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ધોરણ-૯ના �જુરાતી િવષયનાં પાઠય��ુતકમાં ર�ૂ થયેલાં કા�યોનો સઘન અ�યાસ

સારસ�ેંપ

�ુિનયાની કોઇપણ ભાષાના સા�હ�ય સ�નના �ારંભે પ� �વ�પ જોવા મળે છે. સા�હ�યને માફક આવે એ� ું વાહન પ� છે. કિવતા
િશ�ણ એ સાહસ��ુત કાય� છે. શાળામાં અપા� ું કા�યિશ�ણ અસતંોષ બની રહ� છે, �થી િવ�ાથ�ઓ કિવતાથી િવ�ખુ બને છે. આથી
િવ�ાથ�ઓને કા�ય�ું �ડાણ�વૂ�ક�ું �ાન આપ�ું જ�ર� છે. આ �કારની �િતતી અ�યેતાને થતી રહ� છે. �થી કા�યના િવ�લેષણને
રસ�દ અને સરળ બનાવવાના ઉપાય િવચાર� શકાય એવી �ેરણાથી કા�યનો �ડાણ�વૂ�ક અ�યાસ કરવા�ું ન�� કર� અ�યેતાએ
���તુ િવષય પર સશંોધન હાથ ધરવા�ું ન�� ક�ુ� હ� ુ.ં  સશંોધનનો ��ુય હ�� ુ ધોરણ-૯ના �જુરાતી િવષયનાં પાઠય��ુતકમાં
સમાયેલા કા�યોનો સઘન અ�યાસ કર� િશ�કોના અ�ભ�ાયો મેળવવાનો હતો. ���તુ સશંોધન માટ� સવ��ણ પ�િતનો ઉપયોગ કય�
હતો. સશંોધન માટ� �રુત શહ�રની ૧૦૦ િશ�કો ન�નૂા તર�ક� પસદં કરવામાં આ�યા હતા.ં ઉપકરણ તર�ક� સશંોધન ઉપરકણ અને
મા�હતી એક�ીકરણનાં ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો. મા�હતી �થૃ�રણ અને તારણોની િવગતે ચચા� સશંોધન પેપરમાં
કરવામાં આવી છે.

��તાવના

�જુરાતી સા�હ�ય તેના ઉગમકાળથી આજ �ધુી જોઇએ તો મોટાં બે િવભાગોમાં વગ��ૃત થઇ શક� તે� ું છે. મ�યકાળ�ું �જુરાતી સા�હ�ય
અને અવા�ચીનકાળ�ું �જુરાતી સા�હ�ય. �ુિનયાની કોઇપણ ભાષાના સા�હ�ય સ�નના �ારંભે પ� �વ�પ જોવા મળે છે. સા�હ�યને
માફક આવે તે� ું વાહન પ� છે. ગ� સમજવા�ું કામ કર� છે. જયાર� પ� અ�ભુવાવે છે. કિવતા શી ર�તે શીખવવી એ અણ ઉક�લ કોયડો
ર�ો છે. એ ભાર� સાહસ��ુત કાય� છે. શાળાઓમાં થ� ું સર�રાશ કિવતા િશ�ણ અસતંોષજનક બની રહ� છે. િશ�ક કિવતા શીખવે છે.

તેમાની ક�ટલેક �શે સમજ કાચી હોય શક� છે. આ�ું કિવતા િશ�ણ િવ�ાથ�ઓને કિવતાથી િવ�ખુ બનાવ.ે આથી િવ�ાથ�ઓને કા�ય�ું
�ડાણ�વૂ�ક �ાન આપ�ું જ�ર� છે. એ �કારની �તીિત અ�યેતાને થતી રહ� છે. આ ઉપરાતં અ�યેતા િવધાથ�કાળ દર�યાનથી જ
�જુરાતી િવષય ��યે િવશષે રસ ધરાવે છે. અ�યેતા �જુરાતી િવષય સાથે �નાતક અને અ��ુનાતક ક�ાએ પણ સતત જોડાયેલાં
હતા.ં �જુરાતી િવષયમાં ગ� અને પ� એમ બે િવભાગમાથંી અ�યેતા પ� િવભાગમાં પહ�લેથી જ �બૂ જ રસ ધરાવે છે. તેથી કા�યના
િવ�લેષણને રસ�દ અને સરળ બનાવવાનો ઉપાય િવચાર� શકાય એવી �ેરણાથી કા�યનો �ડાણ�વૂ�ક અ�યાસ કરવા�ું ન�� કર�ને
અ�યેતાએ ���તુ િવષય પસદં કય�.

સશંોધનના હ��ઓુ

ધોરણ-૯ના �જુરાતી િવષયનાં પાઠ���ુતકમાં સમાયેલાં કા�યોનો સઘન અ�યાસ કરવો.1. 

ન�નૂામાં સમાવશે થયેલ �ા�ત સામા�ય મા�હતી� ું �થૃ�રણ કર�ુ.ં2. 

��યેક કા�યોના સઘન અ�યાસ�ું ��ૂયાકંન કર�ુ.ં3. 

કા�યોના િવ�લેષણ સદંભ� િશ�કોના અ�ભ�ાયો� ું અથ�ઘટન કર� તારણો �ા�ત કરવા.4. 

કા�યોના િવ�લે�ણ સદંભ� િશ�કોના ��ુત જવાબો�ું �ણુા�મક �થૃ�રણ કર� તારણો �ા�ત કરવા.5. 

સશંોધન પ�િત

���તુ સશંોધનમાં કા�યોનો સઘન અ�યાસ કરવાનો હોવાથી સ�ંયા�મક અને �ણુા�મક સવ��ણ પ�િતનો સશંોધન પ�ધિત તર�ક�
ઉપયોગ કય� હતો.
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�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી

���તુ સશંોધન માટ� �રુત શહ�રના ૬ �ૂથમાં વહ�ચાયેલી �ુલ-૪૦૪ શાળાઓમાથંી ૨૪.૭૫% ન�નૂા �માણે �ુલ-૧૦૦ શાળાઓની
યાદ��છક પ�િતએ પસદંગી કર�, ��યેક શાળામાથંી ધોરણ-૯ના �જુરાતી િવષય ભણાવનારા �ુલ િશ�કોમાથંી શાળાવાર મા� બે-બે
િશ�કોની આક��મક ર�તે પસદંગી કરવામાં આવી. આમ, ૧૦૦ શાળામાથંી �ુલ-૨૦૦ િશ�કોનો સહ��કુ ન�નૂો પસદં કરવામાં આ�યો.

ઉપકરણોની પસદંગી અને સરંચના

���તુ સશંોધનમાં અ�યેતાએ બે �કારના �વર�ચત ઉપકરણોની પસદંગી કર� હતી.

સશંોધન ઉપકરણ1. 

મા�હતી એક�ીકરણનાં ઉપકરણો2. 

૧. સશંોધન ઉપકરણ :

સશંોધન ઉપકરણ તર�ક� અ�યેતાએ ધોરણ-૯ના વીસે – વીસ કા�યોનો સઘન અ�યાસ ��ુ�ત �વ�પે �વમેળે તૈયાર કય� હતો.
૨. મા�હતી એક�ીકરણનાં ઉપકરણો :
અ�યેતાએ મા�હતી એક�ીકરણ માટ� �ણ �કારનાં �વર�ચત ઉપકરણોની પસદંગી કર� હતી.
૨.૧ બધં ��ાવ�લ
૨.૨ અ�ભ�ાયાવ�લ
૨.૩ ��ુત જવાબી ��ાવ�લ

મા�હતી �થૃ�રણની ર�ત

અ�યેતાએ તૈયાર કર�લ બધં ��ાવ�લની િશ�કોએ દશા�વલેા ઉ�રોને આધાર� દર�ક ��ની આ�િૃ� પરથી તેની ટકાવાર� શોધવામાં
આવી હતી. અ�ભ�ાયાવ�લમાં િશ�કોએ દશા�વલેા અ�ભ�ાયોના આધાર� દર�ક િવધાનની આ�િૃ� પરથી કાઇ વગ� ��ૂય શોધવામાં
આ��ુ.ં સર�રાશ ભારાકં અને અ�તા�મ પણ આપવામાં આ�યા. ઉપરાતં ��ુત જવાબી ��ાવ�લ�ું તર�હ �વ�પે �થૃ�રણની �ણુા�મક
પ�ધિતએ �થૃ�રણ કરવામાં આ��ુ.ં

સશંોધનના તારણો

મા�યિમક શાળાનાં �જુરાતી િવષયના િશ�કોમાથંી ૬ માસથી ૫ વષ� �ધુીના શ�ૈ�ણક અ�ભુવ ધરાવનાર િશ�કો�ું �માણ
િવશષે જોવા મળે છે.

1. 

�જુરાતી િવષયના િશ�કો �ારા કા�યોના સઘન અ�યાસનાં ��ૂયાકંનને આધાર� કા�યોમાં કિવના પ�રચય,  સા�હ�ય �કાર,
શ�દાથ�, સમાનાથ� શ�દો, િવ�ુ�ાથ� શ�દો, તળપદા શ�દો, ��ઢ�યોગના અથ�, શ�દ-સ�હૂ માટ� એક શ�દ, સ�ંા, િવશષેણ,

��યાિવશષેણ, િનપાત, સમાસ, અલકંાર, સિંધ, એકવચન, બ�વુચન, કત��ર-કમ��ણ �યોગ, છદં, �લ�ગ, િવભ��ત-��યય, તેમજ
કા�યોમાં ��ૂયો અને ભાવાથ�ની સમ�ૂતી �યવ��થત ર�તે અપાય છે.

2. 

કા�યોના સઘન અ�યાસ �ારા િવ�ાથ�ઓ કા�યમાં રહ�લાં �યાકરણ�ું �ડાણ�વૂ�ક �ાન મેળવી શક� અને સમજ�વૂ�ક વાચન કર�
શક� છે.

3. 

કા�ય�ું આ�ું િવ�લેષણ િશ�કોને ભણાવવા માટ�ની તૈયાર� કરવામાં અને િવષય વ��નુી �ડ� સમજ ક�ળવવા ઉપયોગી થાય છે.4. 

િવ�ાથ�ઓની આવી ર�તે તૈયાર� કરાવવામાં આવે તો દર�ક િવ�ાથ� ભણવામાં રસ દાખવશે એ ચો�સ છે.5. 

કા�યનાં સઘન અ�યાસ �ારા કા�ય�ું સ�ુંલ દશ�ન કર� શકાય છે.6. 
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મડંળ “િવધાયન” સેકટર-૧૦-એ.
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ધોરણ-૯�ું પાઠય��ુતક. ગાધંીનગર : �જુરાત રાજય શાળા પાઠય��ુતક મડંળ. “િવધાયન” સેકટર-૧૦-એ.

5. 

રાવલ, ન�ુભાઇ વી. (n.d.). �જુરાતી�ું િવષયવ�� ુ(�યાકરણ અને લેખન સ�હત). અમદાવાદ : નીરવ �કાશન.6. 

શાહ, ડ�.બી.(૨૦૦૪). શૈ��ણક સશંોધન. અમદાવાદ : �િુનવિસ�ટ� �થંિનમા�ણ બોડ�, �જુરાત રાજય.7. 
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િશ�ણ િવભાગ,વી. ન. દ. �.ુ �િુનવિસૅટ�,
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