?
5.

વતં અિભ ાય િનમાણ િવશે િવચાર ય ત કરો ?

વા યાય ત

ન-2 નીચે આપેલા

નોના ઉ ર એક વા યમાં આપો.

1. ‘હાઇ કૂલમાં’ ગ કૃિત શેમાંથી લેવામાં આવી છે ?---------------------------------------------2. ગાંધી નું પૂ ં નામ લખો.------------------------------------------------------------------3. ગાંધી ના િવવાહ થયા યારે શેમાં અ યાસ કરતા હતા?-------------------------------------4. િવ ાથ ના વતન અને અ યાસ િવષે શાળામાંથી દર વષ શું મોકલવામાં આવતું હતું?---------5. કસરતમાં ન જવાથી ગાંધી ને શું ફાયદો થયો?---------------------------------------------6. ગાંધી

કઈ ભૂલની સ

આજે ભોગવી ર ા છે ?---------------------------------------------

7. સારા અ રો માટે થમ બાળકોને શું શીખવવું જોઈએ?--------------------------------------8. ગાંધી ને ભૂિમિતનો િવષય કેમ સરળ લા યો?-----------------------------------------------9. ગાંધી ને યો િવષય વધુ શીખી શ યા નહી તેનો પ ચા ાપ થાય છે ?--------------------------10. ગાંધી ની િ એ કઈ કઈ ભાષાઓ એક ભાષામાં ગણી શકાય ?------------------------------11. આ પાઠમાં ગાંધી ના યા- યા ગુણો જોવા મળે છે ?-------------------------------------------

ન-૩ યો ય િવક પ પસંદ કરીને ઉ ર આપો.
1. સારા અ ર લેખન માટે થમ શું શીખવું જોઈએ?
A . િચ કળા B. મૂળા ર C. અ રઘૂટં તા D. વાચન
2. યાં િવષયમાં કેવળ બુિ ધનો સીધો સરળ યોગ કરવાનો છે ?
A . ગુજરાતી B. ભૂિમિત

C. સં કૃ

D. ફારસી

૩. ‘ચીવટ’ શ દનો સમાનાથ શ દ આપો.?
A. ચતા B.ચો ખું C. ચો કસ D. ચોકસાઈ
4. ગાંધી નું બાળપણનું નામ શું હતું?
A. મોહન B. ગાંધી C. નરે

D. કેશવ

5. ‘ખરાબ અ ર એ અધૂરી કેળવણીની િનશાની છે ’. આ ઉિ
A. રિવ નાથ ટાગોર B. ી અર વદ C. ગાંધી
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કોની છે ?

D. સરદાર

1.6.6 સારાંશ
આધુિનક યુગમાં જયારે

ાનના સીમાડા િવ તૃત થયા છે યારે હવે શીખવવા (Teaching)ની રીત કરતા હવે

વઅ યયનથી શીખવાની રીત વધુ અસરકારક બને છે . િશ ણાથ એ બાળકોને શીખવવાને બદલે વયં કેવી રીતે શીખી શકાય
તે શીખવવાનું છે . િશ ણની વતમાન પ રિ થિત આપણને વા યાય પ િ તરફ જવાની ફરજ પાડે છે . િવ ાથ ની વયંભૂ
અને વયં વીકૃત કાયની ફળ ુિત એજ વા યાય પ િ ની સફળતા છે .

1.7

જૂ થચચા પ િત

1.7.1 જૂ થચચા પ િતની સંરચના
જૂ થચચા એટલે જૂ થમાં કરવાની કોઈ િવષયની ચચા.આ પ િતમાં દરેક િવ ાથ ને પોતાના િવચારો અિભ ય ત
કરવાની તક ા ત થાય છે . જૂ થચચા પ ધિતમાં બે બાબતો સમાયેલી છે . એક તો ચચાનું ત વ અલગ અલગ િવષયોમાં હોય છે .
બીજુ ં આ ચચા અલગ જૂ થમાં અલગ િવષયની કરવાની છે . જૂ થચચાની યા યા આપતા ‘વેબ ટર’ કહે છે ‘કોઈ

ન, સમ યા

કે મુ ાને તેની દરેક બાજુ થી િવચારવો, તેનું પૃથ કરણ કરવું તેનું નામ ચચા” – અને આવી ચચા માટે સમ વગના િવ ાથ ઓ
ચાર કે પાંચ જૂ થમાં વહેચાઈ
રજૂ આત કરે તે

ય અને યવિ થત રીતે ચચા કરી િનણય પર આવે, જયારે સમ વગ એકઠો થાય યારે વગ સમ

યાને જૂ થચચા પ િત કહેવાય.

આ પ િત વારા માતૃભાષાનો કોઈ પણ એકમ કે પેટા એકમ શીખવવા માટે વગમાં સં યા આધા રત બુિ ધ ા
માણે ચાર કે પાંચ િવ ાથ ઓના જૂ થ પાડીને દરેક જૂ થને અલગ-અલગ િવષયોની વહચણી કરવામાં આવે છે . િશ ક જ ર
જણાય યાં જૂ થના સ યોને યો ય માગદશન આપે છે . જૂ થના કોઈ સ યથી િવષયાંતર ન થાય, ગેરિશ ત ન ઉદભવે, તે માટે
નેતૃ વનું કાય જૂ થનેતા સંભાળે છે .જૂ થમાં એક વૃ ાંત િનવેદક( રપોટર) હોય છે . જે ચચાના અંતે મુ ાની ન ધ કરી અહેવાલ
તૈયાર કરે છે .તે સમય દરિમયાન િશ ક અવલોકનકાર અને માગદશકની ભૂિમકા અદા કરે છે .
િશ ણાથ સૌ થમ વગમાં જૂ થચચા માટેના મુ ાની (િવષયાંગ)

ણ કરે. િવષયાંગને તેના િવભાગોમાં િવભા ત કરે

અને દરેક િવભાગ માટે િવ ાથ ઓને જૂ થમાં વહચી આપે. દરેક જૂ થમાં સરખા િવ ાથ ઓ હોય તેવું નથી. દરેક જૂ થમાં એક જૂ થ
નેતા અને એક રપોટરની િનમ ંક કરવી. િવષયાંગની લંબાઈ માણે તાસની ફાળવણી કરવી. થમ તાસમાં િશ ણાથ સમ
સમજ આપે છે . બી

તાસમાં િવ ાથ ઓ જૂ થમાં ચચા કરે છે . ી

તાસમાં વગખંડમાં બધાં જૂ થો એકઠાં થાય અને પોતાનો

અહેવાલ રજૂ કરે અને તેના પર ચચા થાય.
દરેક જૂ થ પોતાને મળેલ મુ ા કે સમ યાને હલ કરવા ચચા કરે છે . સૌ પોતપોતાના િવચારો રજૂ કરે. આખરે જૂ થ
િનણય પર આવે. અહેવાલ ન ધ તૈયાર કરે. આમ, ચચા પૂરી થાય, દરેક જૂ થ અહેવાલ આપે. અહેવાલ પર ચચા થાય.જૂ થચચાનું
મૂ યાંકન – અહેવાલ લેખન અને ચચામાં તેમની ક ા કેવી રહી તેને આધારે તેનું મૂ યાંકન થઈ શકે આ મૂ યાંકનમાં ગુણ પણ
અપાય અને ેડ પણ આપી શકાય છે .

1.7.2 જૂ થચચા પ િતના ફાયદા
•

દરેક િવ ાથ ને અિભ ય ત થવાની તક ા ત થાય છે .

•

એકબી ના િવચારોને સમજવાની તક ા ત થાય છે .

•

દરેક િવ ાથ ને મુ ત રીતે િવચારોને રજૂ કરવાની તક મળે છે .

•

િવ ાથ ઓ પર પર એકબી ના િવચારોને સમજે છે .

•

શરમસંકોચ દૂર થાય છે અને સમૂહભાવના િવકસે છે .

•
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િશ ણાથ ને નેતાગીરીની તાલીમ મળે છે .

•

અહેવાલ લેખનનું કૌશ ય ા ત થાય છે

•

ચચા કરવાથી આ મિવ વાસ વધે છે .

•

ચચામાં ભાગ લેવા માટે સંદભ સાિહ ય િવશેષવાંચન કરવાની ટેવ િવકસે છે .

1.7.3

જૂ થચચા પ િતની મયાદાઓ
જૂ થચચા કરવા માટે અલગ-અલગ જ યાની જ ર પડે છે .જો પૂરતી જ યા ન હોય તો, બેઠક યવ થા બરાબરન હોય
તો જૂ થચચા પ િત િન ફળ નીવડે છે .
ઘણીવાર િવ ાથ ઓના મતભેદના કારણે અિશ તનો

ન ઉભો થાય છે ..

જૂ થચચા પ િતમાં સળંગ ચાર-પાંચ તાસની જ ર પડે છે . જો સમયપ કમાં ફેરફાર ન કરી શકાય તો આ પ િત સાથક
બનતી નથી.
બધા િવ ાથ ઓ સ યપણે ભાગ લેતા નથી.
એકમ શીખવવામાં સમય ખૂબ

ય છે .

ભાષાના બધાં જ એકમો આ પ િ થી શીખવી શકાતા નથી.

1.7.4 જૂ થચચા પ િતનો નમૂનો
એકમ – સાંઢ ના યો,

ધોરણ – 8

િ તીય સ

પૂવભૂિમકા : ઈ વરપેટલીકરની ‘જનમટીપ’ નવલકથામાંથી આ કૃિ લેવામાં આવેલ છે . માતેલા સાંઢને નાથવાની
જયારે કોઈ પુ ષની િહમત ચાલતી નથી, યારે યુવાન ચંદા બીડું ઝડપે છે . પોતાની બુિ ધ ચતુરાઈથી અને વ થતાથી એ સાંઢને
નાથે છે .

ીશિ તનો મિહમા જોઈ શકાય છે .
િશ ણાથ ‘સાંઢ ના યો,’ ગ ની પૂવભૂિમકા રજૂ કરીને સં યા માણે િવ ાથ ઓના જૂ થ પાડશે.
દરેક જૂ થમાં એકમના મુ ાની વહેચણી કરશે.
દરેક જૂ થમાં એક િવ ાથ નેતા બનશે અને એક િવ ાથ રપોટરનું કામ કરશે.

જૂ થ–1 ‘ચંદાની’ બહાદુરી િવષે ચચા કરીને લખો.
જૂ થ–2 ‘સાંઢ ના યો,’ એકમમાં ચંદાના યાં યાં ગુણો િન પ ન થાય છે તેની ચચા કરો.
જૂ થ–3 ‘સાંઢ ના યો,’ એકમના મુ ય મુ ાઓની નોધ કરો.
જૂ થ-4 ચંદાના દેખાવ િવષે ચચા કરીને ન ધ કરો.
જૂ થ–5 ગામમાં શી આફત આવી હતી, તેને કેવી રીતે કોણે દૂર કરી?
જૂ થ–6 તમારા ગામમાં આવો સાંઢ હોય તો તમે તેને નાથવા શું કરશો?
જૂ થ-7 તમારા ગામમાં આવી કોઈ સાહસની ઘટના બની હોય તો તેની ચચા કરો.
ઉપર માણે જૂ થો પાડી દરેક જૂ થે પોતાના મુ ાની ચચા કરવાની છે તેવી સમજ આપશે અને ઉપયોગમાં લેવાના સંદભ
સાિહ ય અંગે માગદશન આપશે.
િશ ણાથ ન કી કરેલ થળે જૂ થ ચચા માટે એકઠાં મળે, તેની બેઠક યવ થા જુ એ. દરેક જણ ચચા માટે તૈયાર થઈને
આ યા હોય છે . જૂ થનેતા સૌને આવકારે અને તેના જૂ થને સોપવામાં આવેલ મુ ાની ચચાની શ આત કરે છે . એક પછી એક
સ ય પોતાને ભાગે આવેલા મુ ાની વાત રજૂ કરે. જૂ થનેતા દરેક સ યને સ ય રાખે છે .સમ

યા દરિમયાન રપોટર

અગ યના સવ સહમત મુ ાઓની ન ધ કરે.
બધાં જૂ થો વગખંડમાં એકઠાં થાય. િશ ણાથ અ ય બને. દરેક જૂ થનો રપોટર પોતાનો અહેવાલ વાંચે. કોઈને કઈ પૂછવું હોય
તો તે પૂછી શકે, રપોટર તેનો જવાબ આપે. અંતે િશ ણાથ સમ િવષયાંગની સમાલોચના કરે.

1.7.5 સારાંશ –
જૂ થચચા પ િતમાં િશ ક અને િવ ાથ ઓ બંનન
ે ી ભૂિમકા ખૂબ જ અસરકારક છે . આ પ િતમાં િશ ણાથ અને
િવ ાથ ઓ બધાંની તૈયારી હોય અને સફળ આયોજન હોય તો જૂ થચચા પ િત સફળ નીવડે છે . આમ, જૂ થચચા યુિ ત
વગખંડમાં

વંત વાતાવરણ ઉભું કરે છે . િશ ણાથ િવ ાથ પ ે સતત સભાનતા દાખવે છે . થયેલ ચચાના અંતે િશ ણકાયની

અસરકારકતા પણ
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ણી શકાય છે .

1.8 િવવરણ પ િત
ગુજરાતી ભાષાના બે

ણીતા શ દો છે . ‘વણન’ અને ‘િવવરણ’– વણન એટલે વણવવું અને ‘િવવરણ’ એટલે પ ીકરણ.

‘િવવરણ’ને િવવેચનનો પયાય પણ ગણી શકાય. ગ િશ ણની પ િતઓમાં

ે પ ધિત છે . ‘િવવરણ કરવું’ એટલે પ ીકરણ

કરવું, બીજો અથ થાય છે સમજૂ તી. િવ ાથ ઓ એકમના િવષયવ તુ કે કૃિતને સમ
પ રણામલ ી બનાવવા માટે િશ ણાથ એ ગ

શકે છે . િવવરણ પ િતને અસરકારક અને

િશ ણના મુ ય વે ણ પગિથયાંનો યાલ રાખવો જ રી છે . િવષય, કૃિત

યેક શ દ કે સંગનો અથ આ ણેયનો િ વેણીસંગમ એટલે િવવરણ કે િવવેચન. આ પ િતમાં ગ નો સરળ સાર અને અઘરા
શ દોના અથ સાથે વ ત યનું પિ કરણ કરવા પૂરતી ચચા સીિમત રહે છે . લેખક શું કહેવા માંગે છે ? ગ ખંડ પાછળ લેખકનું
િ બદુ કયું છે ? એની સમજૂ તી આ પ ધિ

વારા મળી શકે છે . િવવરણ પ િતમાં વ ત ય ઠોસ ન કર હોય છે અને િનબંધ કે

રેખાિચ માં ભાવક બને છે . લેખકના િવચારો અને ક પનાઓને સમ
એટલે જ િવવરણપ િત.

િવ લેષણ કરીને સરળ શૈલીમાં સમ વવાની

યા

યેક મુ ાની પ સમજૂ તી એમાં આવ યક છે .

બી ં ાણીઓ કરતાં માણસ અલગ પડે છે ; કારણ કે બી ં ાણીઓ માણસ જે વી ભાષા વાપરતાં નથી ખાસ કરીને સાથક
વિનનો અને વિન સમૂહોથી બનતાં શ દો, એ શ દોથી બનતાં વા યો ાણીઓ વાપરતાં નથી. માણસ તો યો ય સમયે યો ય
જ યાએ યો ય શ દની પસંદગી કરીને તેનું સંયોજન કરીને યવહારમાં ઉપયોગ કરે છે , અને સરં ણ સંવધન કરે છે . આ ાનિવ ાન િવષે ભાષાની મદદથી ચતન, મનન અને તક કરે છે . કારણ કે તેની પાસે િચ , મન અને બુિ ધ છે . આમ કહી શકાય કે
વણના મક િવષયવ તુનું વ પ વ તાકે ી હોય છે . એટલે કે િશ ક જે કહે અથવા પા યપુ તકમાં જે છપાયું હોય તેનું તે તેની તે
જ ભાષા અને શ દો િવ ાથ એ યાદ રાખવાનું છે તે િવગતો કે માિહતી અગ યની હોય છે તેમાંથી તેણે શું તાર યું છે કે શું િન કષ
તારવી શકાય છે તે બહુ મહ વનું નથી. આ કારણે ગોખિણયા પ િત અિ ત વમાં આવે છે . ગ કૃિ ના પ ર છે દનો મમ છે તેને
સૌથી પહેલાં

ન પે રજૂ કરવામાં આવે છે . આ

નના ઉતર માટે

ન સાંભળનાર જે દશામાં િવચાર કરી શકે તે દશામાં

તેને દોરી જવામાં આવે છે . એટલે કે તેને િવચાર કરવામાં મદદ પ થાય તેવી િવગતો આપવામાં આવે છે . અથવા બી
પૂછવામાં આવે છે . જયારે િવવરણા મક િવષયવ તુ વ પ અને
સાંભળનાર અથવા િવ ાથ પોતે પણ

નો રી અથવા વાતાલાપ પે અિ ત વમાં આવે છે એમાં

ણે િવચારતો હોય તેવું બને છે . આના કારણે યારેક િવ ાથ િશ ક કરતાં જુ દી અથવા

આગવી રીતે પણ િવચારી શકે એવું પણ બને. િવ ાથ ની િવચાર
શકે અને પોતાની રીતે સમ

નો

યા ચાલવા માંડે તો તે આખા મુ ાને પોતાની ભાષામાં ઢાળી

શકે. આ રીતની રજૂ આતનો મુ ય લાભ એ છે કે િવ ાથ િવચારતો થાય તેથી મુ ાને સમજતો

થાય અને સમજણ પ હોય તો યાદ રાખવું સરળ બને આ કારણે ગોખવાની જ ર જ ના પડે.
1. આ

નોમાં જ એના ઉ ર મેળવવામાં મદદ પ થાય તેવાં

ાંતો, ઉદાહરણ પણ યારેક આપવામાં આવે છે . યારેક

સરખામણી કરીને સરખાપ ં કરીને સરખાપ ં અને જુ દાપ ં પ કરી આપવામાં આવે.
2.

યાંક કારણો અને અસરોને સમ વવામાં આવે.

3.

યાંક વગ કરણ, પૃ થકરણ અને સંયોજનની રીતે સમ વવામાં આવે. આ સમજૂ તીમાં આ બધાં કારણોસર કહેવાનો
મતલબ એટલો કે, આ ઉપરથી સમ યું હશે કે, કહેવાનો સારાંશ એટલો કે અથવા ટૂંકમાં કહીએ તો જે વા ભાષા યોગો
પણ કરવામાં આવે છે .

4. આ પ િતની સફળતાનો મુ ય આધાર િશ કોની રજૂ આત અને િવવરણ કરવાની મતા ઉપર આધા રત છે .
5. મોટાભાગે પૂણિવરામ વાળા સાદા વા યો જ જોવા મળે છે .
6. નીચે મુજબના પદોનો ઉપયોગ િવવરણ કરવામાં થતો હોય છે .
•

ટૂંકમાં કહીએ તો

•

એટલે કે

•

આ બધા કારણોસર

•

કહેવાનો મતલબ એ છે કે

•

આ ઉપરથી સમ યું હશે કે

•

ફરીથી જોઈ જઈએ તો
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ીઓએ

ાના મક

ે ના હેતુઓને નીચે

જણાવેલા છ િવભાગમાં વહ યા છે .
ાન ાિ ત
ઉપયોજન
સં લેષણ
સમજ
િવ લેષણ
મૂ યાંકન

1.8.1 િવવરણ પ િતના ફાયદાઓ
િશ ક જયારે મૂ યાંકન કરે છે યારે

નોના જવાબમાં પા યપુ તકની કે માગદ શકાની કે િશ ક પાઠમાં

વાપરેલી ભાષામાં જ ઉ ર લખાયેલો હોય તેવો આ હ રાખે છે . જે ના કારણે વણના મક રજૂ આત સરળ
બને છે .
ગ ના કોઇપણ િવષયનાં બધાંજ અંગોને એકબી

સાથે સાંકળીને પૂણ સમજૂ તી આપી શકાય છે .

પા , સંગ, સંવાદ, શ દ પસંદગી, ઘટના, શૈલી વગેરેનો સમ વય સાધીને સમજ આપી શકાય છે .
ગ કૃિ માં આવતાં બધાંજ અંગોનું િવ લેષણ કરીને સમ કૃિતનો આ વાદ િવ ાથ ઓને કરાવી શકાય છે .
િશ ણાથ અને િવ ાથ ઓ શ દની ચમ કૃિત,

ઢ યોગ, કહેવતો, િવિવધ શ દ યોગોના અ યાસથી

સાિહિ યક અિભ િચમાં વૃિ ધ થાય છે .
યો ય વરભાર, પ ઉ ચારણ અને શ દોના સામ યને અિભ ય ત કરવાની ટેવ િવકસે છે .

1.8.2 િવવરણ પ િતની મયાદાઓ
ઘણીવાર આ પ િતને વળગી રહેવામાં આવે તો જડ અને યાંિ ક બની જવાનું મોટું જોખમ રહે છે .
આ પ ધિ માં િવ ાથ િનિ ય ોતા બની

ય છે અને સમ યા િવના બધું વીકારી લેતા હોય છે .

િશ ક જે કંઇ કહે, જ રી- િબનજ રી ચચા કરે તે સાંભળવાથી પાઠનો હાદ/મમ સમ

શ યા છે કે નિહ તે

ણવાનો આમાં કોઈ અવકાશ હોતો નથી.
આમ કહી શકાય કે િવશદ્ અને િવ તૃત પુન:કથન જ થાય છે .
ગોખિણયા પ િતનો રાજમાગ ખુ લો થાય છે , મૃિત આધા રત પરી ા બને છે એના બદલે િશ કે જોવું
જોઈએ કે િવ ાથ પોતાની ભાષામાં મુ ાને રજૂ કરી શ યો કે નહ ? બરાબર પ તાથી સમ યો છે કે
નિહ? િશ કે વગમાં િવવરણા મક રજૂ આતનો આ હ રા યો હોય તો આવું શ ય બને છે .
િશ ક જે કહે અથવા પા યપુ તકમાં જે છપાયું હોય તેનું તે તેની તે જ ભાષા અને શ દો િવ ાથ એ યાદ
રાખે છે . કૃિ માં આપેલ િવગતો કે માિહતી મહ વની બની

ય છે . ફ ત માિહતીલ ી ાન જ િવ ાથ ઓ

મેળવે છે . િવ ાથ કોઈ તારણ કે િન કષ તારવી શકતા નથી.આ કારણે િવ ાથ ઓ ગોખણપ ટી કરે છે .
1.8.3 િવવરણ પ િતનું ઉદાહરણ
1.

િવવરણ કરતી વખતે પ ર છે દમાં આપવામાં આવેલા મુ ાને કે પછી તેમાં રહેલી મુ ય વાતને િવ તારીને સમ વવામાં
આવે છે . જે મુ ાને સમ વવાનો છે તેને સામા ય રીતે અ ય મુ ાઓ સાથે સરખાવી શકાય અને યારેક બંને વ ચેનો
તફાવત પણ દશાવી શકાય. જે મ કે એક પ ર છે દનું વા ય છે .
‘સુખના િવષય અનેક છે ’ કહેવાય છે ‘તુંડે તુંડે મિત િભ ના’ એટલેકે માનવી માનવીએ િવચારો અલગ-અલગ હોય
છે એમ

યેક માનવીની સુખની યા યા અને તેના િવશેની સમજ પણ િવિભ ન હોય છે . જે ને જે માં સુખ મ યું, તે

તેના સુખની યા યા.આમ ફકરામાં આપેલા મુ ાને અને િવષયને િવ તારી શકાય.વળી, અવતરણો, સૂ ો,
કહેવતો વગેરન
ે ા ઉપયોગથી પ ીકરણ વધારે ઢ બને છે . તદ્ઉપરાંત અહ

ઢ યોગો,

ાંત કે કથા િવવરણને સરસ બનાવે છે .

જે મ કે ‘અંધ માણસને હાથીનું િવવરણ પૂ યું? તો હાથીના કાન પકડનાર અંધે ક ું કે હાથી સૂપડાં જે વો છે , અને પગ
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પકડનાર કહે હાથી થાંભલા જે વો છે .અને પૂછડું પકડનાર કહે હાથી દોરડા જે વો છે . આવું જ સુખનું છે જે ની જે વી
ક પના- યા યા દરેક યિ તની અલગ અલગ હોય છે .
2.

‘ વનમાં આરો યનું મહ વ’ િવશે િવવરણ ગ માં સદા વતમાનકાળમાં નીચેના મુદાની મદદ વડે એક પ ર છે દ તૈયાર કરો.
(પહેલું સુખ તે

તે નયા, તંદુર તી માટે અ પાહાર, સંતુિલત આહાર, યાયામ,

કુટેવો, એદીપ ,ં યસનો, અ વ છતા, તામસી આહાર- બેઠાડું
મનુ યના

મ, િનયિમતતા, સતકતા, આવ યક,

વન, મેદ વી આહારનો િનષેધ-આચરણ શુિ ધ.)

વનની સફળતાનો મુ ય આધાર તંદુર તી ઉપર છે . દરેક યિ તના

િવચારની અસર રહે છે .શારી રક અને માનિસક તંદુર તી માટે

વન ઉપર આહાર, િવહાર અને

વનમાં ચો કસ વલણો અપનાવવા જોઈએ. ‘પહેલું સુખ તે

તે

નયા’ આપણા મનો યાપારો જે ટલા સુ ઢ અને સંતુિલત એટલું જ આપ ં માનિસક વા ય સા ં. શારી રક સુખાકારી માટે
ખોરાક ઉપર પૂરતું યાન આપવું જોઈએ. વૈ દકશા
શરીરમાં

માં ક ું છે કે પેટ ભરીને કદી ખાવું ન જોઈએ.ઓછો ખોરાક લેવાથી

ત રહે છે .આમ કહી શકાય કે આપણે અ પાહારી રહેવું જોઈએ. સમતોલ આહાર શરીર માટે જ રી છે .કહેવાય છે કે

યિ તએ ણ સફેદ વ તુઓથી

ળવવું જોઈએ. ખાંડ, મીઠું, મેદો એ ઝે ર સમાન છે . એટલે કે કોઇપણ કારનો અિતરેક જો

ખોરાકમાં આવે તો નુકસાનકારક બને છે . અિતની કોઈ ગિત નથી. વળી વધુ પડતા ઉપવાસ પણ હાિનકારક છે . સંયમી
તંદુર તીનો પાયો છે . ખોરાક ઉપરાંત

વનમાં

વન જ

મ અને યાયામનું પણ આગવું મહ વ છે .’યોગ ભગાવે રોગ’ િનયિમતપણે

શરીરના અંગોને પૂરતો યાયામ મળે તે માટે યાન, યોગ, ાણાયામ અને હળવી કસરત કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. તેમજ
યસનોથી દૂર રહેવું જ રી છે . યસનો મનુ યના
માણસની કબર છે .’ બેઠાડું

વનમાં ઉધઇનું કામ કરે છે . તો યારેક ઘાતક પ બને છે . ‘આળસ એ

વન તન,મન,અને ધન દરેકના

વતા

વનમાં િ થરતા લાવે છે . તેથી આ કારની સુટેવો નાનપણથી

જ પાડવી જોઈએ.
આટલું તો સમ ઈ ગયું હશે કે આપણા
‘જે વું અ ન તેવો ઓડકાર’ એ સમ ને
વન અને ઉ ચ િવચાર’ એ

વનમાંથી મેદ વી આહાર અને તામસી આહારની બાદબાકી કરવી જોઈએ.

વનમાં અપનાવીને આપણી રહેણીકરણી અને ખોરાકમાં પ રવતન કરવું જોઈએ. ‘સાદું

વનને વ થ બનાવે છે .ઘણાં સંતો મહા માઓ એ તો

વનમાં સંઘષની સાથે આરો યના

િનયમોનું ચુ તપણે પાલન કરીને િવરલ િસિ ધ હાંસલ કરેલ છે .

1.8.4 સારાંશ
ગ િશ ણની પ િતઓમાં સૌથી ે પ િત છે . ‘િવવરણ કરવું’ એટલે પ ીકરણ કરવું, બીજો અથ થાય છે સમજૂ તી.
િવ ાથ ઓ એકમના િવષયવ તુ કે કૃિતને સમ

શકે છે . િવવરણ પ િતને સફળ બનાવવા માટે િશ ણાથ એ ગ િશ ણના

મુ ય વે ણ પગિથયાંનો યાલ રાખવો જ રી છે . િવષય, કૃિત,

યેક શ દ કે સંગનો અથ – આ ણેયનો િ વેણીસંગમ

એટલે િવવરણ કે િવવેચન. આ પ િતમાં ગ નો સરળ સાર અને અઘરા શ દોના અથ સાથે વ ત યનું પિ કરણ કરવા પૂરતી
ચચા સીિમત રહે છે . લેખક શું કહેવા માંગે છે ? ગ ખંડ પાછળ લેખકનું િ બદુ કયું છે ? એ

નની સમજૂ તી આમાં રહેલી છે .

િવવરણ પ િતમાં વ ત ય ઠોસ ન કર હોય છે . લેખકના િવચારોને િવ લેષણ કરીને સરળ શૈલીમાં સમ વવાની
કસોટી/ સમજ ચકાસતા
ન- 1 નીચેના

નો

નોના ટૂકમાં ઉ ર આપો.

1. ગ િશ ણમાં પ િતઓનું શું મહ વ છે ?
2. ગ િશ ણની પ િતઓના નામ જણાવો.
3.

વા યાય પ િતના કાર જણાવો.

4.

વા યાય પ િતના ફાયદા જણાવો.

5.

વા યાય પ િત િવ ાથ ઓને કંટાળાજનક શા માટે લાગે છે ?

6.

વા યાય પ િતની મયાદાઓ જણાવો.

7.

વા યાય પ િતની લા િણકતાઓ જણાવો.

8. જૂ થચચા પ િતથી બધા જ એકમો શીખવી શકાતા નથી, શા માટે?
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યા થાય છે .

9. જૂ થચચા પ િતની િવશેષતાઓ લખો.
10. જૂ થચચા પ િતમાં િશ કની ભૂિમકા પ કરો.

ન-2 નીચેના

નોના સિવ તાર ઉ ર આપો.

1. જૂ થચચા પ િતમાં િવ ાથ ઓની શી ભૂિમકા હોય છે ?
2. ગ િશ ણમાં િવવરણ પ િત વધુ અસરકારક બને છે . શા માટે?
૩. િવવરણપ િત યારેક િવ ાથ ઓને કંટાળાજનક લાગે છે શા માટે?
4. િવવરણપ િતની સફળતા અને િન ફળતાનો આધાર િશ ક ઉપર રહેલો છે , આ િવધાનને સમ વો.
5. િવવરણા મક અને વણના મક બંને પ િત વ ચે શો તફાવત છે ?
6. િવવરણા મક પ િતને સફળ બનાવવા માટે યાનમાં રાખવાની બાબતો જણાવો.

ન-૩ નીચે આપેલા

નોના ઉ ર યો ય િવક પ પસંદ કરીને આપો.

1. ‘નવા વષના સંક પો ‘ કૃિ શીખવવા માટે કઈ પ ધિ વધુ અસરકારક બનશે.
A. િવવરણ પ િત

B.ચચાપ િત C. કથન પ િત

D. વા યાય પ િત

2. ભાષા િશ ણની પ િતની સફળતા કોના ઉપર આધા રત હોય છે ?
A. િશ ક B. િવ ાથ

C. શૈ િણક સાધનો D લેખકની કૃિ

૩. કોઈપણ પ િત યારે અસરકારક બની શકે છે ?
A.િશ કની રજૂ આત B.િવ ાથ ઓની રસ િચ C.િવ ાથ ઓના અથ હણ D.િશ કની િવષયવ તુ
4. િવ ાથ ઓની વઅ યયનની ટેવ કઈ પ િત વારા િવકસે છે ?
A. િવવરણ પ િત B. કથન પ િત C. જૂ થચચા પ િત D વા યાય પ િત
5. િવ ાથ ઓમાં સમૂહભાવના કઈ પ િત વારા િવકસે છે ?
A િવવરણ પ િત B. વણના મક પ િત C. જૂ થચચા પ િત D વા યાય પ િત
1.8.5

વા યાય
1. િવવરણા મક પ િતને સફળ બનાવવા િશ ક તરીકે તમે કઈ કઈ બાબતો યાનમાં રાખશો?
2. વા યાય પ િતને સફળ અને અસરકારક બનાવવા િશ ક તરીકે તમે શું શું કરશો?
3. ગ િશ ણની કોઈ એક પ િત િવશે ટુંકનોધ લખો.
4. જૂ થચચા પ િતના લાભાલાભ જણાવો.

1.8.6

ાયોિગક કાય:
1. ધોરણ-6 ના ગુજરાતી પા યપુ તકના એકમોમાં તમે યાં એકમમાં કઈ પ િતનો ઉપયોગ કરશો તેની યાદી
બનાવો.
2. ધોરણ-7 ગુજરાતી પા યપુ તકના કોઈપણ એક એકમની વા યાય ત તૈયાર કરો.
3 ધોરણ-8 ગુજરાતી પા યપુ તકના કોઈપણ બે એકમમાંથી જૂ થચચા પ િત માટે પાંચ જૂ થ માટે િવષયોની યાદી
બનાવો.

1.9 પ િશ ણની પ િતઓ
1.9.1

તાવના-

‘પ એટલે કિવતા અને પ િશ ણની પ િતઓ એટલે કે કિવતા િશ ણ કેવી રીતે કરવું તે’ દશાવતી િવિવધ યુિ ત કે
કાયકૌશ ય. પ િશ ણ કેવી રીતે કરવું એ વણઉકેલ કોયડો ર ો છે . સાિહ યકૃિત તરીકે પ િશ ણ એક િવશેષ બાબત છે .
પ કેમ શીખવવું એ િવશે ઘણા કિવઓ, િવવેચકોએ અને િશ ણશા

ીઓએ િવચારણા કરી છે , છતાં કલાકૃિત તરીકે

કિવતાનું વ પ કિવને, િવવેચકને, ભાવકને અને િશ કને મૂઝ
ં વે છે , આ દલ મનસૂરીએ કિવતાની રચના માટે ક ું છે કે ‘અહ તો
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કદીક લોહી પણ નીકળે’ તે જ ઉિ ત પ િશ ણને માટે પણ સાચી છે . છતાં આપણે થમ વષમાં જે પ િશ ણની પ િતઓ
શીખી ગયા તે ઉપરાંતની કેટલીક િવશેષ પ િતઓ ધોરણ 6 થી 8 ને યાનમાં રાખીને આપણે અ યાસ કરીશું.
પ સાિહ ય આપણી ભાષાનું અિવભા ય અંગ છે , તેથી પ િશ ણને પામવા માટે િવિવધ પ િતઓ અપનાવવામાં
આવે છે . આમ જોઈએ તો પ િશ ણની કોઈ પ િત હોઈ શકેજ નહી. પ ને તો માણવાની મ છે . અરે કિવતા તો કળા છે .
છતાં િશ ણાથ ઓને યાનમાં રાખી કેટલીક મહ વની પ ધિત અહ મૂકવામાં આવી છે .

(1) અથઘટન પ િત

(2) રસા વાદ પ િત

1.9.2 ઉ શ
ે ો–
ધોરણ 1 થી 5 માં કા યિશ ણનો ઉ ેશ (હેતુ )બાળકોને કા યની મ

માણતા કરવાનો છે જે આપણે થમ વષમાં

યું. અહ આપણે ધોરણ 6 થી 8 નાં બાળકોની વાત કરીએ તો મા કા યનો આ વાદ માણવો નિહ પણ બાળકો આ વાદની
સાથે કિવતાની મૂળભૂત લાગણી અને ભાવને સમ ને મ માણે અને ાનને ખીલવે તે મહ વનું છે .
િશ ણાથ ઓ
•

પ માં ય ત થયેલી લાગણીઓનું સમસંવેદન કરે.

•

પ માં સહાયક અને કિવએ યોજે લા શ દો, ક પનો, િતક, અલંકારો, છં દો તથા અ ય યુિ તઓ સમજે .

•

કિવતા સજન કરવાનો ય ન કરે.

•

ગ , પ અને સંગીતના સંદભમાં કિવતાની સાચી સમજ મેળવે.

•

પ િશ ણ માટેની પ િતઓનો ઉપયોગ કરે.

1.9.3 અ યયન િન પિ ઓ –
આ મુ ાના અ યાસને અંતે િશ ણણાથ ઓ નીચે જણાવેલ બાબતોમાં સમથ બનશે.
•

પ િશ ણ ભાવ અને સમજ સાથે કરતો થશે.

•

ધોરણ ૬ થી ૮ નાં બાળકોને કા યનો રસા વાદ કરાવી શકેશ.ે

•

વગ કાયમાં પ િશ ણને સરળ બનાવવા આપેલ પ િતનો ઉપયોગ કરી શકાશે.

1.9.4 પ િશ ણનું મહ વ

થમ વષના મુ ાને યાનમાં રાખી પ િશ ણના મહ વને િવશેષ પમાં સમ એ. શાળા કે મહાશાળામાં કોઈ પણ િવષયના

િશ ણનું મહ વ

વનમાં તે િવષયના મહ વને પણ આધારે ન કી થાય છે . પ િશ ણના મહ વને પણ આ વાત લાગુ પડે

છે .પ િશ ણ આનંદ, સંવેદનશીલતા અને સં કાર આપે છે . િશ ણનાથ માં શ દના રહ યને સંદભની મદદથી પામી તેનો
આ વાદ માણતાં શીખે છે .
ઉ મ કિવતા િશ ણ મેળવવાનું સ ભા ય ા ત કરનારા િશ ણણાથ કે િવ ાથ નું
પ િશ ણ યિ તને માનવતાવાદી બનાવે છે .
શ યતાઓનો

વન સંવેદનશીલ બને છે .

ેરણાદાયી પ િશ ણથી સજના મકતાને વેગ મળે છે .ભાષાની અનંત

ય પ રચય કા યના િશ ણ દરિમયાન મળે છે . ભાષાનાં અ ય કૌશ યોમાં પારંગત બનાવવા માટે પ િશ ણ

અન ય રીતે મહ વનું છે .
1.10 અથઘટન પ િતડી.એલ.એડ્ થમ વષમાં આપણે અથ બોધ પ ધિતનો અ યાસ કરી ચૂ યા છીએ એટલે કે કિવતાને કેમ માણવી તે
શીખી ગયા છીએ. જે માં લય અને તાલને ાધા ય આપવામાં આ યું છે .
જયારે આ પ ધિત તેનાથી જુ દી તો ન કહ શકાય પરંતુ મા ગાવાનું કે અિભનય ન રહેતાં કિવતાના ભીતરમાં જઇ
અથઘટન કરવાની વાત રહેલી છે . િશ ણ િવ ાથ ના વતનમાં અપેિ ત પ રવતનો લાવવાની

યા છે અને િશ ણ વારા

માનવ વતનના ભાવા મક પાસામાંપણ અપેિ ત પ રવતન લાવી શકાય. તેથી મનોવૈ ાિનક િ એ કિવતા િશ ણ ખુબ જ રી
છે .
પ ધિત એ િવષયથી તટ થ એવું િશ કનું વતન છે . કિવતા રો જદી લાગણીઓ અને યવહારની ભાષાના ઉપાદાનથી
સ ય છે . કિવતાનું મા યમ ભાવાથના સંકેત પ શ દ છે . કિવતા આપણને મુ ય વે શ દમાંથી વિનત થતા અથ અને ભાવ
વારા સ ન કરે છે . તેથી પ માં શ દ વારા ય ત થતા અથનું ભારે મહ વ છે . કિવતામાં છં દ, લય, તાલ, મા ા, ાસ જે વાં
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સંગીત ત વો આવે તે અથની અિભ યિ તને ધારદાર બનાવવા માટે આવતાં હોય છે . આ અથમાં જ િનરંજન ભગતે કિવતાને
‘કાનથી પામવાની કળા’ કહી છે .
કા યના િવશેષ અથને ગટ કરવા કિવએ યોજે લા શ દ અને શ દ રચવાનું કિવતા િશ ણ દરિમયાન િવવરણ થવું
જોઈએ. યવહારની ભાષાના શ દો કિવ જયારે કા યમાં યોજે છે યારે યવહારની અથ જડતામાંથી છોડાવવા તેવો સંદભ,
પ રવેશ આપે છે . શ દો કા યમાં વેશે એટલે શ દકોશગત અથને અિતકમીને િવશેષ અથને ગટાવે છે .એક અથને ય ત કરવા
અનેક પયાય હોય પણ કા યમાં એ બધા એક બી ને બદલે ન ચાલે. તેથી અનેક ઉપલ ધ વૈકિ પક પયાયોમાંથી કિવએ અમુકજ
શ દ કેમ પસંદ કય છે , તેની ન ધ લેવી ઘટે. દા.ત ‘એકજ દે િચનગારી’ કિવતામાં કિવએ ‘િચનગારી’ શ દ શા માટે મૂ યો? તે
શ દનું અથ ઘટન કરીએ તોજ કા યનો મમ સમ ય. જે મકે અહ ‘િચનગારી’ શ દ ાન અને સમજ પી તણખાની વાત કરેલ
છે . જયારે ાનની પરાકા ા પામવા મહાનલ જે વા અિ નવામક શ દનો ઉપયોગ કરી ઈ વરની ાથનાને બળવ ર બનાવવામાં
આવી છે . ઉપરાંત

મગરી, (બુિ

ાનનો ભંડાર ) સૂરજ, સગડી, તણખો જે વા શ દ યોગો કા યમાં ભાષાના સંદભને

નવીનતા બ ે છે .
આ પ િતમાં એક એક પદનો અથ કરવામાં આવે છે .તેની રચના અંગે પિ કરણ કરવામાં આવે છે .આ પ િતમાં
ઝીણામાં ઝીણી િવગતની છણાવટ કરવામાં આવે છે . જે મ કે કઈ પ રિ થિતમાં તેનો ઉપયોગ થાયછે અને કિવની િચ કેવા
કારની છે , કા ય લખવા પાછળ કિવનો ઉ ેશ શું છે તે અથઘટનથી સમ વી શકાય છે . આમાં કા ય અંગે િવિવધ ઘટનાઓ,
સંગો કે બનાવો વગેરન
ે ી છણાવટ કરવામાં આવે છે .ધોરણ 6, 7, 8 કે તેથી ઉપલા ધોરણનાં કા યો આ પ િતથી ક ાને
યાનમાં રાખી િવવેક પૂવક શીખવવાં જોઈએ.
1.10.1 અથઘટન પ િતના ફાયદા
આ પ િતથી કા યવ તુના સંગો,બનાવોનું વણન કરી શકાય છે .
કા યના એક એક પદની િવગતવાર સમજણ આપવાથી િશ ણ અસરકારક બને છે .
શ દોનું અથઘટન િશ ક સારી રીતે કરે તો િવ ાથ કા યનો સાચો આ વાદ માણી શકે છે .
કા યમાં વપરાયેલા શ દોના અથ અને પયાયને

ણી શકાય છે .

િવ ાથ ઓ કા યમાં વપરાતા ાસાનુ ધ શ દો કે ખાસ િવશેષ શ દોના યોજનને સમ

શકે છે .

1.10.2 અથઘટન પ િતની મયાદાઓ
યારેક વ તુલ ી ન રહેતા આ મલ ી બની

•

ય છે .

•

કિવના િવચારો સાથે સંમત ન પણ થાય કારણ કે એટલા તકપૂણ ન હોય.

•

કોશના ાન ઉપરાંત

•

બાળકો પાસે

•

કા ય એ આ માની કળા હોવાથી આ મા વડે િઝલાય, અનુભૂિત વારા કળાય છે , તે ખુબજ મહ વનું છે .

વનના યાપક અનુભવનું ભાથું હોય તો જ અથઘટન શ ય બને.

ડો અને યાપક અનુભવ ન હોય યારે તેમની સમજ શિ તની બહાર રહી

ય છે .

1.11. રસા વાદ પ િત
બાળકને આજથી ચાળીસ પચાસ વરસ પહેલા કા યના સં કાર ગુજરાતના ઘરોમાંથી મળતા હતાં, દાદી વહેલા
પરોઢમાં ઉઠતા, કોઈ દળતા દળતા ગીતા ગાતાં, કોઈ મીરાંના ભજન બોલતા કે નર સહ કે દયારામના પદથી વાતાવરણને સભર
કરી કિવતા િશ ણ દેતાં. આજના વનપલટામાં આ સંજોગો સરકી ગયા છે .
કિવતા વનને સૌ દયનો આ વાદ કરાવી મનુ ય વનને યથાથ બનાવે છે . રસા વાદ પ િત એ કા યનો આ વાદ
કરાવે છે . જે થી કા યાનંદ યિ ત પામી શકે છે કિવની સંવેદનાને ટ કરતાં કા ય સમ વી એ અને તેમાં એક પ થઈએ તો
કા યનું ખ ં સૌ દય માણી શકાય શ દોનાં અથ સમ વીને કા યનો અથ સમ વવાનો નથી હોતો, ભાવ અનુભવવાનો અને
તેના ભાવનો અનુભવ કરાવવાનો હોય છે . એ િશ કે હમેશાં યાનમાં રાખવાનું હોય છે .
‘કિવતાને પામવા માટે આપણે વળી વળીને કિવતા પાસે જવું પડશે. '

-ઉમાશંકર જોષી

કા યાનુભવ : સૌ થમ તો એ લ માં હોવું જોઈએ કે કા યનો સંબધ સૌ દય અને આનંદ સાથે છે . વનના કોઇપણ
સૌ દયને જે મ સમજવાનું હોતું નથી પછી તે લ હોય કે સાગર, નદી હોય કે આકાશ સમ તયા એ અનુભવને હણ કરવાનો
હોય છે . રંગ, પ, આકાર કે િવરાટના વ પને દલ પર ઝીલવાની એક મોજ છે એવું જ કિવતાનું છે એ વાંચતાં જઈએ તેમ તેમ
તેની રસપાંખડીઓ ખૂલતી ય અને આપ ં દય રસમ ન થતું ય.
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આપણે આપણા દયને તૈયાર કરવાનું છે . રે ડયો-ટીવી સેટની જે મ સારણ કે સાથે યૂ નગ કરીએ છીએ, તેમ
િચતને હણશીલ, ઉદાર તથા એકાકાર કરવાનું છે . અંને કિવતાનું ભાવન કહે છે . અને એવા સ દય ભો તા પાસે જ કિવતા
પોતાનાં પ રહ ય ખોલે છે . ઉમાશંકરે કિવતાને ‘કાનની કલા’ કહી છે . કિવતાનું કે આમ તો રસ અને વિન છે .પઠન અને
વણથી કા ય યા ા શ થવી જોઈએ, એ છે રસ કા ય દેશનું વેશ ાર.
કા યાનુભાવન - કા યનો મુ ય હેતુ ભાવનનો છે . ભાવન શ દ ‘ભાવ’ ધાતુ પરથી બ યો છે . એનો અથ છે વાદ લેવો,
માણવું, ગમવુ,ં ભાવવુ,ં કા યમાં વેશી લીન થઈ જવું જ રી છે . થમ આવે સજન- કા યની રચના એનું િનમાણ, વનનો
કોઈ અનુભવ કિવને એવા વાતાવરણમાં મૂકી દે જે માંથી કા યનો જ મ થાય છે કિવની િચતદશાને શ દ આકાર આપવાની આ
યા વયં આનંદમય છે , એટલે એનું થતું ભાવન આપનાવી આ
યા વયં આનંદમય છે એટલે એનું થતું ભાવન આ વા
બને છે . કિવ અનુભવથી ેરાય છે , કિવ આ બંને આ મલ ી વૃિ ઓ છે એના અનુભવની પળે અ યનો યાલ, અ યનું
અિ ત વ જ અ ય હોય છે આ શુ ધ દયનો યાપાર છે .
બી બે યાપારો છે . િવવેચના અને િશ ણ આ બ નેમાં બુિ ધ, િવ લેષણ છણાવટની વેશ થાય છે . આ પૃ થકરણ
યાપાર છે . િવવેચન જે કા યના આનંદનો બૌિ ધક આલેખ છે , નકશો છે , િવવેચન અને િશ ણ ભાવનનો િવ તાર છે ભાવન
નહી તો િવવેચન િશ ણ નિહ. િશ ક કા યના ભાવનથી મ ત થયો હોય, તૃ ત થયો હોય તો જ એ િવ ાથ ને ભાવન માટે ે રત
કરી શકે.
1.11.1 રસા વાદ પ િતના ફાયદા
1. િવ ાથ ઓ કા યનો િન નંદ માણી શકે છે .
2. કિવના દયના ભાવની અનુભૂિત કરી શકે છે .
3. િવ ાથ ઓ કા યનો આ વાદ માણી શકે છે .
4. િવ ાથ ઓને કંટાળો આવતો નથી.
5. કા ય િશ ણ અસરકારક અને રસ દ નીવડે છે .
6. િવ ાથ ઓ કા યની સુંદરતાને માણી શકે છે .
7. કા ય શીખવા શીખવવાનો હેતુ મુ ય વે રસ અને આનંદની ાિ તનો છે .
1.11.2 રસા વાદ પ િતની માયાદાઓ
1. િશ ક બધાંજ કા યો આ પ િતથી શીખવી શકાતા નથી.
2. િશ કે વયં થમ કા યનો આ વાદ માણવો હોય તો જ તે િવ ાથ ઓને આ વાદ કરાવી શકે.
3. વધુ પડતું કથન કરવામાં આવે તો કંટાળાજનક બને છે .
4. િશ કે જો કા યના હાદને સમ શ યો હોય તો િવ ાથ ઓને કા યના હાદને પહોચાડી શકે અને યો ય
યાય આપી શકે છે .
1.11.3 ઉપસંહાર
કા યિશ ણ એ આ મલ ી છે એનો આધાર યિ તના અનુભવ અને સંવેદન ઉપર રહેલો છે . કા ય િશ ણની રીત
આનંદલ ી હોવી જોઈએ. જે માં શીખનારની સમજ આનંદ સાથે ખીલે, કિવતાનું કે આમ તો રસ અને વની છે . એટલે
કિવતાનો કાર એનું વ પ કોઇપણ હોય છતાં એમાંથી િન પ ન થતો આ વાદ અને આનંદ કા ય િશ ણની સફળતા કહી
શકાય.
પધિશ ણને રસ દ બનાવવા માટે અથબોધ પ િત અને રસા વાદ પ િત બંને ઉ મ છે . િશ ક પોતાની આગવી
સૂઝબૂઝ અને મતા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરીને સફળ પધિશ ણ કરી શકે છે .
1.11.4 વા યાય
ન ૧- નીચે આપેલા નોના ઉ ર યો ય િવક પ પસંદ કરીને લખો.
૧. ‘રાનમાં’ કા ય શીખવવા માટે કઈ પ િત અસરકારક બનશે.
A. યા યાન

B.રસા વાદ

C.અથ હણ

D.ગીત-અિભનય

૨. ‘કિવતાને પામવા માટે આપણે વળી વળીને કિવતા પાસે જવું પડશે !’ આ િવધાન કોનું છે ?
A.ઉમાશંકર જોષી B.આણંદશંકર વ
ુ C.રામનારાયણ િવ પાઠક D.સુ દરમ
૩. ‘કિવતા એ કાનની કલા છે ‘ આ િવધાન યાં કિવનું છે ?
A.ઉમાશંકર જોષી B.નરિસહ મહેતા C.રાજે
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શાહ D.સુ દરમ

૪. કિવતાનું મુ ય કે

કયું છે ?

A.શ દ અને િવચાર B.રસ અને વની C. સંગ અને લય D.સૂર અને તાલ
૫. નીચેનામાંથી કઈ પ િત પધિશ ણ માટે ે કહી શકાય.
A.ગીત-અિભનય પ િત B. યા યાન પ િત C.રસા વાદ પ િત D. વા યાય પ િત
ન -૨ નીચેના નોના ટૂંકમાં ઉ ર આપો
૧. પધ િશ ણની પ િતઓ જણાવો.
૨. ‘કા ય એ કાનની કલા છે ‘ આ િવધાનને સમ વો.
૩. રસા વાદ પ િતના ફાયદા જણાવો.
૪. અથબોધ પ િત અને રસા વાદ પ િતમાં શો તફાવત છે ?
૫. રસા વાદ પ િતની લા િણકતાઓ જણાવો.
૬. ‘અથઘટન પ િત’ માં િવ ાથ ઓએ શું મેળ યું છે ? શું શી યાં છે ? તે
ન -૩ નીચેના નોના સિવ તાર ઉ ર આપો.

ણી શકાય છે આ િવધાનની ચચા કરો.

1. ધોરણ -૭ ના કોઇપણ એક કા યને ‘રસા વાદ પ િત’ થી કેવી રીતે શીખવશો તેની ન ધ કરો.
2. ધોરણ -૬ ના કોઇપણ પધને અથઘટન પ િતથી શીખવવું છે ; તેની ન ધ તૈયાર કરો.
3. ધોરણ -૮ ‘ધૂિળયેમારગ’ કા યનો રસા વાદ કરાવતી વખતે કઈ કઈ બાબતોને યાનમાં રાખશો?

1.12. સંદભ સાિહ ય :
1. ગુજરાતી અ યાપનનું પ રશીલન –(બી.એસ.શાહ કાશન) ડૉ મોતીભાઈ પટેલ અને ડૉ ચં કાંત ભોગાયત
2. િવષય િશ ણ પ િતઓ – ી સ મુખ લાલ સોની (અનડા કાશન)
3. ગુજરાતીનું પા યપુ તક ધો 6 થી 8 – ગુજરાત રા ય શાળા.પા.પુ.મંડળ
4. ગુજરાતી ભાષા િશ ણ િ તીય વષ – ગુ.રા.શા.પા.પુ.મંડળ
5. માતૃભાષા લેખન કૌશ ય અને િશ ણ – ડૉ યોગે

યાસ ગુ.સા.પ રષદ

6. ગ િશ ણ – ચં કાંત જોશી, ગૂજર કાશન,અમદાવાદ
7. ગ ની િવિવધ તરાહો – સુધા ચતન ભ ટ-ગૂજર કાશન, અમદાવાદ
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એકમ – 2
માતૃભાષાના અ યાસ મનું વ પ અને િવકાસા મક આવતન
( ધો. 6 થી 8)
2.1

તાવના

2.2 ઉદેશો
2.3 અ યયન િન પિ
2.4 માતૃભાષા અ યાસ મનું વ પ
2.4.1 હેતુઓનું િવકાસા મક આવતન
2.4.2 હેતઓ
ુ ના િવકાસા મક આવતનની વૃિ ઓ
2.4.3 ાવી યથી પારંગતતા

2.5

એકમનો સારાંશ

2.6

કસોટી

2.7

વા યાય

2.8

ાયોિગક કાય

2.9

સંદભસાિહ ય

20

એકમ – 2
માતૃભાષાના અ યાસ મનું વ પ અને િવકાસા મક આવતન ( ધો. 6 થી 8)
2.1

તાવના
થમ વષ ડી.એલ.એ ના અ યાસ મમાં ગુજરાતી ભાષાના અ યાસ મના વ પને આપ શીખી ગયા છો. અ યયનની

યા સતત ચાલતી રહે છે ; એટલે

થમ વષના અ યાસ મનો અનુબંધ

ળવી બી

વષના તાલીમાથ ઓ ગુજરાતી

ભાષાનાં ાવી ય ા ત કરે એ બહુ જ મહ વનું છે .
ભાષાના હેતુઓ અનુ મે અથ હણ, અિભ યિ ત અને

યાયન, સજના મ તા, યાવહા રક ઉપયોજન અને તા કક

ચતન છે . થમ વષમાં ધોરણ 1 થી 5 સુધી આ હેતુઓના િવકાસા મક આવતનને શીખી ગયા, હવે ધોરણ 6 થી 8ના હેતુઓનું
િવકાસા મક આવતન આ કરણમાં જોઇશુ.ં
થમવષમાં ધોરણ 1 થી 5 સુધીના ભાષા િશ ણના અ યાસ મના વ પથી ધોરણ 6 થી 8 ભાષાિશ ણના
અ યાસ મનું

વ પ જૂ દું પડે છે . બાળકોમાં શારી રક અને માનિસક િવકાસ થતાં તેમના અથ હણ શિ ત, અિભ યિ ત અને

યાયન કૌશ ય, સમજશિ ત,

ાસા જે વા ગુણોનો િમક િવકાસ થાય છે . આ બાબતોને યાનમાં રાખી પા યપુ તકમાં

આપેલ સામ ી ઉપરાંત તેને અનુ પ પૂરક સાિહ ય સામ ી, શૈ િણક સાધન સામ ી અને
તેમનામાં ભાષાકૌશ યો િવકસાવી શકાય છે .

2.2 ઉદેશો
ગુજરાતી - ધોરણ 6 થી 8
(1) અ યાસ મના વ પ અને મહ વને સમજે .
(2) અ યાસ મના હેતઓ
ુ ના િવકાસા મક આવતનને
(3) અ યયન–અ યાપન

ણે.

યા સંદભમાં પારંગતતા ા ત કરે.

(4) ગુજરાતી ભાષા િશ ણમાં ાવી ય ા ત કરે.
(5) ગુજરાતી િવષયના હેતુઓ

ણે.

(6) હેતઓ
ુ ના અથ અને િમકતાને સમજે .
(7) અ યાસ મના હેતઓ
ુ ના િવકાસા મક આવતનની ઉપયોિગતાને સમજે .
(8) માતૃભાષા િશ ણની િવકાસયા ા સમજે .

2.3 અ યયન િન પિતઓ
ગુજરાતી- ધોરણ 6 થી 8
(1) અ યાસ મના વ પ અને મહ વને સમજશે .
(2) અ યાસ મના હેતઓ
ુ ના િવકાસા મક આવતનને
(3) અ યયન–અ યાપન

ણશે .

યા સંદભ પારંગતતા ા ત કરશે .

(4) ગુજરાતી ભાષા િશ ણમાં ાવી ય ા ત કરશે .
(5) ગુજરાતી િવષયના હેતઓ
ુ ને સમજશે.
(6) હેતઓ
ુ ના અથ અને િમકતાને સમજશે..
(7) અ યાસ મના હેતઓ
ુ ના િવકાસા મક આવતનની ઉપયોિગતાને
(8) માતૃભાષા િશ ણની િવકાસયા ા સમજે .
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ણશે.

સારણ મા યમોનો ઉપયોગ કરી

2.4 માતૃભાષા અ યાસ મનું

વ પ

ડી.એલ.એડ્.ના થમવષમાં ધોરણ 1 થી 5 સુધીના ગુજરાતી ભાષાના અ યાસ મ, તેના હેતઓ
ુ અને હેતુઓનું
િવકાસા મક આવતન શીખી ગયા. બી

વષમાં ધોરણ 6 થી 8 ના માતૃભાષા અ યાસ મના વ પનો િમક િવકાસ થતો

ય

છે . ધોરણ 1 થી 5 સુધીનાં બાળકોમાં કુમારાવ થાનાં લ ણો જોવા મળે છે . એટલે આ ધોરણોના અ યાસ મનું વ પ
કુમારાવ થાને યાનમાં લઇને ઘડવામાં આવે એ વાભાિવક છે .

યારે ધોરણ 6 થી 8માં આવતાં બાળકોનો શારી રક, માનિસક

અને સાંવેિગક િવકાસ થયેલો હોય છે , વળી આ બાળકો કુમારાવ થામાંથી કશોરાવ થાના બરે ઉભાં હોય યારે તેમનામાં
આસપાસના વાતાવરણ, કુટુંબ-પ રવાર, િમ ો, શોખ, ગમા-અણગમા જે વા કેટલાય ઘટકો તેના િવકાસમાં મદદ પ કે અવરોધ પ
બનતા હોય એ વાભાિવક છે . કુમારાવ થામાં બાળકોમાં વતન મ
ે , રા
આદશ શોધવા મથે છે .
છે . વકે ી બનતા

મ
ે , ભાઇચારો અને મહાપુ ષોના

યારે એ જ બાળક મોટું થઇ ધોરણ 6 થી ધો 8 માં આવે યારે પોતાની

ત

વનચ ર ોમાં

યે વધારે ગંભીર બને

ય છે , તેનામાં એકાંતિ યતા, નેતૃ વ, ભાંગ-ફો ડયાવૃિ , િવ તીય પા ો તરફ આકષણ,

ાસાવૃિ

જે વા ગુણો જોવા મળે છે . છે . વધતી મરની સાથે બદલાવ આવતો હોય છે .
ઉપર મુજબના મનો-શારી રક ફેરફારોને યાને રાખી પા યપુ તકોના િવષયોમાં અપાતી િવષય વ તુ પી સામ ી એને
અનુ પ બનાવવા ય ન થાય છે .
આ બાળકો સાથે સંવેદનશીલ બની િવ વાસ કેળવી ( handel with care ) િશ કોએ કામ લેવાનું હોય છે . ધોરણ
6 થી 8 ના મનોજગતને અનુ પ અ યાસ મમાં કા યો, વાતા, પાઠ, એકાંકી, ના યઅંશો, વાસવણન,

વનચ ર લેખો

જે વા િવષયોને પસંદ કરવામાં આવે છે . આ મરનાં બાળકોમાં સાહસ થાઓ અને વીરરસને પૂરક િવષય પરની કિવતાઓ ગમે
છે . આ ગુણોને ઓળખી તેના ઉિ વકરણ માટે નેતૃ વ, કા ય પા પૂ ત અને કલા િશ ણમાં રસ લેતા કરવા જોઇએ. આ બાળકોને
વીરરસને પૂરક કા યો, સાહસ થાઓ ગમે છે .

2.4.1 હેતઓ
ુ નું િવકાસા મક આવતન
માતૃભાષાના વતમાન અ યાસ મના મુ ય પાંચ હેતઓ
ુ નીચે મુજબ છે .
(1) અથ હણ
(2) અિભ યિ ત અને

યાયન

(3) સજના મકતા
(4) યાવહા રક ઉપયોજન
(5) તા કક ચતન

માતૃભાષાિશ ણના હેતઓ
ુ
1. અથ હણ – વણ અને વાચન ારા અથ હણ થાય છે . “બાળક સાંભળીને, વાંચીને કે ( યારેક જોઇને) અનુભૂિત ારા
જે સમજે છે તે અથ હણ.”
અથ હણ ભાષાિશ ણનો

થમ અને મહ વનો હેતુ છે . ભાષા શીખવાના મહાવરામાં

વણ અને વાચન એટલે કે

સાંભળીને, વાંચીને ( યારેક જોઇને) તેના ારા બાળકની લાગણીઓ, ભાવો, સંવેદનાઓ, િવચાર કે મા યતાઓની પ તા થાય
છે . આ સમજ કે પ તા એટલે અથ હણ.
સમજપૂવકના વણ અને વાચનને અથ હણ કહે છે . અથ હણ એ તેના પછીના હેતુઓ અિભ યિ તઅને
સજના મકતા, યાવહા રક ઉપયોજન અને તા કક ચતન જે વા હેતઓ
ુ નો પાયો છે . અથ હણ િવના બી

યાયન,

હેતઓ
ુ િસ ધ કરવા

મુ કેલ છે .
2. અિભ યિ ત અને
યાયન જ રી છે .
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યાયન – બાળકે વણ અને વાચન વારા અથ હણ કરેલી બાબતો ને ય ત કરવા અિભ યિ ત અને

“અથ હણ થયેલા િવચારો, ભાવો, સંવેદનાઓ, અનુભવો અને જ રીયાતોને મૌિખક, લેિખત કે સાંકેિતક રીતે ય ત
કરવામાં આવે તેને અિભ યિ ત કહે છે .”
“ કથન અને લેખન ( યારેક સંકેતો) ારા ય ત થતી બાબતો ને અિભ યિ ત કહે છે .”
બાળકના મનમાં ઉ ભવતા ભવતા િવચારો,

નો, સંવેદનાઓ, મા યતાઓ, મંત યો કે કુતૂહલ અ ય યિ ત સમ

શકે તે રીતે બોલીને, લખીને ( યારેક સંકેત ારા) ય ત કરવાની કુશળતા તેનો મુ ય ઉ ેશ છે .
“ એક યિ ત કે યિ ત સમૂહો વારા ય ત થતા મૌિખક કે લેિખત ( યારેક સાંકેિતક) ભાવો બી
સુધી પહ ચાડવા એટલે
“

યાયન એ

યિ ત કે યિ ત સમૂહો

યાયન.”

િવચારોના આદાન- દાનની

યા છે .” િશ ણ અને સમાજ

વનમાં

યાયન

ારા અિભ યિ તને

િવ સાવવાનું કામ કરે છે .
3. સજના મકતા –
“ સજના મકતા એ અિભ યિ તનું એક િવિશ

વ પ છે .નવું િનમાણ કરવુ,ં જુ ની વ તુમાં નવીનતા ઉમેરવી એટલે

સજના મકતા.”
“ પોતાની પાસેની ઉપલ ધ સામ ીને એટલે કે પોતે

ણતા હોય તેવાં શ દો, પદો અને વા યોને અવનવી રીતે ગોઠવે,

યોજે અને તેમાંથી કોઇ નવો ચમ કૃિતપૂણ અથ થાય તેવું ઇ છે એને ભાષામાં સજના મકતા કહેવાય.”
દા. ત.: ‘આંખથી જોવાય.’ ને બદલે ‘જે નાથી જોવાય તે આંખ.’
અથ હણથી ા ત થયેલ

ાન કે સમજ કંઇક ભાવો, સંવદે નાઓ, ઉ મઓને યિ ત કા પિનક

વ પે કલા મક રીતે

ય ત કરે તે સજના મકતા. દરેક યિ તને થોડે-ઘણે અંશે વ તુ, િવચાર કે પદાથને કલા મક રીતે રજૂ કરવાની શિ ત ઇ વર
તરફથી મળેલું વરદાન છે .
ભાષામાં સજના મકતા એટલે ભાષાના કલા મક ઉપયોગ વારા પોતાના ભાવો, સંવેદનાઓને મૌિલક રીતે અિભ ય ત
કરવી. સાિહ યકારનું કા ય કે વાતા સજન એ ભાષા સજના મકતાનું ઉ મ ઉદાહરણ છે . એનો અથ દરેક બાળકને કિવ કે લેખક
બનાવી દેવો એવો નથી, પરંતુ બાળક ભાષા સાિહ યમાં રહેલા અથને સમ

શકે અને એના આનંદને માણી શકે એ

ભાષાિશ ણનો મુ ય હેતુ છે . બાળક પોતાની વય-ક ાને અનુ પ પાઠયપુ તકમાં આવતા ગ –પ
માતૃભાષાના વૈભવ અને વારસાને સમજે ,
4.

વ પોનો આ વાદ માણી

ણે અને તેનું ગૌરવ ા ત કરી શકે છે .

યાવહા રક ઉપયોજન
યિ તએ િશ ણ ા ત કયા પછી મેળવેલ ાન, માિહતી, સમજ અને અનુભવનો યવહારમાં ઉપયોગ એની સાચી

ફલ ુિત છે . વતમાન અ યાસ મમાં બાળકોએ મેળવેલ

ાન અને સમજનો યવહારમાં, રોજ-બ-રોજના સમાજ વનમાં

ઉપયોગ થાય એ ભાષાિશ ણના સંદભમાં યાવહા રક ઉપયોજન કહેવામાં આવે છે .
પૂ ય રિવશંકર મહારાજ શાળામાં ભણતા યારે પડોશમાં રહેતાં ડોશીમાને પો ટકાડ લખી આપતા આ એમના
ાથિમક િશ ણનો યાવહા રક ઉપયોજનનો હેતુ પાર પ યો તેનું

ાંત છે . મેળવેલા અનુભવોનું

વનમાં યાવહા રક

ઉપયોજન થાય એ જ રી છે . ગામમાં ગંદકીના ઢગલા થયા હોય અને આપણે ામપંચાયત, નગરપાિલકા, કે યુિનિસપાિલટીના
આરો ય િવભાગને અર

લખી

ણ કરીએ એ આપણા

ાનનું યાવહા રક ઉપયોજન થયું. આપણા

અનુભવો નું અ ય યિ ત કે સમાજ માટે યાવહા રક ઉપયોજન ન થાય તો એ

ાન

ાન, સમજ અને

ાિ તનો શો અથ ?

ા ત કરેલ

ભાષાકૌશ યો, શ દભંડોળનો ઉિચત ઉપયોગ કરવો એટલે ભાષા િશ ણનું યાવહા રક ઉપયોજન થયું કહેવાય, તો જ તેનો હેતુ
િસ

થયો ગણાય.
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5. તા કક ચતન
યિ તએ મેળવેલ ાન, સમજ અને શૈ િણક અનુભવોને આધારે કોઇપણ ઘટના કે સંગના સંદભમાં એના મનમાં
ઉ ભવતા

નો, સમ યાઓ, કે શંકાઓનું ઘટના કે સંગ અંગે કાયકારણ સંબધ
ં શોધી ચતન કરી પોતાના મનમાં ઉદભવતા

નો, સમ યા કે શંકાઓનું િનરાકરણ લાવવા મથામણ કરે છે . આ અંગે તકબ ધ અનુમાનો કરવાં એટલે તા કક ચતન.
તા કક ચતન યિ તની બુિ ક ા અને વય-ક ાને અનુ પ વૈ ાિનક અિભગમ આધા રત હોય એ જ રી છે . તા કક
ચતન યિ તના ભાષા કૌશ યો અને તેની બૌિ ધક મતાઓને બરોબર કસે છે . તેનામાં ઉ ભવતા

નો, િજ ાસા, કૂતુહલ,

ક પના, ધારણા અને મંત યોનું ગટીકરણ તા કક ચતનને આધારે થાય છે . પોતાની પાસે ા ય માિહતીનું પૃથકકરણ અને તુલના
કરી મેળવેલ અનુભવોને આધારે અનુભૂિતમાં ફેરવે છે . આ અનુભૂિતનો પાયો તા કક ચતન પર આધા રત છે .
ઉ.દા.- પદાથ પાણીમાં તરે છે .
આ સમજવા બરફનો ટુકડો પાણીમાં તરે છે , પણ એ ટુકડો ઓગળી જતાં પાણી બની

ય છે . એ રીતે તેલનું ટીપું

પાણીથી અલગ તરે છે . એ વાત યોગ ારા કે તા કક ચતનથી સમ ય છે .
6. િવકાસા મક આવતન :
અથ : સાથ જોડણી કોશમાં આવતન એટલે “ એક જ
“ એકની એક

યા વારંવાર ફરી ફરીને કરવી તે.”

યા વારંવાર કરવી કે થવી.”

માતૃભાષાના અથ હણ, અિભ યિ

અને

યાયન, સજના મકતા, યાવહા રક ઉપયોજન અને તા કક ચતન

આ પાંચ મુ ય હેતુઓ ધોરણ 6 થી ધોરણ 8 માં આવતન પામે છે .
હેતુઓના િવકાસા મક આવતનને સમજવા કોઇ કારખાના કે યં માં વપરાતી
ગનો આકાર જરાક જુ દો છે .આપેલ આકૃિતમાં તમે જોશો તો સમ શે કે આ
નાનું છે . આગળ વધતાં મશ: એક પછી એક વતુળ મોટાં થતાં

ગ તો તમે જોઇ હશે, પરંતુ આ

ગ એક છે ડેથી સાંકડી છે . તેનું થમ વતુળ

ય છે .

સૌથી નાના વતુળના પાયા પર એ પછીનું વતુળ, એના પછી બીજુ ં , ીજુ ં એમ મશ: િવકસતું
દરેક વતુળનો આધાર સૌથી નાનું અને પાયાનું વતુળ છે . તેવી જ રીતે હેતુઓના િવકાસનું આવતન આ
હેતુ આવતન એકબી

ય છે . ઉપરના

ગ જે વું જ છે . દરેક

ઉપર આધા રત અને સંકળાયેલ છે . તેનો મશ: િવકાસ થાય છે .

હેતઓ
ુ ના િવકાસા મક આવતનની આકૃિત
દરેક ધોરણમાં આવતા હેતુઓ અનુસાર હેતુ િવધાન ન કી કરવામાં આ યા છે . અ યયન અ યાપન

યામાં આ હેતુ

િવધાનો િસ ધ કરવાના હોય છે . જે ને આપણે અ યાસ મની િન પિ કહીએ
ધોરણ 6 થી 8ના માતૃભાષાના હેતુઓનું િવકાસા મક આવતન કોઠામાં જોતાં જણાશે કે અથ હણમાં ધોરણ 6 માં
વાતાઓ, કા યો, વણનો, નાટકો, ચચાઓ, ક સાઓ સાંભળે, વાંચે અને સમજે . ધોરણ 7 માં આવતાં બાળક વાતાઓ, કા યો,
વ ત યો, સંવાદો, નાટકો, સંગો સાંભળે, તથા મુખવાચન- મૂકવાચન કરે અને સમજે . અને ધોરણ 8ને અંતે િવિવધ સાિહ ય
વ પો સાંભળે. આમ એના અથ હણમાં ઉ રો ર વધારો જોવા મળે છે .
અથ હણ હેતમ
ુ ાં શ દભંડોળના િવકાસને જોઇએ તો ધોરણ 6 માં આશરે 3000 જે ટલા શ દો શીખે છે એ ધોરણ 7 માં
4000 અને ધોરણ 8 ને અંતે 5000 જે ટલા શ દોનું ભંડોળ એની પાસે હોય છે .
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2.4.2 હેતઓ
ુ ના િવકાસા મક આવતનની વૃિ ઓ
અથ હણ માટેની વૃિ ઓ
ાથના સભાના કાય મો
કા યપઠન-ગાન પધાઓ
હેતુઓ

ધોરણ -6

ધોરણ -7

ધોરણ -8

1

અથ હણ

વાતાઓ,કા યો,
વણનો,નાટકો,
ચચાઓ, ક સાઓ સાંભળે,
વાંચે અને સમજે .

વાતાઓ, કા યો, વ ત યો, સંવાદો,
નાટકો, સંગો સાંભળે તથા
મુખવાચન- મૂકવાચન કરે અને સમજે .

િવિવધ સાિહ ય વ પો
સાંભળે.

2

અિભ યિ ત
અને યાયન

હાવભાવ સાથે
ખચકાયા િવના
બોલે.

પ રિચત કે અપ રિચત પ રિ થિતમાં
યો ય હાવભાવ સાથે સાહિજકતાથી
બોલે.

પ રિચત કે અપ રિચત
પ રિ થિતમાંવણન અને
િવ લેષણ કરે.

3

સજના મ તા

િચ વણન કરે
અને લખે.

િવશેષ યિ ત કે સં થાની મુલાકાત કરી
સંવાદ લેખન કરે.

િચ વણન કરે
અને લખે.

4

યાવહા રક
ઉપયોજન

બ મુલાકાત
વખતે નોતરી કરે.

િતિ ત યિ ત કે સં થાની મુલાકાત
વારા મેળવેલી માિહતીનો
િવિવધ રીતે ઉપયોગ કરે.

ક યૂટર પરથી પોતાને જ રી
િવગતો શોધીને ન ધ કરે.

િચ ોને આધારે વાતાકથન કરે.

સારી- નરસી બાબતો અંગે ચતન કરી
યો ય િનણય લે.

સારી- નરસી બાબતો અંગે
ચતન કરી યો ય િનણય લઈ
શકે.

મ

5

તા કક ચતન

રાિ ય તહેવારોની ઉજવણી સંગે દેશભિ ત ગીતોની પધા
િવિવધ તહેવારોની ઉજવણી
ઋતુ ગીતો
વાતા કથન / વાતાવાચન / િચ વાતા કથન
કા યો-ગીતોનું ઓ ડયો કેસે સ્ વારા લય- તાલબ ધ વણ
ુત લેખન, અનુલેખન, સુલેખન પધા
કા ય સમી ા / ગધાથ હણ
અિભ યિ ત અને

યાયન માટેની વૃિ ઓ

કા ય પઠન – ગાન
પાઠનું ભાવવાહી વાચન
ના ય અંશોના સંવાદો
પા ય એકમનું ના યીકરણ અને તેની રજુ આત
વેશભૂષા- એકપાિ ય અિભનય
સમાચારપ ો, સામિયકોના સંગોિચત લેખોનું વાચન
મહાપુ ષોના જ મ દન, િનવાણ દનની ઉજવણી
સાિહ યકારોની મુલાકાત, તેમના જ મ દન કે પુ યિતથીની ઉજવણી
અિભનયગીત પધાઓ
પ રિચત થળો, સંગો, સંમેલનોનું વણન – લેખન
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સાચી જોડણી, જોડણી કોશના ઉપયોગ –શ દશોધ રમત
સજના મકતા માટેની વૃિ ઓ –
િનબંધલેખન / કથન
મુ ા પરથી વાતા લેખન – કથન
સંગવણન / યિ તિવશેષ વણન –કથન
જોડકણાં ગાન–રચના
લેખન પધા
રવાનુકારી અને િ વ ત શ દ રમત
કહેવતો આધા રત વાતા કથન
કહેવતો, ઢ યોગોના અથ આપો રમત
વા ય રચના, યો ય શ દ પસંદકરી વા યને અસરકારક બનાવો
િચ વણન, વાસવણન
સંવાદ લેખન
શી કા ય /વ તૃ વ પધા / કા ય પા પૂ ત
યાવહા રક ઉપયોજન માટેની વૃિ ઓ –
પ લેખન / અહેવાલ લેખન
દન મિહમા
યો ય વા યરચના – િવરામિચ નો મૂકોની રમત
ાદેિશક બોલીના અથ અને મા યભાષા

ચેનો તફાવત

ઢ યોગો અને કહેવતોનો વાતચીતમાં ઉપયોગ
લગ –વચન પ રવતન
પુ તક પ રચય / પુ તક સમી ા
શ દકોશ માંથી શ દ શોધો
તા કક ચતન માટેની વૃિ ઓ –
સમ યા ઉકેલ ( અપ રિચત પ રિ થિતમાં તમે શું કરશો ? )
અધૂરી વાતા, ઘટના, સંગ પૂણ કરો
શ દ, વા યોના ભેદ પારખો
નો રી
આપેલ ગ ખંડ વાંચી કાયકારણ સંબંધો તારવો
અનુભવો અને યોગ આધા રત તા કક ચચા
ઢઓ, મા યતાઓ, ણાલીઓ િવશે તા કક ચચા કરો
ઘટના- સંગોના કારણો અંગે અનુમાન કરો
તો, કથાઓ, ઉ સવોની ઉજવણી પાછળના હેતુઓની

ણકારી મેળવો

આ ઉપરાંત િશ ક પોતાની અનુકૂળતા મુજબ અ ય વૃિ ઓ યો
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શકે.

2.4.3

ાવી ય થી પારંગતતા

“ ાવી ય એ

યા છે , પારંગતતા ફલ ુિત ( િન પિ ) છે .”

પારંગતતા એટલે કોઇપણ િવષયમાં પૂરપ
ે ુરી માિહતીવાળુ,ં માિહતગાર અથવા અ યયનમાં પાર ઉતરેલ.ું અહ િવ ાથ
ભાષાિશ ણના કૌશ યોમાં પારંગત થાય એટલે કે કૌશ યોથી પૂરપ
ે રૂ ો માિહતગાર થાય.આ પારંગતતાને લીધે અ યયનમાં પાર
ઉતરે. પારંગતતામાં

ાવી ય

ા ત કરે.ભાષાના દરેક હેતઓ
ુ ના સંદભ જે હેતુ છે ,તે તમામ હેતુ િવધાનોને પૂરપ
ે ુરા સમ

અ યયન કાયમાં પાર ઉતરે એ ક ાએ કૌશ યો કે હેતુઓને સમજે . અથ હણ, અિભ યિ ત અને

યાયન, સજના મકતા,

યાવહા રક ઉપયોજન અને તા કક ચતન જે વા હેતુઓના િવિવધ ભાષા કૌશ યોમાં ાવી ય ા ત કરે.
લેિખત કે મૌિખક રજૂ આતમાં આપણને ભાષાકૌશ યમાં મેળવેલ ાવી યની ઝલક જોવા મળે છે .
િશિ ત યિ તની રજૂ આતમાં િવવેક અને િવન તા ભળે છે વળી એની વા છટાઅને રજૂ આતની શૈલીમાં જ એના
શ દભંડોળ અને ભાષા કૌશ યોની પારંગતતા, મૌિલ તાનો પ રચય થાય છે . ભાષાનાં િવિવધ કૌશ યો િસ ધ થયેલ હોય છે .
વગખંડમાં કે

હેર

વનમાં કોઇ

નની રજુ આત િશ ક પાસે કે કોઇ અિધકારી સમ

રજૂ કરવાની હોય યારે

સમ વગ કે જૂ થ એ એમ જ ઇ છે કે, આ રજૂ આત ,વાત અમુક યિ ત જ રજૂ કરે. કેમકે એ યિ ત પાસે રજૂ આતની કલા હોય
છે .સામેની યિ તને પોતાની વાત સમ વવા એમની પાસેનું ભાષા ાન ઉપયોગી બનતું હોય છે . આમ, ાવી યથી પારંગતતા
તરફ આગળ વધવાનું છે .

2.5 સારાંશ
ડી.એલ.એડ્. બી

વષના વતમાન અ યાસ મમાં તાલીમાથ ઓ તેના વ પથી માિહતગાર થાય તથા ધોરણ 6 થી

8 ના ગુજરાતી િવષયના હેતુઓ

ણે, સમજે અને હેતઓ
ુ ના આધારે બાળકોને અ યયન અનુભવો પૂરા પાડવા. હેતુઓના

ધોરણ માણે િવકાસ પામતા આવતનને સમજે , તથા આ હેતુઓમાં ાવી ય મેળવી તાલીમાથ ગુજરાતી ભાષા િશ ણના વગ
િશ ણકાયમાં ધોરણ 6 થી 8 માં આવતન પામતા હેતુઓને આધારે વગખંડમાં કેટલીક
ભાષાિશ ણમાં ાવી ય મેળવે અને તેનું ાવી ય પારંગતતાની ક ાએ પહ ચે છે .

2.6 કસોટી / સમજ ચકાસતા
ન 1 નીચેના

નો

નોના એક એક વા યમાં ઉ ર આપો.

(1) માતૃભાષા િશ ણના હેતઓ
ુ જણાવો .
(2) અથ હણમાં યાં બે કૌશ યોનો સમાવેશ થાય છે ?
(3) અિભ યિ ત યા બે કૌશ યો વારા થાય છે ?
(4) સજના મકતા એટલે શું ?
(5) અિભ યિ ત એટલે શું ?
(6)

યાયન કોને કહે છે ?

(7) યાવહા રક ઉપયોજન એટલે શું ?
(8) તા કક ચતન કોને કહેવાય?
(9) ધોરણ 6 ના અંતે બાળક પાસે કેટલા શ દોનું શ દભંડોળ હશે ?
(10) કશોરાવ થામાં િવ ાથ ઓને કેવાં કા યો ગમે છે ?
ન 2 નીચે આપેલા

નોના ટૂકં માં ઉ ર લખો.

(1) માતૃભાષાના હેતઓ
ુ જણાવી અથ હણ એટલે શું ? તે સમ વો.
(2) ભાષાિશ ણના અિભ યિ ત અને

યાયન હેતુને ટૂંકમાં સમ વો.

(3) માતૃભાષા િશ ણમાં પારંગતતા એટલે શું ?
ન 3 નીચેના

નોના સિવ તાર ઉ ર લખો.

(1) ગુજરાતી માતૃભાષાના અ યાસ મના વ પને િવગતે સમ વો..
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વૃિતઓ કરાવી ગુજરાતી

(2) હેતુઓનું િવકાસા મક આવતન એટલે શું ? કોઇ એક હેતન
ુ ું ધોરણ 6થી 8 માં થતા િવકાસા મક આવતનને સમ વો.
(3) ધોરણ 6 થી 8 ના િવકાસા મક આવતનની હેતુલ ી વૃિતઓ જણાવો.

2.7

વા યાય

1. ગુજરાતી માતૃભાષાના અ યાસ મનું વ પ િવગતે સમ વો.
2. હેતુઓનું િવકાસા મક આવતન એટલે શું ? કોઇ એક હેતન
ુ ું ધોરણ 6થી 8 માં થતું િવકાસા મક આવતન સમ વો ?
3. ધોરણ 6 થી 8 ના િવકાસા મક આવતનની હેતુઓને અનુલ ી વૃિ ઓ જણાવો.

2.8

ાયોિગક કાય
1. ધોરણ 6 થી 8 નાં કોઇ એક હેતુઓનો િવકાસા મક કોઠો તૈયાર કરો.
2. ધોરણ 6 થી 8 નાં હેતુ આધા રત વૃિ ઓ વગખંડમાં યોજો.

2.9 સંદભ સૂિચ
ધોરણ 1 થી 8 નાં ગુજરાતી પાઠયપુ તક

( ગુ.રા. શા. પા.પુ. બોડ ગાંધીનગર )

ધોરણ 1 થી 8 નાં ગુજરાતી િશ ક િનદશની

( ગુ.રા. શા. પા.પુ. બોડ ગાંધીનગર )

ગુજરાતી માતૃભાષા િશ ણ ડી.એલ. એડ્ થમ વષ મો યુલ 2015
ગુજરાતી અ યાપન નવીન વાહો
પ િતશા
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અને િવષયવ તુ ગુજરાતી ધો-૬ થી ૮

.સી.ઇ.આર.ટી. ગાંધીનગર
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એકમ - 3
ભાષા મૂ યાંકન
3.1

તાવના
સાથ જોડણીકોશ માણે મૂ યાંકનનો અથ “મૂ ય આંકવું તે અથવા મુલવણી એવો થાય છે ”. શૈ િણક મૂ યાંકન એટલે

શૈ િણક હેતુઓના સંદભમાં સં ાિ તનું મૂ ય આંકવું તે. આ માટે અ યયન-અ યાપનની સાથે-સાથે તથા સમયાંતરે શૈ િણક
િન પિ

કેટલા

માણમાં િસ

થઈ છે તે ન કી કરવાનું રહે છે .મૂ યાંકન એ સતત ચાલતી હેતુ કે ી

િવ ાથ ઓમાં આવેલાં અપેિ ત વતન-પ રવતનોને ચકાસવાની

યા છે . મૂ યાંકન

યા છે .“આગળ વધવા માટે સહાવલોકન એટલે ઘડીક ઉભા

રહી પાછળ વળીને જોવાની યા તે મૂ યાંકન”.
‘રેચસ’ અને ‘ડોગ’ નામના િવ ાનો જણાવે છે કે મૂ યાંકનની

યા સતત ચાલતી હોય છે . એનો અથ એ થાય છે કે

િશ કે શ ય હોય તેટલી બધી રીતે અને બધા સંગોએ િવ ાથ ઓનું સતત િનરી ણ કરતા રહેવું જોઈએ.
મૂ યાંકન અને મૂ યાંકનનાં સાધનો િવશે િવગતવાર ચચા થમ વષમાં અ યેતા અને મૂ યાંકનના પુ તકમાં કરવામાં
આવી છે . આ કરણમાં આપણે ભાષાના સંદભમાં કા યપંિ ત, અર - લેખન અને સં ેપીકરણનું મૂ યાંકન કેવી રીતે થઇ શકે
તેના િવશે વાકેફ થઈશુ.ં
3.2 ઉ શ
ે ો
િશ ણાથ ઓ માટે અ યાસના ઉ ેશો આ મુજબ છે .
કા ય પંિ ત કે પંિ તઓની સમજૂ તીનું મૂ યાંકન કરી શકે.
અર

લેખનનું મૂ યાંકન કરી શકે.

સં ેપીકરણનું મૂ યાંકન કરી શકે.
3.3 અ યયન િન પિ ઓ
આ એકમનો અ યાસ કયા બાદ િશ ણાથ ઓ નીચે જણાવેલ મુ ા માટે સમથ બનશે.
કા ય પંિ ત કે પંિ તઓની સમજૂ તીનું મૂ યાંકન કરી શકશે.
અર

લેખનનું મૂ યાંકન કરી શકશે.

સં ેપીકરણનું મૂ યાંકન કરી શકશે.
3.4 કા ય પંિ ત કે પંિ તઓની સમજૂ તીનું મૂ યાંકન
3.4.1

તાવના
કા ય-કિવતા એ માનવીની સુંદર અને કલા મક ભાવના ય ત કરવાનું ઉ મ મા યમ છે . કિવતા ાચીનકાળથી જ

માણસના દયમાં આનંદ અને રસનું સચન કરતી આવી છે . માણસ કા યને માણીને જે ટલો આનં દત થાય છે તેટલો સાિહ યના
કોઈ પણ કારને સાંભળીને આનં દત થતો નથી. િવ ાથ ના માનવીય ગુણો અને ભાવનાઓને િવકસાવવાનું અસરકારક મા યમ
કિવતા છે .
કિવતાને ઈિ યગ ય કહેવામાં આવે છે . કા ય વિન વારા કાનને આનંદ આપે છે . અને શ દિચ ો વારા આંખને
સંતોષ આપે છે . શ દિચ
અંતરમાં આ થા,

વારા કિવતા ભાવને જગાડે છે . કિવતાથી િવ ાથ ની સૌ દય િ નો િવકાસ થાય છે . કિવતા

ધા અને નીિતના મૂ યો ઢ બનાવે છે . કા ય િશ ણ િવ ાથ ના દયને જગાડી સંવેદના કેળવી ઊ મઓનું

ઉ વ કરણ કરે છે .
આમ ભાવ, ભાવના, િવચાર અને ક પનાને સમજવામાં, પોષવામાં અને િવકસાવવામાં કા ય પંિ તઓ િવ ાથ ના
અનેરો ભાગ ભજવે છે .તેથી કા ય પંિ તઓનું મૂ યાંકન ખૂબ અગ યનું છે .

30

વનમાં

3.4.2 કા ય પંિ ત કે પંિ તઓનું મૂ યાંકન કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો.
કા ય પંિ તનું મૂ યાંકન ખૂબજ જ રી અને અગ યનું છે . કોઈ પણ કા ય પંિ ત સમ વવી હોય યારે તેનું મૂ યાંકન
કરવું મહ વનું બને છે . તેનું મૂ યાંકન કરતી વખતે એક િશ ક તરીકે કેટલીક બાબતો યાનમાં લેવા જે વી હોય છે . જે નીચે મુજબ
છે .
દરેક કા ય પંિ તને સમ ને તેના અથની પ તા થઇ છે કે કેમ તે તપાસવુ.ં
કિવએ ય ત કરેલી મૂળ લાગણીઓને સમજયો છે કે કેમ તે જોવું.
પંિ તમાં અિભ ય ત થયેલ ક પનાને સમજયો છે કે કેમ તે જોવુ.ં
પંિ તમાં વપરાયેલ અલંકારને સમ ને સમજૂ તી કરે છે કે કેમ ?
મૌિલકતા અને સજના મકતાનો ઉપયોગ થયો છે કે કેમ તે જોવુ.ં
િતક કે િવિશ શ દ યોગનો ઉપયોગ કય હોય તેને ાધા ય આપવું.
જ રી ઉદાહરણો,

ાંતો વારા સરળ સમજૂ તી અપાઈ છે કે કેમ તે જોવુ.ં

સમાન અથ/ભાવ/બોધ ધરાવતી અ ય કિવતા સાથે તુલના કરવી જ રી છે .
ઉપરો ત બાબતોને યાનમાં રાખી આપેલ મ માપદંડ મુજબ કા ય પંિ તનું મૂ યાંકન કરી શકાય છે . મ માપદંડ
આપેલ મુ ાઓ ઉપરાંત તમારા અનુભવ અને આંતરસૂઝ આધા રત અ ય મુ ાઓ પણ ઉમેરી શકાય.
3.4.3 ચેકિલ ટ
ચેકિલ ટમાં આપેલા

નો યાન પૂવક વાંચો અને કા ય પંિ ત મૂ યાંકનના આધારે ‘હા’ અથવા ‘ના’ ખાનામાં યો ય

જ યાએ ‘√’ની િનશાની કરો.
મ

મૂ યાંકનના

નો

1

મરોડદાર અ રો અને િલિપબ ધ લખાણ છે ?

2

કા ય પંિ તના અથને બરાબર સમ યા છે ?

3

કિવતાના મૂળ િવચારને પામી શ યા છે ?

4

સમાન િવચારવાળી અ ય કિવતા સાથે તુલના કરી શ યા છે ?

5

કિવએ ય ત કરેલી મૂળ લાગણીઓને સમ

6

કા ય સમજુ તીમાં િમકતા જળવાઈ છે ?

7

કા ય પંિ તને તકબ ધ રીતે સમ વી શ યા છે ?

8

કા ય પંિ તની સમજુ તીમાં મૌિલક ઉદાહરણ આપી શ યા છે ?

9

લખાણમાં તુલના મક કા ય પંિ તઓ જોવા મળે છે ?

10

કિવતામાં યોજે લી ક પનાને યો ય રીતે સમ

11

કિવતાની િતક યોજનાને પ કરી શ યા છે ?

હા

ના

શ યા છે ?

શ યા છે ?

આપેલ ચેકલી ટમાં ‘હા’ ની કોલમમાં ‘√’ ની િનશાની જે ટલી વધુ હશે તેટલી કા ય કે પંિ તની ગુણવ ા વધુ
કહેવાય. સારી કા યપંિ તઓમાં ‘હા’ ની મા ા વધુ હોય છે . ‘ના’ ની િનશાની વધુ હોય તે કા ય પંિ ત માટે વધુ મહેનતની જ ર
છે તેમ સમજવું.

3.5 અર લેખનનું મૂ યાંકન
3.5.1

તાવના
અરબી શ દ ‘અઝ’ પરથી ગુજરાતી ભાષામાં ‘અરજ’ શ દ આ યો છે . ‘િવનંતી’નો અથ ધરાવતા આ શ દ પરથી

િવનંતી કે કોઈ માંગણીની રજૂ આતને પણ ‘અર ’ કહેવામાં આવે છે . જયારે આ માગણી કે િવનંતી ઔપચા રક વ પે કોઈ
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સં થા કે હો ેદાર યિ ત સામે રજૂ કરવાની હોય યારે તેના લેિખત વ પને ‘અર ’ કહેવાય છે .આ લેિખત વ પ ઔપચા રક
પ લેખનનો જ એક કાર ગણાય છે .
પ અને અર

વ ચે ભેદ કરનાર બાબત તેમનો િવષય છે . પ માં ભાવ કે લાગણીની અિભ યિ ત શ ય છે . જયારે

અર માં તો જ રયાત કે માગણી સંદભ િબનજ રી લંબાણ ન હોય તેવી િમતા રી રજૂ આત કરવાની હોય છે . અ યથા બંનેનું
માળખું સરખું જ હોય છે .
3.5.2 અર લેખનનું મૂ યાંકન કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો.
અર

લખનારે કાગળની જમણી બાજુ અર

લખનારનું પૂ ં નામ, સરનામુ,ં તારીખ લખવાં.

સં થા, શાળા, ઓ ફસના વડાને ઉ ેશીને ‘ િત’ શ દ તથા હો ો લખીને અર નો આરંભ કરવો.
સં થા, શાળા કે ઓ ફસનું પૂ ં નામ, ગામ, તાલુકો અને િજ લાની ન ધ કરવી.
િવષય લખીને અર

શા માટે લખો છો તેની િવગત દશાવવી.

િવષય પછી આરંભમાં સં થાના અિધકારીને યો ય માનવાચક શ દથી ઉ ેશીને અર લેખનની શ આત કરવી.
અર માં લખાયેલી િવષય વ તુની વા યરચના ટૂંકી અને મુ ાસર હોવી જોઈએ.
થમ ફકરામાં દૈિનક પ ની
બી

હેરાતના અનુસંધાનમાં કે માિહતી

યાંથી ા ત થઇ હોય તેની િવગત જણાવવી.

ફકરામાં નામ, સરનામુ,ં જ મ તારીખ, મર, અનુભવ, લાયકાત અને શોખના િવષય દશાવવા.

જ યાને અનુ પ લાયકાત, િવષય, યુિનવ સટી કે સં થાનું નામ, વષ, પ રણામ, ટકા વગેરન
ે ી પ ન ધ કરવી.
ી

ફકરામાં તમે સં થામાં તથા કાય ે માં િન ાપૂવક ફરજ બ વશો તેની ખાતરી આપવી.

અસલ માણપ ો યારે બતાવશો તેમ જ અર ની સાથે કઈ િવગતોની નકલ સામેલ છે તેની ન ધ કરવી.
અિધકારી કરતા આપ ં થાન િન ન હોય તો ‘આપનો િવ વાસુ’ લખીને પૂ ં નામ તથા સહી કરવી.
જે સં થામાં કે શાળામાં અર

કરી છે તેનું સંપૂણ સરનામું પીનકોડ સિહત કવર ઉપર લખવું તથા ડાબી બાજુ ના

ખૂણા પર રવાના કરનારનું સરનામું લખવું જ રી છે .
ઉપરો ત બાબતોને યાનમાં રાખી આપેલા ચેકલી ટ મુજબ અર

લેખનનું મૂ યાંકન કરી શકાય. ચેકલી ટમાં આપેલ

મુ ાઓ ઉપરાંત તમારા અનુભવ આધા રત અ ય મુ ા પણ ઉમેરી શકાય.
3.5.3 ચેકિલ ટ – ચેકિલ ટમાં આપેલા

નો યાનપૂવક વાંચો અને અર

લેખનના આધારે ‘હા’ અથવા ‘ના’ ખાનામાં યો ય

જ યાએ ‘√’ ની િનશાની કરો.
મ

મૂ યાંકનના

નો

હા

1

અર

2

સં થા,શાળા,ઓ ફસના વડાને ઉ શ
ે ીને ‘ િત’શ દ તથા હો ો,પૂ ં સરનામું લખેલ છે ?

3

િવષય લખીને અર

4

િવષય પછી આરંભમાં સં થાના અિધકારીને યો ય માનવાચક શ દનો ઉપયોગ કય છે ?

5

અર માં િવષયવ તુની વા યરચના ટૂંકી અને મુ ાસર છે ?

6

અર

7

જ યાને અનુ પ લાયકાત િવગેરે બાબતોની ન ધ કરી છે ?

8

અર ના અંતમાં કાય ે માં િન ાપૂવક ફરજ બ વશે તેવી ખાતરી આપેલ છે ?

9

અસલ માણપ ો યારે બતાવશે તેની કોઈ ન ધ કરેલ છે ?

10

અર માં િબડાણની િવગતો લખેલી છે ?

લખનારે જમણી બાજુ અર

ના

લખનારનું નામ, સરનામુ,ં તારીખ લખેલ છે ?

લખવાનો હેતુ લખેલ છે ?

લખનારે પોતાની અંગત માિહતી લખેલ છે ?

આપેલ ચેકિલ ટમાં ‘હા’ ની કોલમમાં ‘√’ ની િનશાની જે ટલી વધુ હશે તેટલી અર ની ગુણવ ા વધુ કહેવાય. સારી
અર

લેખનમાં ‘હા’ ની મા ા વધુ હોય છે . ’ના’ ની િનશાની વધુ હોય તે અર
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માટે વધુ મહેનતની જ ર છે તેમ સમજવું.

3.6 સં પ
ે ીકરણનું મૂ યાંકન
3.6.1

તાવના
કોઈ પણ િવષયના મ યવત િવચારબીજ કે સારની સંિ ત આવૃિ ને સારલેખન કે સં પ
ે ીકરણ કહે છે . થ
ં ોનું વાચન

કરવું સરળ છે પણ તેના સારને સં ેપમાં રજૂ કરવાનું બહુ કઠીન છે . આ કાય સરળ બનાવવા માટે બી ના િવચારો સારી રીતે
સમ

લેવા ખાસ જ રી છે . ખાસ કરીને વતમાન

વનમાં પ કાર વ માટે આ કળા હ તગત કરવી આવ યક છે . નાના

બાળકોને ટૂંકા ફકરા, પ રિચત ફકરા આપી િશ ક એકાદ સાર લેખનનો નમૂનો આપે એ જ રી છે . વધુ લંબાણ થાય નિહ અને
એક પણ મુ ો છૂ ટી

ય નિહ, તો જ આ કામ વધુ સઘનતાથી થયું ગણાય. આ માટે સં પ
ે ીકરણનું યો ય મૂ યાંકન જ રી છે .

3.6.2 સં પ
ે ીકરણનું મૂ યાંકન કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો.
સં ેપીકરણ એટલે મોટે ભાગે તો સાર લેખન જ. આપેલા ફકરાને એકા તાથી અને યાનપૂવક વાંચી તેનું તા પય
(ભાવાથ) અને તેના હાદ પ મુ ાઓ બરાબર તારવી ટૂંકમાં લખવાની કળા. મૂ યાંકન કરતી વખતે નીચેની બાબતો યાનમાં
રાખવી જોઈએ.
યાનપૂવક એકા તાથી ફકરાને જ ર જણાય તેટલી વખત વાંચી જવો.
ફકરામાં શેના િવશે અથવા કોના િવશે કહેવાયું છે તથા શું કહેવાયું છે તે પકડવુ.ં
ફકરાના મુ ય િવચારને તેની સાથે ગુંથાયેલો લખનારના મનનો ભાવ પૂરો ન પકડાય યાં સુધી એ ફરી ફરી વાંચવો.
િવષયના મુ ય િવચારને સમ ને મુ ાઓને અલગ તારવવા.
મુ ય િવચારો ય ત કરતા ચાવી પ શ દો કે વા યોની ન ધ કરવી.
સરળ, ટૂંકાં, સૂ ા મક વા યોમાં મુ ાઓનું િન પણ કરવુ.ં
પોતાના મંત યો કે િબનજ રી લખાણને થાન આપવું નિહ.
િવચારોની િમકતા

ળવવી.

લેખન, જોડણી, યાકરણ, િવરામિચ નોની ભૂલ ન થાય તેનું યાન રાખવું.
ફકરાને ટૂંકું, પ , અથસૂચક િશષક આપવુ.ં
મૂળ લખાણનાં

ાંતો કે ઉદાહરણો છોડી દેવાં.

ઉપરો ત બાબતોને યાનમાં રાખી આપેલા ચેકિલ ટ મુજબ સં ેપીકરણનું મૂ યાંકન કરી શકાય. ચેકિલ ટમાં આપેલ મુ ાઓ
ઉપરાંત તમારા અનુભવ આધા રત અ ય પણ ઉમેરી શકાય.
3.6.3 ચેકિલ ટ - ચેકિલ ટમાં આપેલા

નો યાનપૂવક વાંચો અને સં પ
ે ીકરણના આધારે ‘હા’ અથવા ‘ના’ ખાનામાં યો ય

જ યાએ ‘√’ની િનશાની કરો.
મ
1

મૂ યાંકનના નો
ફકરાને યાનપૂવક બરાબર વાં યો છે ?

2

ફકરામાં શેના િવશે, કોના િવશે કહેવાયું છે અને શું કહેવાયું તે પકડાયું છે ?

3

િવષયને સમ ને મુ ાઓને અલગ તાર યા છે ?

4

મુ ય િવચારોને ય ત કરતા ચાવી પ શ દો કે વા યોની ન ધ કરી છે ?

5

સરળ, ટૂંકા વા યોમાં મુ ાઓનું િન પણ થયું છે ?

6

પોતાનાં મંત યો કે િબનજ રી લખાણને થાન આ યું છે ?

7

િવચારોની િમકતા જળવાઈ છે ?

8

લેખનમાં, જોડણી, િવરામિચ નોનો યો ય જ યાએ ઉપયોગ કરેલ છે ?

9

મૂળ લખાણ કે

10

ફકરાને ટૂંક,ું પ શીષક આ યું છે ?
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ાંતોને છોડી દીધાં છે ?

હા

ના

આપેલ ચેકિલ ટમાં ‘હા’ ની કોલમમાં ‘√’ ની િનશાની જે ટલી વધુ હશે તેટિલ સં ેપીકરણની ગુણવ ા વધુ કહેવાય.
સારા સં પ
ે ીકરણમાં ‘હા’ ની મા ા વધુ હોય છે . ’ના’ ની િનશાની વધુ હોય તે સં ેપીકરણ માટે વધુ મહેનતની જ ર છે તેમ
સમજવુ.ં
3.7 સારાંશ
કા ય પંિ તમાં અથની પ તા, ક પનાની સમજૂ તી તથા મૌિલકતા અને સજના મકતાનો ઉપયોગ થયો હોવો
જોઈએ. કા યપંિ તના મૂ યાંકન માટે જ રી ઉદાહરણો અને

ાંતો વારા સરળ સમજૂ તી અપાઈ હોવી જોઈએ. તદુપરાંત

કિવતાનો ભાવ અને મૂળ િવચાર જળવાઈ રહે તે પણ યાનમાં રાખવું જોઈએ.
લેિખત અિભ યિ ત એ યિ ત વના માપનનું સાધન છે . િશ ણાથ ઓની ભાષા સમૃ

બને. ભાષાસ જતાનો

િવકાસ થાય તેમજ લેિખત અિભ યિ ત ઉપર ભુ વ ા ત કરે તે ખૂબ જ અગ યનું છે . લેખનની સ જતા માટે િવચાર
સમૃિ , ભાષા સ જતા, સુંદર હ તા ર, િવરામ-િચ નોનોની સમજ, ભાષા શુિ , વા યરચના વગેરે જે વા મુ ાઓ અર

લેખન માટે ખૂબ જ મહ વના છે . અર

લેખન સૌને આવડે તે જ રી છે . અર

લેખનના મૂ યાંકનમાં તપાસણી માટેની

સં ાઓનો ઉપયોગ િશ કે કરવો જોઈએ.
મુ ય િવષય પર યાન કેિ ત કરવા િવચારોના સાર કે સંિ ત આવૃિ ને સાર લેખન કે સં પ
ે લેખન, સં પ
ે ીકરણ
તરીકે ઓળખીએ છીએ. કોઈ પુ તક કે લેખના તા પયને સમ યા બાદ તેને વતં વા ય સં પ
ે માં ય ત કરવાનું કાય થોડું કઠીન
છે . મોટા ંથોના વાંચન બાદ તેને સં ેપમાં રજૂ કરવા માટે િશ કો વારા તેનું યો ય મૂ યાંકન પણ જ રી છે .

3.8 કસોટી
ન-1 નીચેના

નોના ટૂકં માં ઉતર લખો.

1. કિવતા એટલે શું ?
2. કા ય કે પંિ તઓનું મૂ યાંકન કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો લખો.
3. અર

લેખન એટલે શું ?

4. અર

લેખન માટે યાનમાં રાખવાની ણ બાબતો લખો.

5. સં ેપીકરણ એટલે શું ?
6. સં ેપીકરણ માટે યાનમાં રાખવાની કોઈ પણ ણ બાબતો લખો.
ન-2 નીચે આપેલ

નોના ઉ રો િવગતે લખો.

1. ધોરણ-7 થમ સ ની કોઈ એક કિવતાનું મૂ યાંકન કરો.
2. કા ય કે પંિ તઓનું મૂ યાંકન કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો િવગતે લખો.
3. અર
4.

લેખન માટે યાનમાં રાખવાની બાબતો િવગતે લખો.

મુખ ી/આચાય ી લોકિનકેતન

ટ બેલા મુ.પો ટ-બેલા તા.તળા

િજ. ભાવનગર માટે

નાલી એલ. ચૌહાણ

‘મહાકાળી કૃપા’ સી-5004, શાંિતનગર-1, કાિળયાબીડ, ભાવનગરથી ભાષાિશ કની જ યા માટે અર લેખન કરે છે .
5. સં ેપીકરણ માટે યાનમાં રાખવાની બાબતો િવગતે લખો.
6. કોઈ એક ફકરાનું સં ેપીકરણ કરો.

3.9 વા યાય
ન-1 નીચેના

નોમાંથી યો ય િવક પ પસંદ કરી સાચા ઉ ર લખો.

1. માનવીય ગુણ િવકસાવવાનું અસરકારક મા યમ કયું છે ?
અ. યાકરણ બ. કિવતા ક. કથન ડ. લેખન
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2. અરબી શ દ ‘અઝ’ પરથી ગુજરાતી ભાષાનો શ દ કયો છે ?
અ. િવનંતી
3. અર

બ. અર

ક. અરજ ડ. માંગણી

લખનારનું સરનામું પ માં યા ભાગે આવે છે ?

અ. ઉપર જમણી બાજુ બ. ઉપર ડાબી બાજુ ક. મ યમાં ડ. પ માં નીચે
4. ભાવનગર િજ લા પંચાયતમાં િશ ક તરીકેની અર

લેખનમાં સંબોધન શું આવશે ?

અ. િત, િજ લા મુખ

બ. િત, િજ લા ા.િશ.અિધકારી ી

ક.

ડ. િત, િજ.િશ.અિધકારી ી

િત, તાલુકા ા.િશ.

5. પ ર છે દને શીષક કેવું આપશો ?
અ. ખૂબ લાંબુ બ. ટૂંકું પ
ન-2 નીચેના

ક. અ પ

ડ. િવષયવ તુને અનુ પ

નોના ટૂકં માં ઉ ર લખો.

1. મૂ યાંકન એટલે શું ?
2. કા યપંિ તનું મૂ યાંકન કેવી રીતે કરશો?.
3. કિવએ ય ત કરેલી મૂળ લાગણીઓને સમજયો છે કે કેમ તેનું મૂ યાંકન કેવી રીતે કરશો?
4. પ લેખન અને અર લેખન બંને કઈ રીતે જુ દાં પડે છે ?
5. અર માં શૈ િણક લાયકાતમાં કઈ કઈ બાબતો યાનમાં લેશો ?
6. સારલેખન શા માટે જ રી છે ?
7. સં ેપીકરણમાં કઈ કઈ બાબતોને યાનમાં રાખવી જોઈએ?
ન-3 મુ ાસર ઉ ર લખો.
1. કિવતાનું મૂ યાંકન કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો લખો.
2. તમારા િવ તારમાં ગંદકી દૂર કરવા માટે યો ય અિધકારી ીને અર

લખો.

3. સં ેપીકરણ અને સારલેખન બંને વ ચે શો તફાવત છે ?

3.10 ાયોિગક કાય
1. કૃિત દશન કરાવતી કિવતાઓ સં િહત કરી અંક તૈયાર કરો.
2. પા ય પુ તકમાં આવતા સાિહ યકારોની અ ય કૃિતઓ ઈ ટરનેટ ઉપર મેળવો.
3. સં થામાં આવેલ જૂ ની અર ઓ/આવેદન પ ોની ફાઈલ ચકાસો.

3.11 સંદભ સાિહ ય સૂિચ
1.ગુજરાતી ભાષા ડી.એલ.એડ્. થમ વષ અ યાસ મ મો યુલ -2015-16 - સીઈઆરટી-ગાંધીનગર
2. ધોરણ-1 થી 8 ગુજરાતી પા ય પુ તક – ગુ.રા.પા.પુ.મંડળ-ગાંધીનગર
3. ધોરણ-1 થી 8 ગુજરાતી િશ ક િનદશની – ગુ.રા.પા.પુ.મંડળ-ગાંધીનગર
4. લેખન કૌશ ય – ડૉ.યોગે ભાઈ યાસ
મૂ યાંકનનો નમૂનો
ધોરણ-6 થી 8માં દરેક એકમના અંતે વા યાય આપેલો હોય છે . પરંતુ દરેક

નો મોટા ભાગે માિહતીલ ી હોય છે .

ખરેખર જે તે એકમનું મૂ યાંકન કરવું જ હોય તો તેમાં િવ ાથ િવચારતો, તક કરતો થાય તેવા ય નો કરવા જોઈએ. તમે
ભિવ યમાં િશ ક થવા જઈ ર ા છો યારે િવ ાથ ઓનું મૂ યાંકન કરતી વખતે નીચે આપેલ નમૂનાનો વા યાય યાનમાં
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રાખશો. આ જે વા અ ય વા યાયો આપ પણ રચી શકશો. તેના માટેનો અહ

ય ન થયેલ છે . આપ જોઈ શકશો કે કોનું, યાં,

કોણ જે વા

નોના ઉ રમાં સમજશિ ત કામે લગાડવી પડે.

નોના ઉ રમાં માિહતી આવે પણ કઈ રીતે? શા માટે? જે વા

આવા વા યાયથી િવ ાથ ઓની મૌિલ તામાં વધારો થાય છે .
પાઠ - વરામ ભ
વા યાય
ન-

1. ‘દેખો છો’ ? શા માટે ? જૂ ઓ છો. શા માટે નિહ ? પાઠના આધારે લખો.
2. અિભમાન અને િમ યાિભમાન વ ચે શો ભેદ છે ? પાઠના આધારે લખો.
3. ‘મોટા દીવા જે વા અ રો’ યાં દીવાની સરખામણી શા માટે ?
4. વાચાળ, બોલકો અને વાતો ડયો શ દોનો તફાવત શો થાય છે ?
5. યુિ ત અને ઉપાય વ ચે શો તફાવત છે ?

કિવતા- સોના જે વી સવાર
ન-

1. સવારને કઈ રીતે પી શકાય?
2. સવાર

યેક પાનની ટશરે કઈ રીતે ટમકે?

3. ટહુ કામાં સવાર કેવી રીતે રણકે છે ?
4. સરોવરમાં સવાર કેવી રીતે ચમકે છે ?
5. સવાર મોર પી છમાં કઈ રીતે ફરકે છે ?
6. રમતાં-રમતાં ઘરમાં સવાર કઈ રીતે પહ ચે છે ?
7. તડકામાં તાજપ હોય એવું શેને આધારે કહી શકાય?
8. દવસમાં જે મ સવાર, બપોર, સાંજ આવે છે તેમ

વનમાં સવાર યારે આવે?

પાઠ - સહની દો તી
1. આ પાઠ સંગ શા માટે નથી? શા માટે વાતા છે ?
2. મા ાવાળાના મૃ યુ બાદ સહ મશાનેથી જં ગલમાં કેમ જતો ર ો?
3.

સહણના મૃ યુ પછી સહને ોધ જ મે છે જયારે મા ાવાળાના મૃ યુથી વૈરા ય કેમ જ મે છે ?

4. મા ાવાળાના અંતરમાં સહ માટે વહાલ શા માટે ઉભરાયું હતું?
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એકમ : 4 યાકરણ િશ ણ
4.1

તાવના

4.2 ઉદેશો
4.3 અ યયન િન પિ ઓ
4.4 યાવહા રક યાકરણ િશ ણનો યવહારમાં ઉપયોગ
4.4.1 યાકરણ િશ ણ કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો.
4.4.2 ધોરણ 6થી8 ના માતૃભાષાના પુ તકમાં સમાિવ
4.4.2.1 સંયોજક
4.4.2.2

ત અને રવાનુકારી યોગો

4.4.2.3 અલંકાર
4.4.2.4 સમાસ
4.4.2.5 સંિધ
4.4.2.6 છં દ
4.4.2.7 િનપાત

4.5 વા યાય
4.6 સંદભ સૂિચ
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યાવહા રક યાકરણના મુ ા.

એકમ – 4

યાકરણ િશ ણ
4.1

તાવના
થમ વષ કોસ 4 અ માં યાકરણ િશ ણના મુ ાઓ સં ા, િવશેષણ,

યાપદ,

યા િવશેષણ, વા યના કારો, િવરામ

િચ નો વગેરે િવશે અ યાસ તમે કય છે . હવે િ તીય વષમાં આપણે યાવહા રક યાકરણ િશ ણમાં સંિધ, સમાસ, સંયોજક,
િનપાત, છં દ, અલંકાર, િ

ત અને રવાનુકારી વગેરન
ે ો અ યાસ કરીશું.

4.2 ઉ શ
ે ો
િશ ણાથ ઓ માટે આ મુ ાના હેતુઓ આ મુજબ છે .
યાવહા રક યાકરણ િશ ણનો યવહવારમાં ઉપયોગ કરશે.
ધોરણ 6 થી 8 ના પા યપુ તકના અ યાસ મમાં સમાિવ

યાકરણના મુ ાઓનું ાન ા ત કરે.

યાવહા રક યાકરણ િશ ણના અ યાપનની આગમન/િનગમન પ ધિતના આધારે એકમમાંથી ઉદાહરણ વારા
તારવણી કરવાનું કૌશ ય કેળવે.
ભાષાના અ યાપન કાય દરિમયાન યાકરણને સાંકળીને સરળ અને રસ દ બનાવશે.
િશ ણાથ ઓ યાકરણ

યે રસ િચ કેળવે.

4.3 અ યયન િન પિ ઓ :
યાવહા રક યાકરણ િશ ણનો યવહારમાં ઉપયોગ કરશે. યવહા રક યાકરણનો િશ ણકાયમાં ઉપયોગ કરતાં શીખે.
આગમન પ િત ારા 6 થી 8 ના એકમોમાંથી ઉદાહરણ શોધવાનું કૌશ ય કેળવશે.
ભાષાના અ યાપન કાય દરિમયાન યાકરણને સાંકળી લઈ સરળ અને િચકર બનાવશે.

4.4 યાવહા રક યાકરણનો ઉપયોગ.
4.4.1 યાકરણ િશ ણ કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો.
4.4.2 ધોરણ 6 થી 8 ના માતૃભાષાના પુ તકમાં સમાિવ

યાવહા રક યાકરણના મુ ા.

યાવહા રક યાકરણ િશ ણનો યવહારમાં ઉપયોગ.
ભાષા એક યવ થા છે . આ યવ થાને પોતાનાં િનયમો છે . આ િનયમોનો સં હ એટલે યાકરણ. આ િનયમોના
આધારે ભાષાનો
યાકરણશા

યોગ યિ ત કરે છે અને અ ય

છે . િનયમબ

ારા બોલાયેલી ભાષાને સમજે છે . આમ ભાષાને બંધારણનું એક

પે બોલવાનું અને સમજવાનું શીખવે છે આમ, યાકરણ એટલે ભાષાના વણ, વિન, પપદ

શ દ અને વા ય આધા રત રચના, સંરચના અંગન
ે ી િનયમલ ી િવચારણા.
ભાષા િશ ણમાં યાકરણનું થાન ધરી સમાન છે . ભાષાનાં ત વોને યાવહા રક ઉદાહરણ સાથે સમજવાની રીત
યાવહા રક યાકરણ છે . ભાષા સાથેજ યાકરણ વણાયેલું છે તેને અલગ કરી ન શકાય. યાકરણ શીખવવા ભાષાના અનુભવો
આપવાથી ધોરણ 6 થી 8 માં ગુજરાતી ભાષામાં યાવહા રક યાકરણ શીખે છે . ધોરણ 1 થી 5 ના ગુજરાતી ભાષા િશ ણમાં
િવ ાથ ઓ સં ા, સવનામ, િવશેષણ, લગ, વચન અને િવરામિચ નોનો ઉપયોગ યવહારમાં કરે છે . ભાષાને વધુ સમૃ ધ
બનાવવા છં દ, અલંકાર, સમાસ વગેરન
ે ો ઉપયોગ િવ ાથ ઓને યારે, કઈ જ યાએ, કેવી રીતે કરવો? તેનું ાન આપવું જ રી
છે . જે થી ભાષાને વધુ ચમ કૃત, અલંકૃત અને અસરકારક બનાવી શકે.
4.4.1 યાકરણ િશ ણ કરતી વખતે યાનમાં રાખવાની બાબતો.
િશ કે યાકરણના મુ ાની ચચા કરતી વખતે પાઠનાં વા યો અને શ દોનો ઉપયોગ કરવો.
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યાકરણના િનયમો ઉદાહરણો આ યા બાદ આ િનયમ લાગુ પડે છે તેવી સમજણ આપવાથી ાન દીધકાલીન બની
રહે છે .
પાઠ વાંચન બાદ યાકરણના મુ ાઓ જે વાકે છં દ, અલંકાર, સમાસ,

યાપદ, િવશેષણ, સં ા વગેરે શોધવા માટે

િવ ાથ ઓને આપીએ.
િશ ક/ િશ ક તરીકે યાકરણના મુ ાઓનું તલ પશ

ાન મેળવે તે જ રી છે . પરંતુ િવ ાથ ઓને િબનજ રી

ડાણમાં ન લઈ જઈએ.
યાંય યા યાઓ અને િનયમોની ગોખણપ ી કરાવવાને બદલે યાવહા રક ઉદાહરણો પરથી બાળકો વયં ભાષાની
યવ થા અને બંધારણને સમજે તેવી પ રિ થિત િનમાણ કરીએ.
િવિવધ

ય- ા ય સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ.

આપણા અ યયન

યામાં વૈિવ ય લાવીએ.

ાન ગ મત અને

યા ારા શીખવવાનો ય ન કરીએ.

યાકરણનું ાન એક સાધન છે સા ય નિહ તેનો યાલ રાખીએ.
4.4.2 ધોરણ 6 થી 8 ના માતૃભાષાના પુ તકમાં સમાિવ

યાવહા રક યાકરણના મુ ા.

ધોરણ 6 થી 8 માં ભાષા િશ ણમાં આ મુજબના યાકરણને લગતા મુદાઓનો સમાવેશ કરેલ છે . િવરામિચ નો,
સં ાના કાર,

યાપદ, નામપદ, િવશેષણ, કાળ, જોડણી, વર અને યંજન, વા યના કાર આ તમામ મુ ાઓ તમે શીખી

ગયા હશો. હવે આપણે બાકી રહેલા મુ ાઓનો અ યાસ કરીશું.
સંયોજકો
અને રવાનુકારી યોગો.

િ

સંિધ
સમાસ
છં દ
અલંકાર
િનપાત
4.4.2.1 સંયોજકો
આ છોકરી મારી પૌ ી છે પણ િબચારી ભોળી છે .
તું બધો સામાન અહ ખસેડી લે અને આગળનું ટેશન આવે યારે ઉતરી જજે .
બા

યાં હોય યાં એની વાતનો િવષય વાડો જ હોય.

બે વા યોને જોડતાં પદો યાં છે ? પણ, અને, યાં વગેરે બે વા યોને જોડતાં સંયોજક છે . આવા સંયોજકોથી
પદો, વા યસમૂહો, વા યો કે વા યખંડો જોડાતા જ નથી પરંતુ ભાષાની લાધવ સાથેની ચોટ પણ ઉ પ ન
થાય છે .
4.4.2.2 િ

અને રવાનુકારી શ દો.

‘િ ’ એટલે બે અને ‘ઉ ત’ એટલે બોલાયેલું તે. િ

એટલે જે બે વખત બોલાય છે તે. િ

યોગોને જે મકે ઠેર

ઠેર, લાડુબાડુ, ગ લાત લા, ચોપડી-બોપડી, ભજન બજન, ગીતબીત, દોડાદોડી, ગાળાગાળી.
સંપણ
ૂ િ

વાળા યોગો : -

‘ઘેરઘેર’, ‘માંડમાંડ’, ‘પાંચપાંચ’, જે વા શ દ યોગોમાં એકનું એક પ સમ
િ

વાળા યોગો કહે છે .
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પમાં બેવડાય છે આવા યોગો સંપૂણ

અમુક અંશના લોપવાળી િ
કેટલાક િ

યોગોમાં એકનું એક પ બેવડાતું હોય છે પણ એમાંથી કોઈ વિનનો લોપ થયો કહેવાય. જે મ કે

‘આટઆટલું’ એમાં ‘આટલું આટલુ’ં ને થાને ‘લું ‘ વિનનો લોપ થઈને ‘ આટઆટલું’ િ
ાસવાળા િ

યોગ થયો છે . દા.ત ‘કેટકેટલું’,

યોગો.

કેટલાક િ

યોગ

ાસ અથ

યો યેલા હોય. તેમાં બે પ જોડાય યારે કાંતો બંને પ સાથક હોય કાંતો

આગળનું પ સાથક હોય અને પાછળનું પ મા

ાસ માટે યો તું હોય અથવા તો પાછળનું પ સાથક હોય અને આગળનું

પ ાસ માટે યો તું હોય, એવી રીતની િવિભ ન કારની િ
ચડતી પડતી, આવક

તીઓ જોવા મળે છે જે મ કે બંને પ સાથક હોય – તોડફોડ,

વક, ખાધું પીધું વગેરે.

થમ પ સાથક હોય અને બીજુ ં પ મા
ચોપડી-બોપડી જે માં બી

પોનો કોઈ અથ થતો નથી અથવા વગેરે વગેરે એવો અથ થાય છે .

બીજુ ં પ સાથક હોય અને થમ મા
સંયોજકો વાળા િ
કેટલાક િ

ાસ માટે યો તું હોય તેવા શ દો :- ઘર-બર, કાગળ-બાગળ, નળ-બળ,

ાસ માટે યો તું હોય ટેવ શ દો ‘અંતર મંતર, આડોશી પાડોશી, આજુ બાજુ વગેરે.

યોગો.
યોગોમાં બે પ જોડાતાં હોય અને જોડાનારા ત વ તરીકે વ ચે કોઈ વર આવે યારે િવશેષ

કારના િ વ ત યોગ થાય છે . આ, એ, ઓ, અં વગેરે જે વા કડી પ

યયો વ ચે મૂકવાથી આવા યોગ થાય છે . જે મ કે

આ- હસાહસ, ગરમાગરમ, દોડાદોડા
એ – ગામેગામ, ખાધેપીધે, ચો ખે ચો ખું
ઓ – રાતોરાત, ભારોભાર, બારોબાર
અં – ખુ લંખુ લા , દોડં˙દોડા, કૂદકં ૂદી
શ દભેદ કે યંજનભેદ વાળા િ

યોગો.

કેટલાક યોગોમાં વ ચે વર કે યંજન ારા ભેદ પાડીને િ

રચના કરવામાં આવે છે , જે મ કે વરભેદ હોય એવા

યોગ- થાગડથીગડ, સાફસૂફી, ઠીકઠાક. યંજનભેદ હોય એવા યોગો – બો યું ચા યુ,ં સખળ-ડખળ
રવાનુકારી શ દ યોગો :‘રવ’ એટલે ‘અવાજ’ જે શ દ યોગો ારા અવાજનું નાદનું ત વ

ગટતું હોય તેવા શ દ યોગોને રવાનુકારી શ દ

રચના કહેવાય.
દા.ત – ટપટપ ટેટા પડવા લા યા.

ખળખળ ખળખળ ઝર ં વહે છે .
4.4.2.3 અલંકાર
“અલંકાર” એટલે ઘરણા એ તો શોભા વધારવા માટે જ હોય ને? ભાષામાં એવી કઈ રચના જે શોભા વધારે. કા યની શોભા
કરવાવાળા ધમ (લ ણો)ને અલંકાર કહેવામાં આવે છે .
ભાષાનો રસા વાદ માણવા માટે અલંકારનું ાન આવ યક છે “અલંકાર” શ દ અલમ સાથે કૃ ધાતુ મળીને બનેલો છે .
જે નો સામા ય અથ ‘આભૂષણ’ અથાત ‘ઘરે ં’ થાય છે . અલંકારોથી જે મ શરીરની શોભા વધે છે તેમ શ દ કે અથના અલંકારો
વડે કા યની શોભા વધે છે , તેના સૌ દય અને મા મકતામાં વૃિ ધ થાય છે .
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શ દાલંકાર
જે રચનામાં અ ર કે શ દની અવનવી ગોઠવણ કરવાથી સંવા દતા, સમતુલા અને માધુય સધાય છે . શ દાલંકારના
કારોમાં શ દાનુ ાસ, વણાનુ ાસ અને અ યાનુ ાસનો સમાવેશ થાય છે .
અથાલંકાર
જે ભાષાકીય રચનાના અથમાં સરળતા, સચોટતા, સુદં રતા, નવીનતા અને ચમ કૃિત આવે તે અથાલંકાર છે .
અથાલંકારમાં પક, ઉ ે ા, ઉપમા, યિતરેક, લેષ વગેરન
ે ો સમાવેશ થાય છે .અલંકારોના કારો ઓળખતાં પહેલાં બે શ દો
સમજવા જ રી છે .
ઉપમેય- જે ને માટે કશીક સરખામણી કરવામાં આવી હોય તેને ઉપમેય કહે છે .
ઉપમાન – એ વ તુને જે ની સાથે સરખાવવામાં આવી હોય તેને ઉપમાન કહે છે .
ઉપમા- જે રચનામાં ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે તેને ઉપમા અલંકાર કહે છે . ઉપમેય એટલે જે ની
સરખામણી કરવાની હોય તે ઉપમાન એટલે જે ની સાથે સરખામણી કરવાની હોય તે ઉપમા સૂચક શ દ- જે વ,ું જે વી, જે વો,
સમાન, સરખો, શો, જે મ, સમોવડ, પેઠ,ે શી, સાધારણ ધમનો ઉ લેખ થાય છે . પરંતુ ઉપમા અલંકારમાં એના જે વું છે એવી
ક પના કરવામાં આવે છે , જયારે

ાંત અલંકારમાં ઉપમેયની જે વું ઉપમાન છે એની સમજ માટે યાવહા રક ઉદાહરણો અથવા

ાંત આપીને સમજ આપી શકાય.
ઉદા.
હીરાની કિણકા સમાન તારા આકાશમાં ઉ યા.
કુંભકણ ડો યો જે મ મણીધર.
વામી સાગર સરીખા રે નજરમાં ના માય કદી.
ધરામાં ઢબી ઢબી ને એ જ જે વી લાગતી હતી.
પક :- જે રચનામાં ઉપમેય અને ઉપમાન એક પ હોવાનો આરોપ સાથે તેમની વ ચે અભેદ ક પવામાં આવે તે પક અલંકાર છે .
ઉદા.
ઝાકળ બદુ ચંદરમાનું આંસુ.
એનું મુખકમળ ખીલી ઉ યું હતુ.
તીખી તુ રણની કટોરી, ઊભી તુ વડલાની લાય. પોચી તુ ની પથારી, શીળી તુ આંબાની છાંય.
સંસાર સાગર તરવો વસમો છે .
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ઉ ે ા – ઉપમેય

ણે ઉપમાન હોય તેવી સંભાવના કે ક પના કરવામાં આવે છે . ઉ ે ાવાચક શ દો –

હોડી

ણે આરબ ઘોડી.

દયમંતીનું વદન
મુખ

ણે, રખે, રાખે વગેરે.

ણે કમળ.

ણે પૂનમ શશી.

દયમંતીનું મુખ

ણે ચં .

યિતરેક અલંકાર :
યિતરેક અલંકાર એટલે ે તા. સામા ય રીતે ઉપમેય કરતા ઉપમાન ે હોય છે પરંતુ જયારે ઉપમેયને ઉપમાન કરતા
ે દશાવવામાં આવે યારે યિતરેક અલંકાર બને છે .
દા.ત.
વરસે ઘડીક યોમ વાદળી રે લોલ, માડીનો મેઘ બારે માસ રે.
સુદામાના વૈભવ આગળ કુબેર તે કોણ મા ?

અન વય – ઉપમેયના સંબધ અંતે એને યો ય ઉપમાન ન જડે અને ઉપમેયનો ઉપમાન સાથે જ સંબધ કરવામાં આવે
યારે અન વય અલંકાર બને છે . ઉ.દા.
મા તે મા બી

બધા વગડાના વા.

રામ રાવણનું યુ ધ તે રામ રાવણનું યુ ધ
િગરીરાજ એ તો િગરીરાજ
સાપનો ંફાડો એ સાપનો જ
લેષમાં – કોઈ એક જ િવધાન કે કા ય પંિ તમાં અનેકાથ શ દ યો યો હોય અને તેને લીધે િવધાન કે કા યપંિ તના એક કરતાં
વધારે અથ થાય યારે લેષ અલંકાર બને છે . ઉ.દા.
થયા પૂરા બે હાલ, સૂરત તુજ રડતી સૂરત.
બેલગામમાં લ કર બે-લગામ બ યું.
યાજ તુિત :- જયારે દેખીતી સંશા એટલે કે તુિતના બહાના હેઠળ નદા થતી હોય અથવા દેખીતી નદાના બહાના હેઠળ
સંશા એટલે કે તુિત થતી હોય યારે યાજ તુિત અલંકાર બને છે .
ભાણાભાઈ તો સાચેજ પાપડતોડ પહેલવાન છે .
વેવાઈનું પ જુ ઓ રે બાઈ કંદપ સરીખો લાગે રે.
સ વારોપણ – િન વમાં સ વનું આરોપણ કરવામાં આવે છે . માનવ વભાવનું આરોપણ િન વ દાથ માં કરવામાં આવે
યારે સ વારોપણ અલંકાર બને છે .
વગમાંથી િવદાય લેતા િવ ાથ ઓને જોઈ પાટલીઓએ આંસુ સાયા.
વૃ ા દએ હરખથી નમી વિ તક શ દો પુકાયા.
4.4.2.4 સમાસ
જુ દા જુ દા અથવાળા બે કે તેથી વધુ શ દો જોડાઈને નવા અથવાળો એક શ દ બને તેને સમાસ કહે છે . નવા રચાયેલા
પદને સમ ત પદ કે સામાિસક પદ કહેવામાં આવે છે . શ દોની કરકસર કરવી અને કહેવાની વાતને સં ેપમાં કહેવી એ સમાસનું
કાય છે . સમાસ= સમ+આસ જે માં ‘સમ’ એટલે સરખું અને ‘આસ’ એટલે ગોઠવણી. પદોની યો ય ગોઠવણીની યવ થા એટલે
સમાસ.
સમાસ રચનાની અલગ અલગ ણ પ ધિત છે .
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સવપદ સમાસ : - જે માં સમાસના બ ને પદ વા ય સાથે વતં , સીધા સંબંધ ધરાવતાં હોય તેવા સમાસને સવપદ સમાસ કહે
છે . ઉ.દા. દેશ-િવદેશ, માયાચના
એકપદ ધાન સમાસ: જે માં સમાસનું એક પદ વા ય સાથે વતં અને સીધો સબંધ ધરાવતું હોય જયારે બીજુ ં પદ વા યના
બી

કોઈ પદને આધારે રહેલું હોય એવા સમાસને એકપદ ધાન સમાસ કહે છે . ઉદા :

મકેદ, માનવસેવા,પરગામ

અ યપદ ધાન સમાસ: જે માં સમાસના પદો વા યનાં પદ સાથે વતં સીધો સબંધ ધરાવતાં ન હોય તથા વા યનું સમાસ
િસવાયનું પદ મુ ય હોય એટલે કે સમાસનું સમ ત પદ વા યના બી
અ યપદ ધાન સમાસ કહે છે . ઉ.દા. લાગણી ધાન, એકિચ ,

કોઈ પદને આધારે રહેલું ગૌણ પદ હોય તેવા સમાસને

યે –અ

યે

સમાસના કારો:
ં

સમાસ: જુ દા જુ દા અથવાળા શ દો સમાન

ાના હોય એટલે કે સરખા મહ વના હોય અને તેમની વ ચે સમુ ચય કે

િવક પનો સબંધ હોય તેવા સમાસને ં સમાસ કહે છે .આ સમાસમાં બે પદો હોય છે .બંને પદ વતં હોય છે . િવ હ કરતી
વખતે બે પદની વ ચે ‘અને’ અથવા ‘કે’ મુકાય છે .
ઉદાહરણ:
ફળ લ: ફળ અને લ

છ નું: નેવું અને છ

સાસુસસરા: સાસુ અને સસરા

સાચુંજુઠું : સાચું કે જુ ઠુ

કાળીધોળી: કાળી કે ધોળી

આબોહવા: આબ(પાણી) અને હવા

ત પુ ષ સમાસ:
જયારે સમાસનો િવ હ કરતા બે પદ વ ચેનો સબંધ િવભિ તના

યયથી જોડાય તેને ત પુ ષ સમાસ કહે છે .

સામા ય રીતે આ કારના સમાસમાં પૂવપદ કરતા ઉ રપદ વધારે મહ વનું હોય છે . થમ િવભિ ત અને સંબોધન િવભકિતને
કોઈ

યય નથી. એ િસવાય િ વતીયા, તૃતીયા, ચતુથ , પંચમી, ષ ી, સ તમી આ ત પુ ષ સમાસના પેટા કાર છે . િવિવધ

િવભિ ત

યય ને, નો, થકી, નો, ની, નુ,ં ના, માં એ પર લાગે તો િવભિ ત ત પુ ષ સમાસ બને છે .

ઉદાહરણ: સંજોગોવશ- સંજોગોને વશ,
આધીન,

દદભયુ- દદથી ભયુ, ગુ િ

િન ાવશ-િન ાને વશ,

આશાભયુ – આશાથી ભયુ, ભા યાધીન- ભા યને

ણા-ગુ માટેની દિ ણા

ઉપપદ સમાસ : ઉપપદ સમાસ આમ તો ત પુ ષનો જ કાર છે . કારણ કે તેમનાં પદો વ ચે કોઈકને કોઈ િવભિ તનો

યય

હોય છે . એમાં પૂવપદ નામના અથનું સૂચન કરે છે , અને ઉ રપદ કામના અથનું સૂચન કરે છે . જે આ યાિતક હોય છે . આખું પદ
અ ય પદના િવશેષણ તરીકે વપરાય છે .તેનો િવ હ કરતાં ભિવ યકૃદંતનો નાર

યય લાગે યારે આ સમાસ બને છે .

ઉદા. કેળવણીકાર, ંથકાર, કથાકાર, સાિહ યકાર, અસરકારક, મમ , જડબાતોડ, લ કડખોદ,
મ યમપદલોપી સમાસ : જે માં કોઈને કોઈ િવભિ તનો સબંધ હોય, પણ વ ચેથી એક કે વધુ પદનો લોપ થયો હોય જે િવ હ
વખતે ઉમેરવાં પડે તેવો સમાસ.
ઉદા :
બળદગાડી – બળદ વડે ચાલતી ગાડી,

ઘોડાગાડી- ઘોડાથી ચાલતી ગાડી

વરાળયં – વરાળથી ચાલતું યં ,

ક પવૃ – ક પના માણે આપનાર વૃ .

કમધારય સમાસ:
આ સમાસમાં પૂવપદ કે ઉ રપદને એક જ સમજવામાં આવે અને િવ હ કરતી વખતે પી, સમુ,ં જે વું, સરખુ,ં તેવ,ું એવા,
એવું જે વા શ દોમાંથી કોઇપણ એક શ દનો યોગ કરવામાં આવે યારે કમધારય સમાસ બને છે . બે પદ હોય છે ; અને બે
પદમાંથી કોઇપણ એક પદ િવશેષણ હોય છે .
આ સમાસમાં ઉપમાન, ઉપમેય કે િવશેષણ અને િવશે ય વ ચે સાધારણ ધમનો સબંધ હોય અને અિધકરણ િવભિ તમાં
આવતા હોય તો તે કમધારય સમાસ તરીકે ઓળખાય છે .
ઉદાહરણ:
ત પુ ષ- તે પુ ષ

મહાદેવ -- મહાન દેવ

મહારા - મહાન રા

મહો સવ – મહાન ઉ સવ

નવયુગ – નવો યુગ

મહ ષ

પીતાંબર – પીળું અંબર
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- મહાન ઋિષ

ાચાર –

આચાર

િ ગુ સમાસ

આ સમાસમાં પૂવપદ સં યાવાચક િવશેષણ હોય છે .સમાસમાં સમૂહનો અથ એકવચનમાં હોય છે .
ઉદાહરણ
િ કાળ -

ણ કાળનો સમૂહ

િ લોક -

ણ લોકનો સમૂહ

ચોમાસું – ચાર માસનો સમૂહ

સ ત ષ - સાત ઋિષનો સમૂહ

અઠવા ડયું – આઠ દવસનો સમૂહ

નવરા ી – નવ રા ીનો સમૂહ

નવરસ - નવ રસનો સમૂહ

પંચવટી – પાંચ વડનો સમૂહ

બહુ િ હ સમાસ: જે માં કમધારય સમાસની જે મ પદોની વ ચે િવશેષણ, િવશે ય કે ઉપમાન ઉપમેય સબંધ હોય અથવા
ત પુ ષની જે મ અ ય િવભિ તનો સબંધ હોય અને સમ ત પદ અ ય પદનું િવશેષણ બનતું હોય તેને બહુ િ હ સમાસ કહે છે .
બહુ િ હ સમાસ કમધારય અને ત પુ ષ સમાસથી એ રીતે જુ દો પડે છે . કમધારય અને ત પુ ષ સમાસ બંને સમાસ એક પદ
ધાન સમાસ છે .જયારે બહુ િ હમાં અ ય પદ ધાન છે .
બંને પદ ભેગાં કોઈ અ ય પદનું સૂચન કરે છે . િવ હના અંતે ‘તે’

યય લાગે છે .

ઉદાહરણ
ચ પાણી – જે ના પાિણ (હાથમાં )ચ છે એવા.

સુખાંત – જે ને અંતે સુખ છે તેવું.

મહાબાહુ _જે ના બહુ બાહુ મોટા છે તેવા.

કાળમુખુ – કાળ જે વું જે નું મુખ છે તે

અગમબુિ ધ –જે ની બુિ અગાઉથી

હ રણા ી-હરણ જે વી જે ની આંખો છે તે.

ણે છે તે.

અ યવીભાવ સમાસ
જે માં પૂવપદ અ યવી હોય ઉ રપદ નામ હોય અને સમ ત પદ

યાિવશેષણ અ યવ તરીકે વપરાતું હોય તો તે

અ યવીભાવ સમાસ કહેવાય છે .
ઉદાહરણ:
યથાશિ ત- શિ ત માણે
આ વન –

િત દન –

વન સુધી

િત એક દન

હરરોજ -- દરેક દવસે

યથે છા – ઈ છા માણે

દર વખત-- દરેક વખતે

યથામિત – મિત(બુિ ધ) માણે

યથા થાન – થાન માણે
કૃદંત (આ સમજ સં કૃત માણે છે . )

મ

કૃદંત

યય

સમજૂ તી

ઉદાહરણ

1

વતમાન કૃદંત

ત + લગિચ ન

યાની ચાલુ અવ થા બતાવે છે .

વાંચતો, હસતી, રમતુ,ં લખતા

2

ભૂત કૃદંત

ય+ચેલ, લગિચ ન

યાની પૂરી અવ થા બતાવે છે .

વાં યો, લ યુ,ં રમેલ, ગયેલ

3

ભિવ ય કૃદંત

નાર

યાની થવાની અવ થા બતાવે છે .

વાંચનાર, લખનાર, આવનાર

4

િવ યથ/સામા ય

વ+ લગિચ ન

5

હે વથ કૃદંત

વા, વાને

6

સબંધક ભૂતકૃદંત

ઈ, ઈને

િવિધ, ફરજ કે આદેશ બતાવે છે .
યાનો હેતુ બતાવે છે .
બે

યાનો સબંધ બતાવે છે .

વાંચવુ,ં લખવુ,ં ઊઠવુ,ં કરવી
વાંચવા, દોડવા, જમવા, રમવાને
વાંચો, વાંચીને, જઈને, રમીને

4.4.2.5 સંિધ
નીચેના શ દોનો ઝડપથી ઉ ચાર કરીએ.
આમ આવજો, િશવ આલય, કિવ ઇ
‘આમ અને આવજો’ એ બેઉ શ દો છૂ ટા છૂ ટા બોલવાના છે એવી ખાસ કાળ
તો ‘આમાવજો’ જ બોલાય છે .
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રા યા િવના આપણે ઝડપથી બોલીએ છીએ

‘િશવ’ અને ‘આલય’ ‘િશવાલય’ જ બોલાય છે .
‘કિવ’ અને ‘ઇ ’ ‘કવી ’ જ બોલાય છે .
જુ દા જુ દા વિનઓ એક સાથે આવે યારે આપણે ઇરાદાપૂવક એમને જોડીને બોલતા નથી, પણ એ વિનઓ
આપોઆપ જોડાઈ

ય છે . શ દોમાં વિનઓની આવી રીતે જોડાઈ જવાની યા ‘સંિધ’ કહેવાય છે .

‘સંિધ’ એટલે શ દોનું સંઘાણ.
સંિધના બે કાર છે . વર સંિધ અને યંજન સંિધ.
‘ વરસંિધ’ : સં કૃત ભાષામાં એક શ દને છે ડે આવતો વર, બી

શ દની શ આતમાં આવતાં વર સાથે જોડાય યારે વર

સંિધ થઈ એમ કહેવાય છે .
વર સંિધ
િવ ા+અથ

િવ ાથ

આ+અ=આ

દયા+આનંદ

દયાનંદ

આ+આ=આ

સૂય+અ ત

સુયા ત

અ+અ=આ

સહ+આસન

સહાસન

અ+આ=આ

હ ર+ઇ

હરી

ઇ+ઇ =ઈ

ભોગી+ઇ

ભોગી

ઇ+ઇ =ઈ

સધુ+ઊ મ

સધૂ મ

ઉ+ઉ=ઊ

સ ત+ઋિષ

સ તષ

અ/આ+ઋ=અર

મહા+ઋિષ

મહ ષ

અ+આ+ઋ=અર

જગત+ઈશ જગદીશ
ષટ+યં

ષ યં

દક+અંત

દગંત

અનુનાિસક િસવાયના યંજન પછી વર કે ઘોષ યંજન આવે તો યંજનની જ યાએ તેના વગનો
ીજો યંજન મુકાય

યંજન સંિધ 1.
2
આપદ+કાલ

આપ કાલ

અનુનાિસક િસવાયના કોઇપણ અઘોષ યંજન આવે યારે આગલા યંજનને બદલે તેના

શરદ+ કોપ

શર કોપ

વણનો પહેલો યંજન મુકાય.

૩.
સત+જન
સદ+જન
સજ+જન

સ જન

‘ત’ વગના યંજન પછી ‘ચ’ વગનો યંજન કે ‘શ’ આવે તો ‘ત’ વગના યંજનને બદલે તેને
મળતો ‘ચ’ વગનો યંજન આવે.

4.
િનસ+િચ ત

િન ચત

િનસ+છં દ

િન ચંદ

નીસ+ચલ

િન ચલ
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‘સ’ પછી ‘ચ’ કે ‘છ’ આવે તો ‘સ’ નો ‘શ’ થાય છે .

5.
નીસ+કામ

િન કામ

દુસ+ ા ય

દુ ા ય

િનસ+ફળ

િન ફળ

‘સ’ની પછી ‘ક’ ‘ખ’ ‘પ’ કે ‘ફ’ આવે તો ‘સ’ નો ‘ષ’ થાય છે .

6.
અધસ+ગિત

અધોગિત

અઘઉ+ગિત

‘સ’ની પૂવ અ અને પછી ઘોષ યંજન આવે તો ‘સ’ નો ‘ઉ’ પછી પૂવના ‘અ’ સાથે મળી ‘ઉ’ નો

મનસ+હર

મનોહર

મનઉ+રથ

મનોરથ

‘ઓ’ થાય છે .

7.
િવ+સમ

િવષમ

અિભ+િસ ત

અિભષીકત

સુ+સમા

સુ મા

‘સ’ થી શ થતા શ દ પહેલાં જોડાયેલા શ દને અંતે ‘અ ’ કે ‘આ’ િસવાયનો વર હોય તો ‘સ’
નો ‘ષ’ થાય છે .

સંિધનું મહ વ
પહેલા શ દનો છે લો અ ર અને બી

શ દનો પહેલો અ ર મળીને જે

ીજો અ ર થાય છે તે ‘સંિધ’ છે . સંિધ

એટલે બે વર, બે યંજનો, વર અને યંજન, િવસગ અને યંજનનું અમુક િવષયો માણે અરસ પરસનું જોડાણ.
શ દ કઈ રીતે બને છે , શ દ રચનામાં વર અને યંજન કઈ રીતે જોડાય છે આ માટે સંિધની સમજ અિનવાય છે .
ભાષાના એક મુખ હેતુ એ પણ છે કે િવ ાથ મા ય ઉ ચારથી બોલે. આ માટે જો તેને સંિધનું

ાન આપવમાં આવે તો

િવ ાથ ના વાચન કૌશ યનો સારી રીતે િવકાસ કરી શકાશે. ઉ.દા. નીરવ શ દની સંિધ છૂ ટી પાડતા િનસ+રવ થાય. ‘ની’ દીધ ઈ
ની

વ ઈ સંિધમાં કેમ થાય છે તેનો યાલ આવે. જોડા ર કઈ રીતે જોડાય છે અને તેનો ઉ ચાર કઈ રીતે થાય તેની સમજ

પ થાય છે તે માટે સંિધ િવ ાથ ને શીખવવી જોઈએ.
4.4.2.6 છં દ
જયારે કા યની રચના છં દમાં કરવામાં આવે છે યારે છં દનું બંધન વીકારવું પડે છે તેથી છં દ એ કા યના દેહનું અગ યનું
અંગ છે . છં દના બે કાર છે . અ રમેળ છં દ અને મા ામેળ છં દ.
અ રમેળ છં દ
છં દ ઓળખવા માટે પં કતના અ રોની ગણતરી કરવામાં આવે છે . દરેક છં દમાં અમુક જ અ ર હોય છે . લધુ અ ર
અને ગુ અ રોની ગણતરી કરવામાં આવે છે . અ રોને અમુક મમાં જ ગોઠવવામાં આવે છે . આ મ બતાવવા માટે ગણની
રચના કરવામાં આવે છે . કુલ આઠ ગણ છે . ય, મ, ટ, ર, જ, ભ, ન અને શ. વળી કા ય બોલતી વખતે વ ચે અટકવું પડે છે .
યાં િવરામ લેવો પડે તેને યિત કહે છે .
મા ામેળ છં દ
આ જ રીતે મા ાઓ ારા અ રોની ગણતરી કરવામાં આવે છે . તેને મા ામેળ છં દ કહે છે . થોડાંક ઉદાહરણો ધોરણ૭ ના ામમાતા કા યમાં જોઈએ.
મ

અ રમેળ છં દ

છં દ કાર

૧

ઉગે છે સુરખી ભરી રિવ મૃદુ હેમંતનો પૂવમાં

શાદુલ
િવ ી ડત

૨

કાપી કાપી ફરી ફરી અરે કાતળી શેરડીની

મંદા ા તા

૩

એવું યુવાન સુણતાં ચમકી ગયો ને
એ હુ ં જ છુ ં નૃપ મને કર માફ બાઈ.

વસંતિતલકા
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બંધારણ
અ ર – ૧૯, યિત-૧૨ માં અ રે,
ગણ- મસજજતત+ગા
અ ર – ૧૭ , યિત- ચોથા અને દશમાં અ રે, ગણમભનતત+ગાગા
અ ર – ૧૩, યિત-૪,૭ અને ૧૨માં અ રે
ગણ- તભજજગાગા

મધુર સમય તેવે ખેતરે શેરડીના રમત
કૃિષવલોના બાળ નાના કરે છે .

૪

છં દ કાર

મા ામેળ છં દ
યાં તો આવી પહ યો એ અ વ સાથે યુવાન
યાં,
કૃિષક એ ઉઠી યારે ‘આવો બાપુ’ કહી ઊભો.

૫

અ ર – ૧૫
યિત-૮ માં અ રની પછી
ગણ- ન, ન, મ, ય, ય

માિલની

ચોપાઈ, દોહરો, હ રગીત, સવૈયા વગેરે બી

બંધારણ

૧૩,૧૬ નાં બે ચરણ યા ૮, ૮ નાં ચાર ચરણ.
૧. દરેક ચરણમાં પાંચમો અ ર લધુ અને છ ઠો અ ર
અનુ ુપ
ગુ
૨. પહેલા અને ી ચરણમાં સાતમો અ ર ગુ . બી
અને ચોથા ચરણમાં સાતમો અ ર લધુ.
મા ામેળ છં દોનાં ઉદાહરણોને િશ ણાથ ઓએ વ ય ને અ યાસ

કરવો.
4.4.2.7 િનપાત
ભારસૂચક શ દો
અથનો ભાર દશાવવા કે તેની િવશેષતા બતાવવા માટે વપરાતા પદને િનપાત કહે છે . સં ા, સવનામ, િવશેષણ,
યા પ કે

યા િવશેષણ સાથે આવતાં આ હ, ભાર, િવનંતી, મયાદા વગેરે જે વા વધારાના ભાવ-અથનું ઉમેરણ કરતાં પદો તે

િનપાત. ‘તો’, ‘જ’ ‘ને’ ‘પણ’, ‘ય’, ‘ફ ત’, ‘મા ’, ‘ખ ં’, ‘સુ ધાં’ વગેરેને આપણે ભારસૂચક શ દો એટલે કે િનપાત તરીકે
ઓળખીએ છીએ.
ઉ.દા.
ના જ ગુલાબી સાડીમાં આવશે.
શેઠ, આજ લગી તમારી સેવા કરી તે સામું તો જુ ઓ !
ખરેખર, જગતે મિહલાઓની ઘણી જ ઉપે ા કરી છે .
અમે તો લોટો સાચવીને રા યો છે .
ભારસૂચક શ દોના કેટલા કારો છે જે નીચે મુજબના કોઠાથી સમ
એકમમાંથી નવા શ દો શોધવાની વૃિ

શકાશે. િવ ાથ ઓને પા ય પુ તકના કોઈ એક

આપી શકાય. એક થયેલા વા યોના આધારે િનપાત ના કારે ઓળખ પણ કરાવી

શકાય.
ભારસૂચક શ દ (િનપાત)

બાળકો ભાષા

મ

કાર

યય

1

ભારવાચક

જ,તો,પણ, ય, સુ ધા

2

સીમાવાચક

મા , ફ ત, કેવળ ,ત ન ,સાવ,છે ક

3

આદરવાચક

4

કીણ/લટકિણયા વાચક

ને, એમ કે, ખ ં, કે, તો, તેમ

ારા યાકરણ શીખે છે અને યાકરણ વારા ભાષા શીખે. યાકરણ એ ભાષાનો

યાકરણના અ યાસ ારા ભાષા પર ભુ વ મેળવી શકે તેવો હેતુ

ાણ છે . યાવહા રક

તુત કરણનો રહેલો છે . આ કરણ ારા યાવહા રક

યાકરણનો યવહારમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની માિહિત િશ ણાથ ઓને મળી રહેશ.ે વળી યાકરણ િશ ણ આપતી
વખતે કેવા કારની કાળ

રાખવી જોઈએ એ િવષયના મુ ા આપવામાં આ યા છે . યવહારમાં યારે, કેવી રીતે, કયા થળે

ઉપયોગ કરવો એ હેતુ રહેલો છે .
છં દ, અલંકાર, સંિધ અને સમાસએ ભાષાના અલંકારો છે . બાળકો ભાષાનું સૌ દય સમજે અને તેનો હેતુ સમ
યવહારમાં ઉપયોગ કરી શકે તે માટે આ કરણમાં સંયોજકો, િ
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અને રવાનુકારી યોગો, સંિધ, સમાસ, છં દ, અલંકાર,

ભારસૂચક શ દો વગેરન
ે ી સિવ તાર માિહતી આપેલ છે . િશ ણાથ સંદભ થ
ં ોનો ઉપયોગ કરી વધારે ઉદાહરણો અને
ાન મેળવવું જોઈએ. આ માિહતી આપવામાં આવી છે .
આ માિહતી િવ ાથ ઓ કેટલા અંશે

હણ કરે છે તેનું સતત અને સવ ાહી મૂ યાંકન િશ કે કરવાનું છે . જે નાથી

િવ ાથ ભાષામાં પારંગતતા ા ત કરી શકે છે .

4.5 વા યાય
ન -1 નીચેના

નોના મુ ાસર જવાબ લખો.

1. વગખંડમાં યાવહા રક યાકરણ શીખવતાં પૂવ કેવી તૈયારી સાથે જશો ?
2. શ દાલંકાર કરતા અથાલંકાર કઈ રીતે જુ દા પડે છે ઉદાહરણ સાથે સમ વો.
3. જે શ દો વારા નાદનું ત વ ગટતું હોય તેવા શ દો ધો-૭ ના કોઈ એકમમાંથી શોધી યાદી તૈયાર કરો.
4. િવ ાથ ઓને સંિધની સમજ શા માટે આપવી જોઈએ. વર અને યંજન સંિધ વ ચેનો તફાવત પ કરો.
5. હા પ તાવો િવપુલ ઝર ં વગથી ઉતયુ છે પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુ યશાળી બને છે . – પં કતમાં લધુ ગુ ઓળખી
છં દનું બંધારણ જણાવી છં દનો પ રચય આપો.

ન – 2 નીચેના

નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો.

1. ખરેખર, જગતે મિહલાઓની ઘણીજ ઉપે ા કરી છે .- આ વા યમાં િનપાત શ દ કયો છે તે શોધો.
2. અ રમેળ છં દ અને મા ામેળ છં દનો તફાવત લખો.
3. છં દ ઓળખવા માટેની
4. િ

યા કોઈ એક ઉદાહરણ આપી સમ વો.

શ દો અને રવાનુકારી શ દો વ ચે શો ભેદ છે તે ઉદાહરણ ારા સમ વો.

ન – 3 ટૂકં માં જવાબ આપો.
1. કોઈ એક જ િવધાન કે કા ય પંિ તમાં અનેકાથ શ દ હોય યારે કયો અલંકાર બને છે ?
2. દયાનંદ અને જગદીશ આ બે શ દોની સંિધ છૂ ટી પાડો.
3.

પક અને ઉપમા અલંકારમાં શું તફાવત છે ?

4. અં યાનુ ાસ અને શ દાનુ ાસમાં શું તફાવત છે ?
5. ઉપમેય ના સંબધ માટે કોઈ ઉપમા ના જડે યારે કયો અલંકાર બને છે ?
6. ચડતી-પડતી અને ટકટક આ બંને શ દ વ ચે શો તફાવત છે ?
ન – 4 નીચે આપેલા િવક પોમાંથી યો ય િવક પ પસંદ કરીને યો ય ઉ ર આપો.
1. િનણય શ દની સંિધ યુ ત શ દો શોધો.
અ. નીસ+નય

બ. િનસ+નયન ક. િનર+નય

ડ.િન:+અનય

2. તુ જ જઈશ તો બા માનશે બાકી અમે તો મનાવીને થાકી ગયા – વા યનો િનપાત ઓળખાવો.
અ. અમે

બ. તો

ક. ને

ડ. જ

3. પોલું છે તે બો યું એમાં ત શી કારીગરી સાંબેલું વગાડે તો હુ
અ. વસંતિતલકા

બ. દોહરો

ક. ચોપાઈ

ં કે તું શાણો છે .- આપેલ પંિ તનો છં દ ઓળખાવો.
ડ.મનહર

4. જસ જસ યલગા – આ કયા છં દનું બંધારણ છે ?
અ. મંદા ા તા
5. લાંબા જોડે ટૂંકો
અ. દોહરો

48

બ. િશખ રણી ક. પૃ વી

ડ.

ધરા

ય મરે નિહ તો માંદો થાય.
બ. મનહર

ક. ચોપાઈ

ડ. સોરઠો

6. નકશામાં જોયું તે
અ. યાજ તુિત

ણે જોયું ન કશામાં – આ કયો અલંકાર છે ?
બ. શ દાનુ ાસ ક.

ાંત

ડ. લેષ

7. વા ફરે વાદળ ફરે ફરે નદીનાં પુર – આ પંિ તનો અલંકાર ઓળખાવો.
અ. વણાનુ ાસ

બ. ઉપમા ક. અં યાનુ ાસ ડ.શ દાનુ ાસ

8. િન પમા શ દની સાચી સંિધ શોધો.
અ. િનર+ઉપમા

બ. નીર+ઉપમા ક. િનસ+ઉપમા

ડ.િન +ઉપમા

9. નીચેનામાંથી કઈ સંિધ સાચી છે .
અ. ગૌ+અક

બ. સહ+ગીત ક. ભૌ+અન ડ.પા+અક

10. નીચેનામાંથી કયો સમાસ જુ દો પડે છે .
અ. માતા-િપતા

બ. રાત- દવસ

ક. ઘાણી-ચણા

ડ.નવરા ી

11. શાળાનો નવો ઓરડો અ કોણીય છે – વા યમાં કયો સમાસ છે તે ઓળખો.
અ. " બ. િ ગુ ક. કમધારય

ડ. ત પુ ષ

4.6 સંદભ સાિહ ય
મ પુ તકનું નામ

કાશક લેખક અને આવૃિ

1

ગુજરાતી ભાષા પ રચય

ભાષા િનયામકની કચેરી, ગુજરાત રા ય ગાંધીનગર 1991

2

જોડણી વેશ

રિતલાલ સાં. નાયક, અનડા બુક ડીપો, ગાંધી માગ- અમદાવાદ 1966

3

ભાષા સ જતા અને લેખન કૌશ ય

યોગે

4

જોડા ર િવચાર

યાસ પૂવ િનયામક, ભાષા ભવન, ગુજરાત, યુિનવ સટી અમદાવાદ

ીમદ િવજય રામચં સૂરી વર

મહારાજ, કાશક-મુળીબહેન અંબાલાલ

રતનચંદ ખંભાતવાળા(નવ સજન પિ લકેશન (2014)
5

ગુજરાતી યાવહા રક યાકરણ

અર વદ ભાંડારી, ગુજરાત યુિનવ સટી, કાશક-ચં મૌલી એમ.શાહ, અ ણોદય
કાશન, ગાંધી રોડ-અમદાવાદ 1992

6

િશ ક તાલીમ સાિહ ય સામ ી

મો યુલધોરણ 6 થી 8 મો યુલ ધોરણ6 થી 8 (ગુજરાતી) .સી.ઈ.આર.ટી

8

િવચાર િવ તાર, છં દ, અલંકાર,
રસદશન અને સંગાલેખન

બી.એડ.નો 1995 નો અ યાસ મ પરીખ ઝાલા કાશન
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એકમ –5
િવષયવ તુ - ધોરણ- 6,7,8
5.1

તાવના

5.2 ઉદેશો
5.3 અ યયન િન પિ ઓ
5.4 ધોરણ-6,7,8 માં ભાષા િશ ણ
5.4.1 ગ -પ કૃિતઓનો અ યાસ
5.4.2 શ દસમજૂ તી / ટ પણ
5.4.3 ભાષાસ જતા
5.4.4 અ યાસ અને વા યાય
5.4.5

વૃિ

5.4.6 િશ ક આવૃિ
5.4.7 કસોટી પ – 1
5.4.8 કસોટી પ – 2
5.5 સારાંશ
5.6 સમજ ચકાસતા
5.7

વા યાય

5.8 સંદભસાિહ ય
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નો

5. િવષયવ તુ - ધોરણ- 6,7,8
5.1

તાવના
અગાઉના ચાર

કરણમાં ભાષા શીખવવા માટે લેવાની કાળ ની અને ભાષા અ યાપનની પ િતઓની ચચા

કરવામાં આવી છે . તમે એટલું તો સમ

જ લીધું હશે કે અ ય િવષયોની જે મ ગુજરાતી િવષયને ભણાવી શકાય નહ . ગુજરાતી

િવષય તો અથ હણ, અથઘટન અને અિભ યિ તના સાધન તરીકે ભણવાનો અને ભણાવવાનો િવષય છે . તમે આ બાબત
બરાબર સમજો તો જ ગુજરાતી ભાષાનાં ધોરણ-6,7,8 નાં પા યપુ તકોના અ યાપનને યો ય યાય આપી શકો. આ પુ તકોમાં
અને તેની િશ ક-આવૃિ ઓમાં સમાિવ ગ -પ કૃિતઓ, યાકરણના મુ ા ભાષાકીય કૌશ યો િવકસાવવા આપેલી વૃિ ઓ
વગેરન
ે ો

ડાણપૂવકનો અ યાસ અિનવાય બને છે . આ સંદભમાં જ હવે િવષયવ તુના મુ ાઓની સમજ મેળવીએ.

5.2 ઉ શ
ે ો
િશ ણાથ ઓ માટે આ કરણના અ યાસના હેતુઓ આ મુજબ છે .
ધોરણ 6,7,8 ના માતૃભાષાનાં પા યપુ તકો અને િશ ક આવૃિ ઓના અ યયનના આધારે િશ ણાથ ....
ધોરણ-6,7,8 એ ભાષાિશ ણને વધુ અસરકારક અને અથપૂણ બનાવવાનો તબ કો છે તે
ગ –પ

ણે.

કૃિતઓમાં રહેલાં મૂ યો અને ભાષાકીય બાબતોથી પ રિચત બને.

ઢ યોગો,કહેવતો અને શ દાથ ારા શ દભંડોળ સમૃ

કરે.

ભાષાસ જતા શીષક તળે આપેલ યાકરણ, લેખન અને સાિહ ય વ પો િવશેની સમજ મેળવે.
વા યાયકાય ારા કૃિતઓનો

ડાણથી પ રચય મેળવે.

એકમના અંતે આપેલ વૃિ કાય કરીને ભાષા સમૃિ

હાંસલ કરે.

િશ કઆવૃિ ઓના અ યાસથી ગ -પ કૃિતઓના અ યાપનનું કૌશ ય િવકસાવે.
કસોટીપ ોના ઉ રો આપે તથા અ ય કસોટીઓ રચવાનું કૌશ ય િવકસાવે.

5.3 અ યયન િન પિ ઓ
આ એકમનો અ યાસ કયા બાદ િશ ણાથ ઓ નીચે જણાવેલ મુ ાઓ માટે સમથ બનશે.
ધોરણ-6,7,8 એ ભાષાિશ ણને વધુ અસરકારક અને અથપૂણ બનાવવાનો તબ કો છે તે
ગ –પ

ણશે.

કૃિતઓમાં રહેલાં મૂ યો અને ભાષાકીય બાબતોથી પ રિચત બનશે.

ઢ યોગો, કહેવતો અને શ દાથ ારા શ દભંડોળ સમૃ

કરશે.

ભાષાસ જતા શીષક તળે આપેલ યાકરણ, લેખન અને સાિહ ય વ પો િવશેની સમજ મેળવશે.
વા યાયકાય ારા કૃિતઓનો

ડાણથી પ રચય મેળવશે.

એકમના અંતે આપેલ વૃિ કાય કરીને ભાષાસમૃિ હાંસલ કરશે.
િશ ક આવૃિતઓના અ યાસથી ગ -પ કૃિતઓના અ યાપનનું કૌશ ય િવકસાવશે.
કસોટીપ ોના ઉ રો આપશે તથા અ ય કસોટીઓ રચવાનું કૌશ ય િવકસાવશે..

5.4 ધોરણ-6,7,8માં ભાષા િશ ણ
આપણે
છે . િવ ાથ ઓને શુ

ણીએ છીએ કે ધો-1 થી 5માં ગુજરાતી િવષયમાં િવ ાથ ઓમાં અ ર ાનની આવડત કેળવવાનું કાય થાય
ઉ ચારે આરોહ-અવરોહ સાથેનું કથન અને વાચન કરતાં શીખવાય છે . તેઓને અ રો અને શ દો વ ચે

યો ય જ યા છોડી, યો ય િવરામિચ ન મૂકી સુલેખન અને શુ લેખન કરવાનું શીખવાય છે . આ રીતે ારંિભક પાંચ વષ માં
બાળકો સાંભળતાં-વાંચતાં-સમજતાં-બોલતાં અને લખતાં શીખે છે . હવે ધોરણ- 6, 7, 8 માં આ
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મતાઓ તો વધુ

િવકસાવવાની છે . પણ ખાસ તો ભાષા ાન માટે ય ન કરવાનો છે . યાદ રાખીએ કે ભાષાિશ ણને વધુ અસરકારક અને અથપૂણ
બનાવવાનો આ તબ કો છે . આ વષ માં ....
•

િવ ાથ ઓનું શ દભંડોળ સમૃ

•

તેઓ સમાસ, ઢ યોગો, કહેવતો વાપરી અિભ યિ તમાં અસરકારક ભાવા મક બનાવી શકે.

•

તેઓ િવિવધ ભાષા યોગોનો ઉપયોગથી વા યરચનાઓ કરે.

•

પોતાના િવચારો, ભાવો, અનુભવો, સંવેદના અને વ ત યને મબ

•

ભાષાની ખૂબીઓ
આ

થાય.

રીતે અિભ ય ત કરતાં શીખે.

ણી તેનો સભાન યૂહરચના મક ઉપયોગ કરતા થાય.

કારનું ભાષાિશ ણનું કાય કરવાનું છે . ઉપરો ત કાય કરવા માટે ધોરણ 6,7,8 નાં પા યપુ તકોનો ઉપયોગ

કરવાનો છે .

5.4.1 ગ -પ કૃિતઓનો અ યાસ
ધોરણ 6, 7, 8ના ગુજરાતીના પા યપુ તકોમાં િવ ાથ ઓના િવકસતા જતા અનુભવ અને અિભ િચને સુસંગત
વ તુ સામ ી મુકવામાં આવી છે .
આ પુ તકોમાં િચ પાઠ, બોધકથા,
વન સંગ,

ાંતકથા, સંગકથા, લોકકથા, ચાતુયકથા, હા યકથા, સંવદે નકથા, પૌરાિણકકથા,

વનચ ર , ચ ર લેખ, આ મકથાખંડ, નવલકથાખંડ, પ , વાસલેખ, િનબંધ, સંવાદ, નાટક, અહેવાલ અને

અખબારીન ધ તથા ભજન, ાથનાગીત, ઊ મગીત, લોકગીત, શૌયગીત, ઉ સવગીત, કૃિતગીત, જે વા

વાતા

વન સાથે

અનુબધ
ં ધરાવતા વૈિવ યપૂણ સાિહ ય વ પોને થાન અપાયું છે .
જો કે ધોરણ- 6, 7, 8ના િવ ાથ ઓને આ તબ કે સાિહ યનાં વ પોનું કે ગુજરાતી સાિહ યનું
િશ ણ આપવાનું લ ય નથી તે માટે મા
મૂળે માતૃભાષા માટે મ
ે ભાવ

ડાણથી

કરણની શ આતમાં આપેલ કતા અને કૃિતના પ રચયનો ઉપયોગ કરીશું. આપણે તો

ગે તે રીતે ભાષા ાન (ભાષા િશ ણ ) આપવાનું છે . િશ ણાથ એ આ પા યપુ તકોમાં ભાષા-

કૌશ યોના િવકાસ માટે યાં યાં અવકાશ છે તે શોધવાનું છે . િવ ાથ

તે જ િવચારે, ચતન-મનન કરે, સમ યાનો ઉકેલ શોધે,

કંઇક નવું સજન કરે, મેળવેલ ાનનો યવહારમાં ઉપયોગ કરે, પુ તકાલય વૃિ માં સ ય બને તે રીતે તેને ભાષા શીખવવાની
જે જે તકો હોય તે શોધવાની છે . આ બાબતને બી

રીતે દશાવીએ તો ગ -પ કૃિતઓમાં જે પા યવ તુ છે તે ગૌણ છે , તેમાં

રહેલી ભાષાકીય બાબતો મુ ય છે . િશ ણાથ એ આ સંદભમાં ગ -પ કૃિતઓનું અ યયન કરવાનું છે . અને અ યાપન માટે
તૈયાર થવાનું છે .
પા યપુ તકોમાંની દરેક કૃિતમાં માનવીય મૂ યો છુ પાયેલાં હોય છે . જે તે કૃિતમાં િન દ મૂ યોની તારવણી
કરી િવવેચના મક ચતન

ારા કૃિતને સમજવાનો

િવ ાથ ઓમાં પરો રીતે મૂ યોનું

િશ ણાથ એ

થાપન થાય તેની કાળ

ય ન કરવાનો છે . જે તે એકમ શીખવતાં શીખવતાં

લેવાની છે .

5.4.2 શ દસમજૂ તી / ટ પણ
પા યપુ તકમાં કૃિતના અંતે ટ પણ,

ઢ યોગ અને કહેવતો આપેલ છે . જે માં શ દોના સાથ જોડણીકોશ મુજબના

અથ અને જ ર જણાય યાં સંદભગત અથ આપવામાં આવેલા છે . તેનો અ યાસ કરી િશ ણાથ એ.......
શ દો કેવી રીતે બને છે , કેવી રીતે તેનું ઘડતર થાય છે , કેવી કેવી જુ દી જુ દી રીતે તેનો વપરાશ થાય છે ?
યયોની મદદથી કેવા જુ દા જુ દા શ દો રચાય છે ?
એક જ શ દ જુ દા જુ દા સંદભમાં વપરાય યારે કેવા જુ દા-જુ દા અથ ય ત કરે છે ?
મોટા મોટા શ દસમૂહોને બદલે કયા તળપદા કે િશ શ દ યો
પા રભાિષક શ દો, સામાિસક શ દો,

શકાય છે ?

ઢ યોગો અને કહેવતો વાપરીને અિભ યિ તમાં કેવી સઘનતા અને

સચોટતા લાવી શકાય?
આ ણકારી સાથે િશ ણાથ એ પોતાનું શ દભંડોળ સમૃ કરવાનું છે .આ ઉપરાંત િવ ાથ ઓને
શ દોના અથ આ મસાત થાય તે રીતે શ દ શીખવવાની જુ દી જુ દી યુિ તઓથી પણ પ રિચત થવાનું છે .
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5.4.3 ભાષાસ જતા
ધોરણ 6,7,8નાં ગુજરાતીનાં પા યપુ તકોમાં કેટલીક કૃિતઓના અંતે ભાષાસ જતા શીષક તળે ઉ ચારણ, વરયંજન, ઘોષ-અઘોષ વિન, અનુનાિસક વિન, શ દકોશનો ઉપયોગ, િવરામિચ નો, સં ા, સવનામ, િવશેષણ,
િ વ કત અને રવાનુકારી શ દ યોગો, વા યના કાર, કત ર-કમિણ -ભાવે વા ય યોગ, સંયોજક,

યાિવશેષણ,

યાપદ, નામપદ, કાળ,

અલંકાર, સંિધ, સમાસ, જે વી યાકરણ િવષયક િવગતોની સમજ આપવામાં આવી છે .
ભાષાસ જતા શીષક તળે ત સમ – ત ભવ શ દો, જોડણી, માતૃભાષાનું મહ વ, વાતાલેખન, પ લેખન, િનબંધલેખન
જે વાં લેખનમાં લેવાની કાળ

તથા દુહા-મુ તક-હાઇકુ ને સોનેટ જે વાં સાિહ ય વ પોની સરળ સમજ અપાઈ છે .

િશ ણાથ એ આ મુ ાઓમાં પારંગતતા ા ત કરવાની છે . આ તમામનો

ડાણથી અ યાસ કરવાનો છે . તે પછી

િવ ાથ ઓને આ મુ ાઓ શીખવવા અ યાપન કાયનાં કૌશ યો હાંસલ કરવાનાં છે .

5.4.4 અ યાસ અને વા યાય
પા યપુ તકમાં એકમમાં ભાષા સ જતા પછી અ યાસ અને વા યાય આપેલ છે . તેનો હેતુ ભાષાકીય કૌશ યોની
િસિ ના મૂ યાંકનનો છે . તે ઉપરાંત એકમના અ યાપનકાય પછી િવધાથ ઓને તેનું ઢીકરણ થાય તે પણ છે .

નોના ઉ ર આપો.
િવચારીને લખો.
કોણ બોલે છે – કોને કહે છે .
યો ય શ દથી ખાલી જ યા પૂરો
કા યપં કત પૂણ કરો.
પંિ તનો અથ સમ વો.
આપેલ આડા-અવળા શ દોને યો ય રીતે ગોઠવો.
શ દોને શ દકોશના મમાં ગોઠવો.
જોડકાં જોડો.
વા યમાં યો ય િવરામિચ નો મૂકો.
આપેલ શ દનો ઉપયોગ કરી વા ય બનાવો.
સમાન અથવાળી / િવરોધી અથવાળી કહેવત કહો.
નામપદ અને

યાપદ શોધી અલગ દશાવો.

પાઠમાંથી યાપદ વગરનાં વા યો શોધીને લખો.
સંિધ છોડો / જોડો.
સમાસનાં નામ આપો..
િચ વણન કરો.
મુ ા ઉપરથી વાતા લખો.
પ લેખન કરો.
ગધાથ હણ કરો/ સંિ

તીકરણ કરો.

પંિ ત સમ વો.
િવચારિવ તાર કરો.
િનબંધ લખો.
કા યનો અથ તમારા શ દોમાં લખો.
ઉપર જે વી સૂચનાઓથી તૈયાર થયેલ અ યાસ / વા યાય /પુનરાવતન કસોટીઓના મહાવરાથી િશ ણાથ એ જે તે
એકમને સમજવાનો ય ન કરવાનો છે .
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5.4.5

વૃિ
ધોરણ 6,7,8ના ગુજરાતીના પા યપુ તકમાં દરેક કૃિતના અંતે ‘ વૃિ ’ શીષક તળે બો સમાં આપેલી માિહતી

મહ વની છે . અ યયન – અ યાપનમાં પુ તકાલયનો, થાિનક સાિહ યનો અને થાિનક સંસાધનોનો મહ મ ઉપયોગ થાય તેવી
તે િવિવધતાસભર સામ ી છે . આ વૃિ ઓ વગખંડમાં જ યોજવામાં આવે તેવો આ હ નથી. શાળા-સમય િસવાય િવ ાથ
તે કરે કે કોઈની મદદથી પોતાની અનુકૂળતામુજબ કરી શકે છે .બરાબર સમ

લો કે ભાષાના કેટલાક હેતુઓ એવા છે કે એની

િસિ ધ માટે પા યપુ તકમાં આપેલી ગ - પ કૃિતઓ ઉપર જ આધાર રાખી શકાય નહ . એવા કેટલાક હેતુઓની િસિ

માટે

પુ તક ઉપરાંત શાળામાંના અને શાળા બહારના અ યાપન કાય મો જ રી છે . તેમાં ‘સૂચના માણે કરો’ અને ‘ વૃિ ’ એ શીષક
તળે જે અંગૂિલિનદશ થયો છે તે ખૂબ જ મહ વનો છે . આ વધારાનું કામ છે , આવું કંઈ કરાવવું જ રી નથી, આવું કાય
મરિજયાત છે એવા કોઈ પણ ભાવથી તેની ઉપે ા કરવાની નથી. છે લે આ કામ ખૂબ અગ યનું છે . તે સમજ સાથે
િશ ણાથ એ તેમાંથી પસાર થવાનું છે . તમે તેનો અ યાસ કરો અને તમારામાં આવેલ ભાષાસમૃિ નું

વમૂ યાંકન કરો.

5.4.6 િશ ક આવૃિ
ધોરણ- 6,7,8ના ગુજરાતીના પા યપુ તકોના અ યાપન માટે િશ કોને માગદશન મળે તે માટે િશ ક આવૃિ ઓ
તૈયાર કરવામાં આવી છે . િશ ક આવૃિ િવશે થમ વષના ‘ગુજરાતી ધોરણ 1 થી 5’ ના પા યપુ તકમાં િવગતવાર ચચા
કરવામાં આવી છે તેનો વઅ યાસ કરવો.
િશ ક આવૃિ માં
‘આ પા યપુ તક િવશે’ .....એ શીષક તળે જે તે ધોરણના પુ તકમાં સમાવેલી બાબતોનો ભાષાના સંદભમાં
પ રચય કરા યો છે .
ભાષાના મુ ય પાંચ હેતઓ
ુ અને દરેક હેતુ વારા કરવાની અ યયન ઉપલિ ધઓનાં િવધાનો આ યાં છે . જે
વાંચવાથી અ યાસ મની સમજ પ બને છે .
પા યપુ તકના દરેક એકમના અ યાપન માટેનું મશ : માગદશન આ યું છે .
િવ ાથ આવૃિ ના પાનાની ફોટો કોપી તથા તેના અ યાપન માટેની સમજ અપાઈ છે . જે માં જે તે કરણના સામા ય હેતુ, િવિશ હેત,ુ આપ ં લ ય, રમત, થાિનક સંસાધન, વૃિ , મૂ યાંકન, સદભ જે વાં
શીષક તળે યવિ થત માગદશન પૂ ં પાડવામાં આવે છે . િશ ણાથ એ િવષયવ તુ અને પ િતની સંયુ ત સમજ માટે િશ ક
આવૃિ ઓનો અ યાસ કરવો. પાઠ આયોજન તૈયાર કરતી વખતે સંદભ સાિહ ય તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવો .

5.4.7 કસોટી પ – 1
ધોરણ - 6
1. નીચેના

નોના ઉ ર લખો.

1. મલકને આબાદ કરવા કિવ શું સૂચવે છે ?
2. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ રિવશંકર મહારાજને ‘માણસાઈના દીવા’ કેમ ક ા છે ?
3. રાવણ પોતાના હોઠ દાંત વડે શા માટે પીસે છે .
4. ‘ગાંધી ની ગુજરાત કપરી

રવવી’ એમ કિવ શા માટે કહે છે ?

5. હરખચંદને શા માટે શરમાવું પ યું ?
2. મા યા મુજબ જવાબ લખો.
1. પાંચેક વા યમાં ‘લોકગીત’ ની સંક પના પ કરો.
2. વ છતાને લગતાં ચાર સૂ ો લખો.
3. િનબંધના કોઈ પણ ચાર કારનાં નામ લખો.
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(અ)

નના ઉ ર માટે સાચો િવક પ પસંદ કરો.
1. કિવ મિણશંકર ર ન

ભ ટનું ઉપનામ જણાવો

(a)કલાપી (b) કા ત (c) સંતબાલ (d) ર નમિણ
2. ગ દરે ઢોરને પાણી પીવા બનાવેલ કુંડને શું કહે છે ?
(a)જળવાડો (b) જળકુંડ (c) હવાડો (d) તળાવ
3. આઝાદીની લડતમાં ઝંપલાવતાં રિવશંકર મહારાજે કયો ધંધો છો યો ?
(a)કટલરીનો

(b) યજમાનવૃિ નો (c) ખેતીનો

(d) રસોઈનો

4. દુકાનદારને યુવકનો કયો ગુણ પશ ગયો ?
(a)ન તાનો

(b) વફાદારીનો (c) વ છતાનો

(d) ખુમારીનો

(બ) અ અને બ િવભાગના શ દોને અથ રચાય તેમ ગોઠવો.
અ

બ

કાળ

ભેર

ખખડ

લેખ

મુ ા

વાન

માન

મુખું

નવો શ દ

ધજ

(ક) કૃિત સાથે કતાને યો ય રીતે જોડો.
કૃિત

કતા

પગલે પગલે

જોરાવર સહ

મહેનતની મોસમ

કશોર સહ સોલંકી

પાદર

રિવશંકર મહારાજ

લેખણ ઝાલીનો રહી

નાથાલાલ દવે
સંતબાલ

3. (ડ) વા યનો કાળ લખો
(1) કહળસંગે ગાડું હાંકી મૂ યું.
(2) ચોકલેટ મમળાવવાની મ
(3) યાયાધીશ ફાંસીની સ

આવે છે .
કરશે.

4 (અ) વા યો કોણ બોલે છે ? કોને કહે છે ? તે લખો.
1. “આવો,બેસો! ચા લેશો ને ?”
2. “મં દરમાં એક સરખી બે મૂ તઓની જ ર છે ?”
(બ)નીચેના શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
(1) કંદુક (2) િજગર (3) િચર (4) ભૂષણ
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દવ

(ક) નીચેના શ દોના િવ

ાથ

શ દો લખો.

(1) રોગી (2) પાપ (3) સાવધ (4)

મ
ે

(ડ) નીચેના શ દોને શ દકોશના મમાં ગોઠવો
(1) ાન, ખાંડ,ું

મા, કંકર

(2) ઇ િજત, યંબક, અિભમાન, િસ ધુ
5. (અ) શ દસમૂહ માટે એક શ દ આપો.
(1) બારસાખની બહાર દેખાતો ઉપલો છે ડાનો ભાગ
(2) સવારના સમયે કરવામાં આવતો ના તો
(બ) ઢ યોગના અથ આપી વા ય યોગ કરો.
(1) વાતોનાં વડાં કરવાં
(2) જોતરાઈ જવું
(ક) નામપદ શોધીને લખો
(1)આ દિ ણ વ
ુ ની દશા છે .
(2)મહારાજ ઝાડ પરના માંચડે બેઠા હતા.
(ડ) નીચે આપેલ શ દોનો વા ય યોગ કરો.
(1) કાચોપોચો (2) નરમગરમ
6. (અ)વા યમાં યો ય િવરામિચ ન મૂકીને ફરી લખો
તેથી જ મને લાગે છે કે આપણે ફ મ જોઈ શકીશું, િનરંજને ક ું
(બ) નીચેના શ દોનો અથ આપી વા ય યોગ કરો
પાિણ- પાણી
(ક) નીચેની પ રિ થિતમાં તમે શું કરશો તે જણાવો
(1) તમે પસાર થઇ ર ા છો યાં બાજુ માં અચાનક આગ લાગે છે તો(ડ) નીચેના વા યમાંથી યાિવશેષણ પદ શોધો
(1) બાળકે તેને વહાલપૂવક ગોદમાં તેડી લીધુ.ં
7. (અ) ‘ઘરડાં ગાડાં વાળે’ કહેવત ઉપરથી વાતા લખો
(બ) ‘ખરાબ અ રો અધૂરી કેળવણીની િનશાની છે .’ િવ તારથી સમ વો
8. (અ) ‘ રાવણનું િમ યાિભમાન’ કા યના આધારે સંગકથા તમારા શ દોમાં લખો .
(બ) તમે શહેરમાં ભણવા ગયા છો, તમને તમા ં ગામ યાદ આવે છે . તમારા િમ ને પ લખો.
(9) ગમે તે એક િવષય ઉપર િનબંધ લખો
(1) મારો િ ય િવ ાની
(2) મારો દેશ ભારત
ધોરણ -6 ના ગુજરાતીના પા યપુ તક આધારે એક કસોટીપ આ યું છે તેના ઉ રો લખો.
ધોરણ – 7 અને 8 ના પા યપુ તકો આધારે બી ં કસોટીપ ો તૈયાર કરો અને તેના ઉ રો લખો.
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5.4.8 કસોટીપ -2
ગુજરાતી ધોરણ-6, થમ સ ની િશ ક આવૃિ ના આધારે નીચેના

નોના જવાબ આપો.

(1) સ ાંતે િવ ાથ ઓનું શ દભંડોળ કેટલું હોવું જોઈએ ?
(2) તા કક ચતન હેતુની બે અ યયન ઉપલિ ધઓ ન ધો.
(3) ઉદાહરણ સાથે ERAC અિભગમ સમ વો.
(4) ‘િ દલ’ એકમના િનદશેલ િવિશ હેતઓ
ુ પૈકી કોઈ ણ જણાવો.
(5) ‘લેખણ ઝાલી નો રહી’ એકમમાં ‘આટલી કાળ

લઈએ’ એ શીષક તળે શાનો િનદશ કય છે ?

(6) ‘પગલે પગલે’ કિવતામાંથી શું મૂ યિશ ણ મળે છે ?
(7) ‘મૂકસેવક રિવશંકર મહારાજ’ એકમના પાઠિવકાસનાં સોપાનો ન ધો.
(8) ‘પાદર’ એકમના અ યાપન પછી તે સંદભ િવધાથ ઓ સમ બી

શાની રજૂ આત કરશો?

(9) ‘િબરબલની યુિ ત’ વાતાને શીખવવા કઈ યુિ ત યોજશો ?
(10) ‘ હદમાતાને સંબોધન’ કા ય શીખ યા પછી ‘પૂર ગીત’ તરીકે કઈ ાથનાનું ગાન કરાવવાનું ક ું છે ?
કસોટીપ

-1 અને 2 ના ઉ રો લખો. હવે આ સંદભમાં ધોરણ 6, 7, 8 ના પા યપુ તકોનો અને િશ ક

આવૃિ ઓનો અ યાસ કરો.

5.5 સારાંશ
િશ ણાથ ઓએ ધોરણ 6, 7, 8 ના માતૃભાષાના અ યાપનકાય માટે સ જ બનવાનું છે . તે માટે સંપા દત ગ -પ
કૃિતઓમાં રહેલી ભાષાકીય બાબતોનો પ રચય મેળવવાનો છે .એક િશ ક તરીકે પા યપુ તકોનો તલ પશ અ યાસ કરી
િવષયવ તુમાં પારંગતતા અને ભાષાસમૃિ

હાંસલ કરવાનાં છે . િશ ક આવૃિ ઓમાં આપેલ માગદશન ારા પાઠિવકાસની

પ િતથી પ રિચત થવાનું છે તથા ભાષાના અ યાપનનાં કૌશ યો હ તગત કરવાનાં છે . આ સંદભમાં આ કરણ સમજવું અને

તેમાં સૂિચત મુ ાઓનું યવિ થત અ યયન કરવુ.ં
નમૂના પે આપેલ કસોટીપ ોના ઉ રો લખવાના છે તથા બી ં આવાં કસોટીપ ો રચી તેના ઉ રો લખવાના
છે .આવા વ યયનથી િવષયવ તુમાં પારંગતતા હાંસલ કરવાની છે .
5.6 (અ) નીચેના
1.

નોના ઉ રો લખો.

ારંિભક પાંચ વષ માં બાળકોને માતૃભાષામાં શું શું શીખવાય છે ?

2. ધોરણ 8 અંતે બાળકોમાં કઈ કઈ ભાષાકીય મતાઓ હાંસલ કરાવવાનું લ ય છે ?
3. ધોરણ-6, 7, 8 માં આપેલ કોઈ પાંચ ગ સાિહ ય વ પોની યાદી કરો.

(બ) નીચેનાં િવધાનો સમ વો.
1. ગ -પ કૃિતઓમાં જે પા યવ તુ છે તે ગૌણ છે ’
2. પા યપુ તકોમાં આપેલ અ યાસ, વા યાય, અને પુનરાવતન કસોટીઓ ભાષા િશ ણ માટે ઉપયોગી છે .
3. એકમનાં અંતે બો સમાં આપેલ વૃિ ઓ /સૂચના માણે ભરવાનું ઘ ં મહ વ છે .
4. ભાષાના અ યાપન કાયમાં િશ ક આવૃિ એ હાથવગુ સંદભ સાિહ ય છે .

(ક) મા યા મુજબના જવાબ લખો.
1. તમારી શ દસમૃિ ધ વધારવા તમે શ દિવષયક કેવી રીતે

ણકારી મેળવશો?

2. ધોરણ 7 ના િવ ાથ ઓની ભાષાસ જતા િવકસાવવા તમે કઈ કઈ માિહતી શીખવશો?
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5.7

વા યાય
ગુજરાતીનાં પા યપુ તકોના આધારે

નોના જવાબ લખો.

(1) ‘શ દસમૂહ માટે એક શ દ આપો’ એવા દસ શ દોની યાદી ધોરણ 6 થમ સ માંથી કરો.
(2) ધોરણ-7 િ તીયસ ના પુ તકમાંથી ઢ યોગો શોધી તેના અથ આપો ને વા ય યોગ કરો.
(3) ધોરણ 8 માં યો યેલી કહેવતોની યાદી કરો.
(4) ‘મહેનતની મોસમ’ કા યનો રસા વાદ કરાવો.
(5) ધોરણ 7 થમસ ની કોઈ એક કૃિતનું ના ય પાંતર કરો.
(6) ધોરણ 8 થમસ ની કૃિતઓમાંથી િન પ ન થતાં મૂ યોની તારવણી કરો.

5.8 સંદભ સાિહ ય
1. ધોરણ 1 થી 8 ના ગુજરાતી પાઠયપુ તક
( ગુ.રા. શા. પા.પુ. બોડ ગાંધીનગર )
2. ધોરણ 1 થી 8 ના ગુજરાતી િશ ક િનદશની ( ગુ.રા. શા. પા.પુ. બોડ ગાંધીનગર )
5. અ યયન-અ યાપન માતૃભાષા ગુજરાતી
જોશી ગજે
િજ.િશ.તા.ભવન, સુરે નગર
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