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ધોરણ – ૧૧ન ાં ળ ણણજ્ય વ્યળસ્થ  વળવયની વશધ્ધધ ર PPT ની અશરક રકત  

શ ર ાં 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવ ધોયણ – ૧૧ના લાણણજ્મ વ્મલસ્થા વલમની વવધ્ધધ ય PPTની અવયકાયકતા જાણલા 
ભાટેનો છે. તેથી અભ્માવકે ભાત્ર ઉત્તય કવોટી, વભકક્ષ જૂથ પ્રામોણગક મોજના ધધવતનો ઉમોગ કમો. 
વનમવંત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ ભાટે ૪૦+ ૪૦ એભ કુર ૮૦ વલદ્યાથીઓનો વનદળશ વદં કમો. વનમવંત્રત 
જૂથને લાણણજ્મ વ્મલસ્થા વલમનો વદેંળાવ્મલશાય એકભ યંયાગત ધધવત અને પ્રામોણગક જૂથને PPT 
ધલાયા અધમાન કામશ કયી ફનેં જૂથને વદેંળાવ્મલશાયના એકભની ૫૦ ગણુની ઉત્તય કવોટી આી તેભા ં
પ્રપતાકંોને આધાયે t મલૂ્મ ળોધલાભા ં આવ્યુ.ં અભ્માવ યથી પણરત થામ છે કે PPT ધલયા વલદ્યાથીઓની 
વવધ્ધધભા લધાયો થામ છે.PPT એ અધમાન ભાટે અવયકાયક ધધવત છે. 

ચ ળીરૂ બ્દો :- 

 Power Point Presentation, વવધ્ધધ       

૧. પ્રસ્ત ળન :-  
 લેદકારીન વળક્ષણભા ંકથન, શ્રલણ અને ભનન જેલી વળક્ષણની ધધવત ધલાયા વલદ્યાથીઓને વળક્ષણ આલાભા ં
આલતુ ંશત ુ.ં વભમાતંયે વળક્ષણની ધધવતઓભા આમરૂ રયલતશન આવ્યુ,ં અને નલી નલી વળક્ષણની ધધવતઓ 
જેલી કે કથન-ચચાશ, જૂથ-ચચાશ, પ્રોજેક્ટ ધધવત, વભસ્મા ઉકેર ધધવત, આગભન-વનગભન ધધવત 
અસ્સ્તત્લભા ંઆલી. જુદા-જુદા ધોયણોભા ંઅને વલમાગં અનવુાય જુદી-જુદી ધધવતઓભા ં વળક્ષણ આલાભા ં
આલે છે. જેભ કે ફારભરંદયના વલદ્યાથીઓને ભોન્ટેવયી ધધવતથી, પ્રાથવભક કક્ષાના વલદ્યાથીઓન ે વનદળશન 
ધધવત અને ભોટા ધોયણભા ંવલદ્યાથીઓને કથન-ચચાશ, જૂથ, વનદળશન લગેયે ધધવતથી વળક્ષણ આલાભા ંઆલે 
છે. તેભા ંણ વનદળશન ધધવત એ ફધા જ ધોયણના વલદ્યાથીઓ ભાટે ખફુ જ ભશત્લની છે. વનદળશનધધવતભા 
જુદા જુદા ળૈક્ષણણક વાધનો જેલા કે ચાર્ટશવ-ણચત્રો, યેરડમો ટીલી ભોડેર PPT લગેયેના ઉમોગ ધલાયા વળક્ષણ 
આલાભા ંઆલે છે. તેવુ ંભાનલાભા ંઆલે છે કે આ ધધવત અને ળૈક્ષણણક વાધનો ધલાયા આલાભા ંઆલતુ ં
વળક્ષણ ફધા જ ધોયણોભા ં વલદ્યાથીઓ ભાટે અવયકાયક શોમ છે. હુMં.COM.,M.ED. છ ંતેથી ઉચ્ચતયભાધમવભક 
કક્ષાના વલદ્યાથીઓ ભાટે ખયેખય આ ધધવત અને ળૈક્ષણણક વાધનો અવયકાયક છે કે કેભ તે જાણલા ભાટે ભેં 
ધોયણ – ૧૧ ના ંલાણણજ્મવ્મલસ્થા વલમની વવધ્ધધ ય PPT ની અવયકાયકતા ય વળંોધન શાથ ધયુું. 
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૨. શમસ્ય  વળધ ન :-  

ધોયણ – ૧૧નાલાણણજ્મ વ્મલસ્થા વલમની વવધ્ધધ ય PPT ની અવયકાયકતા. 

૩. ચ ળીરૂ બ્દોની રરભ વ  :-  

1. PPT :POWERPRESENTATION  

2. વવધ્ધધ :લાણણજ્મ વ્મલસ્થાના વદેંળાવ્મલશાય એકભની ૫૦ ગણુની કવોટી યના પ્રાપતાકંો. 

૪. અભ્ય શન  ષતેઓુ :-  

1) ધોયણ – ૧૧ ના ંલાણણજ્મવ્મલસ્થા વલમનાવદેંળાવ્મલશાય એકભની વવધ્ધધ ય PPTની અવયકાયકતા જાણલી. 
2) ધોયણ – ૧૧નાલાણણજ્મ વ્મલસ્થા વલમનાવદેંળાવ્મલશાય એકભની વવધ્ધધ ય PPT ની અવયકાયકતા તેભના ં

જાતીમતાના વદંબશભા ંજાણલી. 

૫. અભ્ય શ ષઠેલન  ચ :- 

1) સ્લતતં્ર ચર :- 
A. અધમાન ધધવત :-  
a) PPT ધલાયાઅધમાન 
b) યંયાગત 
B. જાતીમતા:-  
a) છોકયાઓ 
b) છોકયીઓ 
2) યતતં્ર ચર :- લાણણજ્મ વ્મલસ્થાનાવંદેંળાવ્મલશાય એકભની વવધ્ધધ. 

૬. ઉત્કલ્ન :-  

Ho1 ધોયણ – ૧૧ના પ્રામોણગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથનાવંલદ્યાથીઓએ ઉત્તય કવોટીભા ં ભેલેર પ્રાપતાકંોની 
વયાવયી લચ્ચે કોઈ વાથશક તપાલત નરશ શોમ. 

Ho2 ધોયણ – ૧૧ ના ંપ્રામોણગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથના છોકયાઓના ઉત્તય કવોટીના પ્રાપતાકંોની વયાવયી લચ્ચે 
વાથશક તપાલત નરશ શોમ. 

Ho3 ધોયણ – ૧૧ના પ્રામોણગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથનાછોકયીઓના ઉત્તય કવોટીનાપં્રાપતાકંોની વયાવયી લચ્ચે 
વાથશક તપાલત નરશ શોમ. 

 ૭. અભ્ય શનુાં શીમ ાંકન :- 

 આ અભ્માવ અભદાલાદની  ગજુયાતી ભાધમભની ળાા યૂત ુ ંભામાશરદત છે. 
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 આ અભ્માવભા ં ધોયણ – ૧૧નીલાણણજ્મવ્મલસ્થાનાવંદેંળાવ્મલશાયના ં એકભની વવધ્ધધ કવોટીની યચના 
અભ્માવક ધલાયા કયલાભા ંઆલેર છે. તેથી તેની ભમાશદા આ અભ્માવની ભમાશદા યશળેે. 

૮. અભ્ય શની ધધવત :- 

 આ અભ્માવભા ં પક્ત ઉત્તય કવોટી વભકક્ષ જૂથ પ્રામોણગક મોજનાનો ઉમોગ કયલાભા ં આલેર છે. જેભા ં
વભકક્ષ જૂથનીયચના કયલા ભાટે ધોયણ – ૧૧ ના ં વલદ્યાથીના તેભને SSC ભા ભેલેર ટકાલાયીનો ઉમોગ 
કયલાભા ંઆવ્મો. 

૯. વ્ય વળશ્વ:-  

 આ અભ્માવભા ં અભદાલાદ ળશયેની ગજુયાતી ભાધમભના ધોયણ – ૧૧ ના ં લશ ૨૦૧૭-૧૮ ના ં તભાભ 
વલદ્યાથીઓના અભ્માવનુ ંવ્માવલશ્વ છે. 

૧૦. વનદશ:-  

 આ અભ્માવભા ં વનમવંત્રત જૂથભા વલદ્યાથીઓ(૨૦ છોકયાઓ અને ૨૦ છોકયીઓ) અને પ્રામોણગક જૂથભા ૪૦ 
વલદ્યાથીઓ (૨૦ છોકયાઓ અને ૨૦ છોકયીઓ) એભ કુર ૮૦ વલદ્યાથીઓનો વનદળશ રેલાભા ં આવ્મો છે. 
વલદ્યાથીઓએ SSC ભા ંભેલેર ટકાલાયીને આધાયે વભકક્ષ જૂથો ની યચના કયલાભા ંઆલી. 

૧૧. અભ્ય શનુાં શ ધન :- 

A. અભ્માવકે ધોયણ – ૧૧નાલાણણજ્મ વ્મલસ્થા વલમના વદેંળાવ્મલશાયએકભ ભાટે PPT ની યચના કયલાભા ં
આલી. 

 વંણૂશ એકભ ભાટે કુર ૨૫ સ્રાઈડવ તૈમાય કયલાભા ંઆલી. જેની વલગત નીચે મજુફ છે. 

ક્રભ વલમલસ્તનુામંદુ્દા PPTનીવખં્મા 
૧૦.૧ આંતયયાષ્ટ્રીમ લેાયનોખ્માર ૧ 
૧૦.૨ આંતયયાષ્ટ્રીમલેાયનુ ંભશત્લ ૩ 
૧૦.૩ વનકાવ-લેાય ભાટેનાપ્રોત્વાશનો ૫ 
૧૦.૪ આમાતવલવધ ૫ 
૧૦.૫ વનકાવવલવધ ૫ 
૧૦.૬ આંતયયાષ્ટ્રીમ વ્માાયવવંધકયાય અને વલશ્વ વ્માાય વગંઠનની ભવૂભકા ૩ 
૧૦.૭ આંતયયાષ્ટ્રીમ લેાયનીવભસ્માઓ ૩ 

B. અભ્માવકે ધોયણ – ૧૧ ના ંલાણણજ્મ વ્મલસ્થાના વદેંળાવ્મલશાયએકભ ભાટે કુર ૫૦ ગણુની કવોટી તૈમાય કયી 
જેભા.ં.. 

 



KCG- Portal of Journals 
 

4 | P a g e  
 

પ્રશ્નપ્રકાય પ્રશ્નવખં્મા પાલેર ગણુ બાયાકં 
નીફધંાત્ભકપ્રશ્નો ૩ ૧૫  ૩૦ 
ર્ૂંક જલાફીપ્રશ્નો ૪ ૧૨ ૨૪ 

અવત ર્ૂંકજલાફી પ્રશ્નો ૬ ૧૨  ૨૪  
અનાત્ભકરક્ષીપ્રશ્નો ૧૧ ૧૧  ૨૨  

કુર ૨૪  ૫૦  ૧૦૦  
 

વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો.આ કવોટીનો કુર વભમગાો ૧:૩૦ કરાક યાખલાભા ંઆવ્મો. 

૧૨. પ્રયોગ ક યશ :- 

1. અભ્માવકે વનમવંત્રત જૂથને યંયાગત ધધવતથીવદેંળાવ્મલશાય એકભનુ ંઅધમાન કામશ કયુું. 
2. અભ્માવકે પ્રામોણગક જૂથને વદેંળાવ્મલશાય એકભનુ ંPPT ધલાયા અધમાન કયુું. 
3. ફનેં જૂથને અરગ-અરગ ધધવતથીબણાવ્મા ફાદ ફનેં જૂથને ઉત્તય કવોટી આી. 
4. અભ્માવકે ફનેં જૂથના ંવલદ્યાથીઓની ઉત્તયલશીની ચકાવણી કયી કુર ગણુ ભેવ્મા. 

૧૩. મ રષતીનુાં પથૃક્કરણ અને અથશઘટન :- 

 ભારશતીનુ ંથૃક્કયણ અને અથશઘટન કોષ્ટ્ટક ધલાયા વભજાલલાભા ંઆવ્યુ ંછે જે નીચે મજુફ છે. 

ચર જૂથ N MEAN SD SED t REMARK 

જૂથ 
વનમવંત્રત ૪૦ ૩૦.૩ ૩.૦૯ 

૦.૫૭ ૧૬.૦૮ Sign-0.01 
પ્રામોણગક ૪૦ ૩૯.૪૭ ૧.૮૬ 

છોકયાઓ 
વનમવંત્રત ૨૦ ૩૦. ૩.૨૨ 

૦.૭૨ ૧૩.૫૯ Sign-0.01 
પ્રામોણગક ૨૦ ૩૯.૦૮ ૧.૯૬ 

છોકયીઓ 
વનમવંત્રત ૨૦ ૩૦.૦૬ ૨.૯૨ 

૦.૬૫ ૧૩.૦૮ Sign-0.01 
પ્રામોણગક ૨૦ ૩૯.૧૫ ૧.૬૮ 

વાયણી૧જોતા.ં 

1. ધોયણ – ૧૧ના લાણણજ્મ વ્મલસ્થાની વવધ્ધધ ય PPT ની અવયકાયકતા જાણલા ભાટે વવધ્ધધ કવોટીનો 
પ્રાપતાકંોનો ગણેર t મલૂ્મ ૧૬.૦૮ ભળ્મો. જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથશક છે. તથેી Ho1 નો અસ્લીકાય કયલાભા ંઆલ ે
છે. તેથી કશી ળકામ કે યંયાગત ધધવત અને PPT ધલાયા અધમાન ધધવત લચ્ચે વાથશક બેદ છે અને તે 
PPT ધલાયા અધમાનના તયપેણભા ંછે. તેથી કશી ળકામ કે યંયાગત ધધવત કયતા ંPPT ધલાયા અધમાન 
લધ ુઅવયકાયક છે. 

2. ધોયણ-૧૧ના છોકયાઓના લાણણજ્મ વ્મલસ્થાની વવધ્ધધ ય PPT ની અવયકાયકતા જાણલા ભાટે ગણેર t મલૂ્મ 
૧૩.૫૯ ભળ્યુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથશક છે. તેથી Ho2 નો અસ્લીકાય થામ છે. તેથી વાણફત થામ છે કે 
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યંયાગત ધધવત અને PPT ધલાયા અધમાન લચ્ચે વાથશક તપાલત છે. જે PPT ધલાયા અધમાન 
ધધવતની તયપેણભા ં છે. તેથી કશી ળકામ કે ધોયણ -૧૧ના ફાકો ભાટે PPT ધલાયા અધમાન લધ ુ
અવયકાયક છે. 

3. ધોયણ – ૧૧ના છોકયીઓના લાણણજ્મ વ્મલસ્થાની વવધ્ધધ ય PPTની અવયકાયકતા જાણલા ભાટે ગણેર t 
મલૂ્મ ૧૩.૦૮ ભળ્યુ.ં જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથશક છે. તેથીHo3નો સ્લીકાય કયલાભા ંઆલતો નથી. તેથી કશી ળકામ 
કે ધોયણ – ૧૧ના છોકયીઓના વનમવંત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથની છોકયીઓની લાણણજ્મ વ્મલસ્થાની વવધ્ધધ 
લચ્ચે વાથશક બેદ છે. જે પ્રામોણગક જૂથની છોકયીઓના તયપેણભા ંછે. તેથી વાણફત થામ છે. છોકયીઓની વવધ્ધધ 
વનમવંત્રત જૂથની છોકયીઓ કયતા લધ ુછે. આભ ધોયણ – ૧૧વન છોકયીઓની વીધી ય PPT ધલાયા અધમાન 
ધધવત અવયકાયક છે. 

૧૪. ત રણો:-  

1. યંયાગત ધધવત કયતા PPT ધલાયા અધમાન ધધવત લધ ુઅવયકાયક છે. 
2. ધોયણ – ૧૧ના લાણણજ્મ વ્મલસ્થાની વવધ્ધધભા ંPPTના ંકાયણે લધાયો થમો. 
3. ધોયણ – ૧૧ ના ંછોકયા અને છોકયીઓની લાણણજ્મ વ્મલસ્થા વલમની વવધ્ધધ PPTના ંકાયણે લધી. 
4. PPTધલાયા અધમાન થી વલદ્યાથીઓની વવધ્ધધ લધે છે. 
5. PPT ધલાયા અધમાન ધધવત અવયકાયક છે. 

૧૫. ૈક્ષણીક પણત થો :- 

1. PPT એ અધમમન – અધમાન પ્રરક્રમાભા ંલધ ુઅવયકાયક છે. 
2. વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણણક વવધ્ધધભા ંલધાયો કયલા ભાટે PPT ધલાયા અધમાન અવયકાયક યશળેે. 
3. અધમમન – અધમાન પ્રરક્રમાભા ંPPT ધલાયા અધમાન લધાયવુ ંજોઈએ. 
4. ટેકનોરોજી અને કોમ્પપયટુય ધલાયા અધમાન વલદ્યાથીઓ ભાટે અવયકાયક ફને છે. 
5. વળક્ષક PPT ધલાયા અધમાનથી ોતાની અધમમન – અધમાન પ્રરક્રમા સધુાયી ળકે છે. 

ઉશાંષ ર:-  

 આભ, અભ્માવકે પ્રામોણગક વળંોધન ધધવત ધલાયા ઉચ્ચતય ભાધમવભક ધોયણના ં વલદ્યાથીઓ ય PPT ની 
અવયકાયક ચકાવી અને વળંોધનભા ંજાણલા ભળ્યુ ંકે ખયેખય વલદ્યાથીઓની વવધ્ધધ ળૈક્ષણણક વાધનોના ઉમોગ 
ધલાયા લધે છે. તેથી કશી ળકામ કે વલદ્યાથીઓની વવધ્ધધભા લધાયો કયલા ભાટે ળૈક્ષણણક વાધનોનો ઉમોગ 
આળીલાશદરૂ છે. 
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