
 

1 
 

વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

 

અનકુ્રણણકા 
  

ક્રમ નવગત પાન ન.ં 
૧ પ્રકરણ-૨ માતભૃાષા નિક્ષણના ઉદે્દિો  
૨ પ્રકરણ-૨ વાચન નિક્ષણ  
 2.1 વાચનન ું મહત્વ અને સુંકલ્પનાઓ   
 2.2 સાર્થવાચન  
 2.3 વાચનમાું બાળકોને અન ભવાતી સમસ્યાઓ અને તેન ું નનવારણ  
 2.4 વાચન નિક્ષણ કાયથક્રમો અને નનદાન ઉપચાર  
૩ પ્રકરણ-૩ લેખન નિક્ષણ  
 3.1 લેખનન ું મહત્વ અને જરૂરરયાત અને પવૂથતૈયારીઓ  
 3.2 લેખનના અપેક્ષક્ષત હતે  ઓ વય-કક્ષા અન સાર  
 3.૩ નવદ્યાર્ીઓના લેખનદોષ અને સમસ્યાઓ   
 3.4 નવદ્યાર્ીઓની લેખન સમસ્યાઓન ું નનવારણ કરવાના ઉપાયો 

અને વર્થખુંડમાું કરાવવાની પ્રવનૃિઓ 
 

 3.5 નનદાન-ઉપચાર કાયથક્રમની રચના   
૪ પ્રકરણ-૪ ગણન નિક્ષણ  
 4.1 ર્ણનન ું મહત્વ અને ઉદે્દિો  
 4.2 સુંખ્યાજ્ઞાન  
 4.૩ સરવાળા અને બાદબાકી  
 4.4 ગ ણાકાર અને ભાર્ાકાર  
 4.5 ધોરણ ૬ ર્ી ૮ ર્ક્ષણત  
૫ પ્રકરણ-૫    મલૂ્ાકંન   

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

 

આપણે શુ ંિીખીશુ ં? 

વાચન નિક્ષણ અન્વ્ે આપણે શુ ંિીખીશુ ં? 

 વાચનન ું મહત્વ અને જરૂરરયાત જાણીશ ું.  
 વાચન, વાચન નિક્ષણ અને વાચન પ્રરક્રયાની સુંકલ્પના સ્પષ્ટ કરીશ ું.  
 વાચનના અપેક્ષક્ષત હતે  ઓ વય-કક્ષા અન સાર તારવીશ ું.  
 સાર્થવાચન કરાવતા િીખીશ ું.  
 વાચન નિક્ષણના કાયથક્રમોની સમજ મેળવીશ ું. 
 નનદાન-ઉપચાર કાયથક્રમની સમજ મેળવીશ ું. 
 વાચનમાું નવદ્યાર્ીઓને અન ભવાતી સમસ્યાઓ અને તેન ું વર્ીકરણ કરતા િીખીશ ું. 
 વાચન સમસ્યાઓન ું નનવારણ કરવાના ઉપાયો જાણીશ ું. 

લેખન નિક્ષણ અન્વ્ે આપણે શુ ંિીખીશુ ં? 

 લેખનન ું મહત્વ અને જરૂરરયાત સમજીશ ું. 
 લેખનના અપેક્ષક્ષત હતે  ઓ વય-કક્ષા અન સાર તારવીશ ું.  
 નવદ્યાર્ીઓના લેખનદોષ અને સમસ્યાઓ તારવીશ ું. 
 નવદ્યાર્ીઓની લેખન સમસ્યાઓન ું નનવારણ કરવાના ઉપાયો જાણીશ ું. 
 નનદાન-ઉપચાર કાયથક્રમની રચના કરીશ ું.  

ગણન નિક્ષણ અન્વ્ે આપણે શુ ંિીખીશુ ં? 

 સુંખ્યાજ્ઞાન કઇ રીતે કરાવવ ું તે સ્પષ્ટ કરીશ ું. 
 સરવાળાની પ્રરક્રયા દરનમયાન નનદાન અને ઉપચાર સ્પષ્ટ કરીશ ું. 
 બાદબાકીની પ્રરક્રયા દરનમયાન નનદાન અને ઉપચાર સ્પષ્ટ કરીશ ું. 
 ગ ણાકારની પ્રરક્રયા દરનમયાન નનદાન અને ઉપચાર સ્પષ્ટ કરીશ ું. 
 ભાર્ાકારની પ્રરક્રયા દરનમયાન નનદાન અને ઉપચાર સ્પષ્ટ કરીશ ું. 
 ધોરણ ૬ ર્ી ૮માું સમાનવષ્ટ નવષયવસ્ત ના મ દ્દા સુંબુંનધત અપેક્ષક્ષત સુંકલ્પનાઓ સ્પષ્ટ કરીશ ું. 

મલૂ્ાકંન 

 વાચન, લેખન અને ર્ણનન ું મલૂ્યાુંકન  
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પ્રકરણ-૧ માતભૃાષા નિક્ષણના ઉદે્દિો 
1.0 પ્રસ્તાવના 
 માતભૃાષા એ નિક્ષણન ું માધ્ યમ ેે. અલબિ નિક્ષણ મળેવવાનો દરેક નવષયનો આધારસ્તુંભ ેે. 
બાળક સાુંભળીને ભાષા િીખે ેે. બાળક જ્યારે સાુંભળે ેે ત્યારે અર્થગ્રહણ ર્ાય ેે. અને ત્યારબાદ તે 
સાુંભળેલ ું બોલ ેેે. િાળામાું આવે ેે ત્યારે આસપાસના વાતાવરણમાુંર્ી શ્રવણ, કર્નના ઘણા અન ભવો 
મેળવીને આવ ેેે. આર્ી ધોરણ ૧,ર માું શ્રવણ અને કર્ન કૌિલ્યોનો નવકાસ કરવા પર ભાર મકૂવામાું 
આવે ેે. અહીં તે મમથ અર્વા અર્થ સમજતો ર્ાય અને સાુંભળેલી બાબતોને સતત નવચારીને બોલતો 
ર્ાય તે અપેક્ષક્ષત ેે. જ્યારે ધોરણ ૩ માું વાચન કૌિલ્યની ક્ષખલવણી પર વધ  ભાર મકૂવામાું આવ ેેે. 
ત્યારે નવદ્યાર્ી માત્ર વાુંચે એટલ ું જ પરૂત  ું નર્ી, વાુંચલે ું સમજે એ પણ અપેક્ષક્ષત ે ે. આ માટે બાળ સારહત્યના 
વાચનનો ઉપયોર્ વર્થખુંડમાું ર્ાય તે ખબૂ જરૂરી ેે. ધોરણ – ૩ ર્ી પ માું વાચન અન ેલેખન કૌિલ્યની 
ક્ષખલવણી માટે ખબૂ જ મહાવરો જરૂરી ેે. જેના ર્કી વાચન અને લેખન કૌિલ્ય બળવિર કરી િકાય. 
ધોરણ ૬ ર્ી ૮માું વાચનસામગ્રીમાુંર્ી સાર કે સામાન્યીકરણ તારવી પોતાના નવચારોને મૌક્ષખક અને 
લેક્ષખત સ્વરૂપે અક્ષભવ્યક્ત કરે તે અપેક્ષક્ષત ેે.  
 

1.1 ભાષાનિક્ષણના ઉદે્દિોોઃ 
 ભાષાનો ઉપયોર્ વૈનવધ્યસભર ેે. અભ્યાસક્રમ નવિાળ અન ભવોની શૃુંખલાર્ી રચાય ેે. ભાષાન ે
માત્ર એક નવષય તરીકે ન જોતાું જીવનઘડતરના સરળ માધ્ યમર્ી જોવ ું આવ્યક ેે. 

૧. અર્થગ્રહણ     ર. અક્ષભવ્યક્ક્ત અન ેપ્રત્યાયન 
૩. તારકિક ક્ષચિંતન    ૪. વ્યાવહારરક ઉપયોજન 
પ. સર્જનાત્મકતા 

૧. અથથગ્રહણોઃ  

અર્થગ્રહણ એ અક્ષભવ્યક્ક્તનો પાયો ેે. આસપાસના વાતાવરણ, ઘટના, પરરક્સ્ર્નત વર્ેરેમાુંર્ી અર્થગ્રહણ 
દ્વારા જ વ્યક્ક્ત પોતાની અક્ષભવ્યક્ક્ત કરી િકે ે ે. જો અક્ષભવ્યરકતને અસરકારક બનાવવી હિે તો અર્થગ્રહણ 
સ દઢ કરાવવ ું પડ.ે 
 

ર. અણભવ્્ક્તત અને પ્રત્્ા્નોઃ 
અક્ષભવ્યરકત એ વ્યક્ક્તના નવચારોન ું પ્રનતક્ષબિંબ ેે. અક્ષભવ્યક્ક્ત દ્વારા વ્યક્ક્તના વ્યક્ક્તત્વની ચોક્કસ ેબી 
પ્રર્ટ ર્ાય ેે. વ્યક્ક્ત પોતાના મનમાું ઉદભવતા નવચારો, મુંતવ્યો, લાર્ણીઓ અને સુંવેદનોને લેક્ષખત કે 
મૌક્ષખક રીતે અક્ષભવ્યક્ક્ત કરે ેે. પ્રત્યાયન એ આદાન – પ્રદાનની પ્રરક્રયા ેે. એ પોતાની વાત, નવચાર 
અને અન ભવને પરસ્પર પહોંચાડવાન ું માધ્ યમ ેે. 
 

૩. તાર્કિક ણચિંતનોઃ 
દરેક વ્યક્ક્તમાું નવચારની ક્ષમતા ેે. નવચાર, ઘટના, પ્રસુંર્, પરરક્સ્ર્નત, અન માનની સમીક્ષા, ત  લના તર્ા 
પ્રનતરક્રયા વર્ેરે નવિે આમ િા માટે બન્્ ું? િા કારણે હોઇ િકે? એમાું પોતે શ ું કરી િકે? જેવા પ્રશ્નો અંર્ ે
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તારકિક ક્ષચિંતન કરી સમજપવૂથક જીવન જીવી િકે ેે. 
 

૪. વ્્ાવહાર્રક ઉપ્ોજનોઃ 
ભાષાન ું મ ખ્ય કાયથ નવચારોના આદાન-પ્રદાનન ું ેે. જેના દ્વારા જ મન ષ્ ય જીવન વ્યવહાર ચલાવે ેે. 
સાક્ષર કે નનરક્ષર વ્યક્ક્ત ભાષાના ઉપયોર્ દ્વારા જ વ્યાવહારરક કાયો કરે ેે. વ્યક્ક્ત ભાષાન ું ઉપયોજન 
વ્યાવહારરક રીતે કરી િકે તો એની સામાજજક ેબી પર સારી અસર ર્ાય ેે. 
 

પ. સર્જનાત્મકતાોઃ 
પ્રત્યેક વ્યક્ક્તમાું સર્જનિક્ક્ત હોય ેે. વ્યક્ક્ત સર્જનિક્ક્ત દ્વારા જ ઉપયોર્ી નવસર્જન કરી િકે ેે. જો 
નવદ્યાર્ીને નાની ઉંમરર્ી જ સર્જનિીલતા તરફ વાળવામાું આવે તો ત ેપોતાના જીવનન ેસર્જનિીલ 
બનાવી િકે ેે. 
 

આમ, સમગ્રતયા ભાષાનિક્ષણ એ ભાષાના બધા જ કૌિલ્યોનો સરવાળો ેે. કોઇ એક કૌિલ્ય લઇ 
ભાષા નિક્ષણ કરી િકાય નરહ. અહી આપણ ેવાચન અને લખેનને બળવિર બનાવવા શ ું કરી િકાય તે 
સમજવા પ્રયાસ કરીશ ું. નવદ્યાર્ીઓન ેવાુંચીન ેઅર્થગ્રહણ, તારકિક ક્ષચિંતન, સર્જનાત્મકતા અને વ્યાવહારરક 
ઉપયોજન કરતા કઇ રીતે કરી િકાય તે સમજવા પ્રયાસ કરીશ ું? આ માગથદનિિકા આપને આપના ધોરણના 
નવદ્યાથીઓની વાચન અને લેખન ક્ષમતાને વધારવા માટેની એક ર્દિા પ્રાપ્ત કરવા તેમજ તેને અનરુૂપ 
સામગ્રીઓની રચના કરવા મદદરૂપ બની િકિે.   

 

1.3 ભાષાનિક્ષણ િા માટે ?  

- ભાવ – નવચાર બીજા સમક્ષ વ્યક્ત કરવા. 
- અન ભવને વ્યવક્સ્ર્ત રીતે ર્ોઠવવા અને વ્યક્ત કરવા. 
- લાર્ણીઓની અક્ષભવ્યક્ક્ત કરવા. 
- લાર્ણીઓની અન ભનૂત ર્વા.  
- લાર્ણીઓ અને ઇચ્ેાઓન ું આદાન-પ્રદાન કરવા. 
- નવચારોમાું ક્રમબદ્ધતા લાવવા.  
- નવચાર – નવનનમય કરવા. 
- નવચારને મકૂી તેના પર તકથ કરવા. 
- બીજાના નવચાર સાુંભળવા તર્ા સમજવા. 
- જ્ઞાન સુંક્ષચત કરવા. 
- રોજબરોજના વ્યવહારમાું પ્રત્યાયન કરવા. 
- નવચારો, ભાવો અને લાર્ણીઓને અક્ષભવ્યક્ક્તના કરવા.  
 

અહી આપણ ેભાષાનિક્ષણના ઉદે્દિોન ેવાચનનિક્ષણ અન ેલેખનનિક્ષણમાું કઇ રીતે નસદ્ધ કરવા ત ે 
સમજીશ ું. 
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પ્રકરણ-૨ વાચન નિક્ષણ 

મદુ્દાઓ :  

 વાચનન ું મહત્વ અને જરૂરરયાત  
 વાચન, વાચન નિક્ષણ અન ેવાચન પ્રરક્રયાની સુંકલ્પના  
 વય-કક્ષા અન સાર વાચનના અપેક્ષક્ષત હતે  ઓ  
 સાર્થવાચન  
 વાચનમાું નવદ્યાર્ીઓને અન ભવાતી સમસ્યાઓ અને તેન ું વર્ીકરણ અને તેન ું નનવારણ 

 વાચન નિક્ષણના કાયથક્રમો અને નનદાન-ઉપચાર કાયથક્રમ  

તાસ ક્રમ નવગત પ્રવનૃિ સમ્ 
૧ ૨.૧ વાચનન ું મહત્વ અને સુંકલ્પનાઓ   ૧ કલાક 

 ૨.૧.૧ વાચનન ું મહત્વ અને જરૂરરયાત નવચાર પ્રશ્ન ૧૦ નમનનટ 
૨.૧.૨ વાચન, વાચન નિક્ષણ અન ેવાચનપ્રરક્રયાની 

સુંકલ્પના 
જૂર્કાયથ : ચચાથપત્ર, ppt ૩૦ નમનનટ 

૨.૧.૩ અપેક્ષક્ષત હતે  ઓન ું ચેકલીસ્ટ  જૂર્કાયથ : ધોરણવાર ૨૦ નમનનટ 

૨ ૨.૨ સાર્થવાચન  ૧ કલાક 

 ૨.૨.૧ નવદ્યાર્ીઓન ું અર્થગ્રહણ અને તારકિક ક્ષચિંતન  વાચન નવડીયો ક્લીપીંર્ 
ધો. ૬ર્ી૮ની 

૩૦ નમનનટ 

 ફકરા પર પ્રશ્નોની રચના અને ચચાથ  વ્યક્ક્તર્ત પ્રશ્ન રચના ૨૦ નમનનટ 
૨.૨.૨ વાચન ઝડપ  પ્રવનૃિ ૧૦ નમનનટ 

૩ ૨.૩ વાચનમાું બાળકોને અન ભવાતી સમસ્યાઓ 
અને તેન ું નનવારણ 

 ૧.૧૫ કલાક 

 ૨.૩.૧ દોષ/સમસ્યાઓની તારવણી  વાચન નવડીયો ક્લીપીંર્ 
(જે-તે ધો.૧/૨) 

૨૦ નમનનટ 

૨.૩.૨ દોષ/સમસ્યાઓન ું વર્ીકરણ  જૂર્કાયથ ૧૦ નમનનટ 
૨.૩.૨ વાચન દોષ નનવારવા માટેની કેટલીક 

પ્ર્ ક્ક્ત/રમતો 
ppt ૩૫ નમનનટ 

૨.૩.૩ અટકસ્ર્ાન  અટકસ્ર્ાનની પ્રવનૃિ  ૧૦ નમનનટ  

૪ ૨.૪ વાચન નિક્ષણ કાયથક્રમો અને નનદાન ઉપચાર  ૧.૧૫ કલાક 
 ૨.૪.૧ વાચન નિક્ષણ કાયથક્રમો   ppt ૨૫ નમનનટ  

૨.૪.૨ નનદાન – ઉપચાર કાયથક્રમની રચના  જૂર્કાયથ  ૩૦ નમનનટ 
 પે્રઝન્ટેિન   ૨૦ નમનનટ  
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તાસ – ૧  (૧ કલાક)  
 

2.1 વાચન નિક્ષણનુ ંમહત્વ અને સકંલપનાઓ  

2.1.1 વાચનનુ ંમહત્વ :  

  
પ્રવનૃિ- ૧ નવચાર પ્રશ્ન - નિક્ષકોને આ પ્રશ્ન પર વ્્ક્તતગત નવચારવા કહો. (૦૨નમનનટ)  

પ્રાથનમક નિક્ષણના અંતે નવદ્યાથીઓને એવુ ંશુ ંપ્રાપ્ત થવુ ંજોઇએ કે 
જેથી િાળા છોડ્ા પછી પણ તેના જ્ઞાનની ણક્ષનતજો નનરંતર નવકસતી રહ?ે િા માટે ? 

 

 રેન્ડમ જવાબ મેળવી નીચ ેમ જબ સ્પષ્ટતા કરાવો.  
 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ – વાચનનુ ંમહત્વ સ્પષ્ટ કરવુ.ં  

પ્રાર્નમક નિક્ષણના અંતે નવદ્યાર્ીને ...  
બોલતા આવડે,  લખતા આવડે, વાચતા આવડ,ે પ્રત્્ા્ાન કરતા આવડ,ે  
સ્વતતં્રપણે નવચારતા આવડે અને અણભવ્્તત કરતા આવડે.  

 તજજ્ઞો માટે નવિેષ - 
નવજ્ઞાન અને ટેકનોલજજના સમયમાું િાળા-મહાિાળાઓ નવદ્યાર્ીઓને જ્ઞાન આપવા માટે અનેક 

સાધનો દ્વારા યિસ્વી પ્રયાસો કરે ેે. આ કારણે વાચન કૌિલ્યન ું મહત્વ ઊણ ું આંકી િકાય નરહ કે તેના 
પ્રત્યે ઉપેક્ષા સેવી િકાય નરહ. િાળામાું અનેક નવષયોના અભ્યાસ ર્કી નવદ્યાર્ી જ્ઞાન અજર્જત કરે ેે. 
જેમકે, ઇનતહાસના નિક્ષણ દ્વારા માનવીના ભતૂકાળને સમજી તેન ું મલૂ્યાુંકન કરે ેે, નાર્રરક-ભરૂ્ોળના 
નિક્ષણ દ્વારા સારી રીતભાત, રહણેીકરણી અને મન ષ્યના જીવનનો સાચા અર્થમાું પરરચય પ્રાપ્ત કરે ેે. 
ર્ક્ષણત દ્વારા કેટલીક બૌદ્ધદ્ધક િક્ક્તઓનો અને ચોકસાઇ જેવા ગ ણો નવકસે ે ે. નવજ્ઞાન દ્વારા ક દરતની ર્ક્ષભિત 
બાબતોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે ેે. જ્યારે ભાષા દ્વારા તે નવચારોના નવનનમય માટે જરૂરી કૌિલ્યો કેળવે 
ેે. આમ, નવનવધ નવષયો દ્વારા નવદ્યાર્ી જ્ઞાન મેળવે ેે. પરુંત   આ બધા નવષયો દ્વારા જ્ઞાન મેળવવાન ું 
અસરકારક અને સક્ષમ કોઇ સાધન હોય તો ત ેેે વાચન.  

Learning to read અને Reading to learn. આ િબ્દો સમજવા જેવા ેે. િરૂઆતમાું નવદ્યાર્ીન ે
ગ ણવિા્ ક્ત વાચન પ્રરક્રયાન ું અધ્યયન કરાવવામાું આવે, મહાવરો આપવામાું આવે તો તેના આધારે 
બીજા નવષયોન ું વધ  અધ્યયન કરી િકવા સમર્થ બનાવી િકાય ેે. અધ્યયનની પ્રરક્રયામાું વાચન એક 
અર્ત્યન ું પરરબળ ેે. વાચન આવડત ર્કી નવદ્યાર્ી સ્વ બળે, સ્વ ર્નતએ સ્વ અધ્યયન ર્કી આર્ળ 
વધી િકે ેે. વાચન એ જ્ઞાન ભુંડારના દ્વાર ખોલવાની ગ રૂ ચાવી ેે. આ એક એવી ચાવી ેે કે જે એક 
વાર હસ્તર્ત કયાથ પેી કોઇ પણ ક્ષેત્ર કે નવષયના જ્ઞાન ભુંડાર ખોલવામાું સહાયભતૂ બની રહ ે ેે. 
નવદ્યાર્ીઓ વાચનના કૌિલ્ય ર્કી અભ્યાસક્રમના નવનવધ નવષયોના અધ્યયનને અર્થપણૂથ બનાવી િકે ેે.  
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આજે િાળા-મહાિાળાઓમાું િીખવાતા નવષયો ે ાપેલાું પ સ્તકના સ્વરૂપે જ હોય ે ે અને વર્થખુંડમાું 
આ પાઠયપ સ્તકો જ કેન્રસ્ર્ાને રહ ેેે. એટલ ેનવદ્યાર્ીની વાચન ક્ષમતા સારી હિે તો વાચન એક નિક્ષકની 
ર્રજ સારિે. નબળું વાચન કૌિલ્ય બધા નવષયના અધ્યયનમાું બાધારૂપ બની ખામી્ ક્ત અધ્યયન 
બનાવે ેે. સુંિોધનો દ્વારા ફક્ષલત ર્યેલ ેે કે વાચન અને નવનવધ નવષયોની જ્ઞાનલબ્બ્ધ વચ્ચે ધન અને 
અર્થસચૂક સહસુંબુંધ રહલેો ેે. આર્ી વર્થખુંડમાું વાચન અનનવાયથ અને મહત્વન ું ેે. તે માત્ર સાક્ષરતાન ું 
જ નહી પરુંત   પ્રાર્નમક નિક્ષણન ું પ્રમ ખ કૌિલ્ય ેે. આર્ી પ્રાર્નમક િાળાઓમાું વાચનનિક્ષણનો 
ગ ણવિા્ ક્ત મહાવરો આપવામાું આવે તે આપણા સૌની ફરજ ેે.  

આપણા સૌના અન ભવો, સુંિોધનો અને ગ ણોત્સવ કાયથક્રમના આધારે તારણ કાઢી િકાય કે ધોરણ 
૨ ર્ી ૮ના નવદ્યાર્ીઓને વાચવાન ું કહીએ, તેના વાચનને ધ્યાનર્ી સાુંભળીને મલૂવીએ તો તેમાુંર્ી 
મહિમર્ી પણ વધારે નવદ્યાર્ીઓ વાચનમાું નબળા ેે, તેઓન ું અર્થગ્રહણ ધોરણ નીચ ું ેે, વાચનનિક્ષણન ું 
ક્ષચત્ર ઘણ ું ક્ષચિંતાજનક ેે એમ લાગ્યા વર્ર રહિેે નરહ. સરકારશ્રીના આદેિર્ી આપણે વાચન અને 
લેખનમાું નબળા નવદ્યાર્ીઓને ઉપચાર કાયથક્રમમાું સમાવી સઘન પ્રયાસો પણ કરીએ ેીએ. તેમ ેતાું 
જોઇએ તેવી સફળતા પ્રાપ્ત ર્તી નર્ી. એ માટે ઘણા પરરબળો હિે પણ તેમાું  

 એક મહત્વન ું અને અર્ત્યન ું પરરબળ તે આપણા વર્થખુંડમાું વાચન નિક્ષણમાું જે પ્રયાસો ર્ાય ેે તે 
અપરૂતા, પદ્ધનત નવનાના અને અવૈજ્ઞાનનક હોય તેની સુંભાવના મહિમ ેે.  

 બીજ ું પરરબળ તે વાચન અને અર્થગ્રહણના બદલે પાઠયપ સ્તકના એકમો પણૂથ કરવાને અને મારહતી 
લક્ષી બાબતને મહત્વ.  

 ત્રીજ ું નિક્ષક અને નવદ્યાર્ી બુંનેની વાચન પરત્વે ઉદાસીનતા.   

આ બાબત સ્વીકારી આપણા અધ્યાપન કાયથને વધારે સક્ષમ બનાવવા ચાલો, વાચનનિક્ષણની કેટલીક 
સુંકલ્પનાઓ અન ેખ્યાલોન ેસ્પષ્ટ કરીએ.  

2.1.2  વાચન, વાચન નિક્ષણ અને વાચનપ્રર્ક્ર્ાની સકંલપના  
 

 

 

  

 

 

પ્રવનૃિ –૨ જૂથકા થ્ : ચચાથપત્ર    (સમ્ ૦૫+૨૫ નમનનટ) 
 (પાચં પાચંના જૂથ પાડી દરેકને એક એક નવધાન પર ચચાથ કરી મદુ્દા નોંધવા કહો.)  

(૧)  વાચન એટલે લખેલ સામગ્રીને ઓળખવી.   સહમત  / અસહમત   કારણ  
(૨)  વાચન અને અથથગ્રહણ બનંને જુદા છે.  સહમત  / અસહમત   કારણ  
(૩)  ધોરણ ૧ અને ૨ મા ંજ વાચન નિક્ષણનુ ંકામ પરૂૂ થઇ જવુ ંજોઇએ.   

સહમત / અસહમત  કારણ   
(૪)  વાચન એ એક પ્રર્ક્ર્ા છે.     સહમત / અસહમત  કારણ   
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ – વાચન, વાચન નિક્ષણ, વાચનપ્રર્ક્ર્ાની સકંલપના સ્પષ્ટ કરવી.  
• નિક્ષકોના ૪-૪ના જૂર્ પાડો અને દરેક જૂર્ને એક એક પ્રશ્ન પર ચચાથ કરવા કહો. તેમના 

મોડય લમાું ચચાથ પ્રશ્નો આપેલ ેે. તે માટે ૦૫ નમનનટ ચચાથ કરવા કહો. 
• ત્યારબાદ ચારેય જૂર્ન ું સમહૂમાું પે્રઝન્ટેિન કરાવો.  
• તજ્રજ્ઞ નમત્રો, આપની સમજૂતી અરે્ અહીં સુંકલ્પનાત્મક મારહતી આપવામાું આવી ેે. તેમજ 

આપવામાું આવેલ ppt ની મદદ લઇ વાચન, વાચન નિક્ષણ અન ેવાચનપ્રરક્રયાની 
સુંકલ્પના સ્પષ્ટ કરાવો 

2.2.1 વાચનની સકંલપના 

ચચાથપ્રશ્ન – ૧ વાચન એટલે...  

વાચન પહલેાું બાળક શ્રવણ અને કર્ન દ્વારા ભાષા પહલેા િીખે ેે. આર્ી િાળાના દ્વાર પર આવે 
ત્યારે સાુંભળી અને બોલીને ઠીક ઠીક િબ્દભુંડોળ, ભાષા બુંધારણ જાણતો હોય ે ે અને તેનો ઉપયોર્ 
પણ કરતો હોય ેે. આર્ી િાળામાું વાચન નિક્ષણની િરૂઆત પહલેા તેની પાસે સાર  અર્ત્યન ું 
પાસ ું તે ધ્વનન સુંકેતોન ું જ્ઞાન. સવાલ એ કે વાચન એટલે શ ું ? તો “વાચન એટલે બોલવામા ં
આવતી અને સાભંળવામા ં આવતી ભાષાના મરુ્િત (લેણખત) સકેંતોને ઓળખી ધ્વનન 
સકેંતોની સાથે સાયજુ્્ સ્થાપવાની પ્રર્ક્ર્ા. અથાથત ્લેણખત સકેંતોમાથંી નવચાર, ભાવ કે 
માર્હતી મેળવવાની પ્રર્ક્ર્ા.’’  

ચચાથમા ંસ્પષ્ટ કરવાના મદુ્દા –  

 વાચન એ માત્ર મુર્્િત સકેંતોની ઓળખ નથી.  
 સાભંળેલ અને બોલા્ેલ ધ્વનનઓનુ ંલેણખત સકેંતો સાથેનુ ંજોડાણ છે.  
 ઉચ્ચાર્રત ધ્વનનઓનો અથથ સમજવાનો હો્ છે.  
 વાચન સામગ્રીમાથંી નવચાર, ભાવ અને માર્હતી પ્રાપ્ત કરવાની હો્ છે. 
 વાચનમાથંી સામાન્્ીકરણ તારવવાનુ ંહો્ છે.  

2.2.2 વાચન અને અથથગ્રહણ વસ્તતુ: એક જ 

ચચાથપ્રશ્ન – ૨ વાચન અને અથથગ્રહણ  

વાચન અને અર્થગ્રહણ બને્નને છૂટા પાડી િકાય નહી. વાચન પ્રરક્રયાન ું સમગ્ર હાદથ અર્થગ્રહણ ેે. 
લેક્ષખત સુંકેતોમાું શ ું વ્યક્ત ર્્ ું ેે તે વાચકના જ્ઞાનનો ભાર્ ન બને અર્વા તો સમજી ન િકે 
તો એને વાચન કહવેાય નરહ. બીજા િબ્દોમાું કહીએ તો વાચક િબ્દનો, િબ્દસમહૂનો કે ફકરાનો 
અર્થ સમજી િકતો હોય તો તેનામાું અર્થગ્રહણની ક્ષમતા ેે એમ કહી િકાય. વાચકે અર્થગ્રહણ 
કરેલ ેે કે નહીં તે જાણવ ું નિક્ષક તરીકે આવ્યક ેે.  
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

ચચાથમા ંસ્પષ્ટ કરવાના મદુ્દા –  

 વાચન અને અથથગ્રહણ જુદા નથી. એક નસક્કાના પાસા છે. 
 વાચક િબ્દનો અથથ કરે છે.   
 વાક્ય કે ફકરાના સદંભથમા ંતે િબ્દના અથથને પર્રવનતિત કરે.  
 એક જ િબ્દને સમગ્ર લખાણના સદંભથમા ંજુદા જુદા કરવા સક્ષમ બને છે.  
 વાચન સામગ્રીમાથંી પછૂા્ેલ સવાલના જવાબ આપી િકે છે.  
 વાચન સામગ્રીમાથંી તારણો કે સાર તારવી િકે છે.  

2.2.3 વાચન નિક્ષણની સકંલપના 

ચચાથપ્રશ્ન – ૩ વાચન નિક્ષણ એટલે...  

  વાચન નિક્ષણ એ એક સ્વતુંત્ર નવષય કહી િકાય. મળૂાક્ષરો કે કક્કો ક્, ખ,્ ગ.્...  જેવા 
વણો ઉકેલતા િીખવવ ું એટલે વાચન નિક્ષણ પરૂ ું ર્ઇ જાય ેે એમ માનવ ું ભલૂભરેલ ેે. જાણે કે 
વણોના પરરચય પેી બાળકે િબ્દો અને વાક્યમાુંના વણોને ઉકેલતા રહવેાન ું હોય ! આમ, વાચન 
નિક્ષણ માત્ર આટલેર્ી પતાવતા હોઇએ તેવ ું કયારેક લાર્ે. પરુંત   વાચન નિક્ષણ એ આજીવન 
ચાલતી પ્રરક્રયા ેે. વાચક જેમ જેમ વાચન કરતો જાય તેમ તેમ તેનામાું એક વાચન ટેવ નવકસતી 
જાય. દરેક વાચન સમયે તે કશ ુંક નવો નવચાર, ભાવ, મારહતી કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતો જાય ેે.  

ચચાથમા ંસ્પષ્ટ કરવાના મદુ્દા –  

 વાચન નિક્ષણ એ બધા જ ધોરણો માટે ેે.  
 વાચન નિક્ષણના હતે  ઓ બદલાતા રહ ે ેે. જે વયકક્ષા અને વાચકની આવ્યકતા પર 

નનધાથરરત ર્ાય ેે.  
 વાચન નિક્ષણના હતે  ઓ આ મ જબના હોય ેે.  

- મ રરત સામગ્રીની ક્ષલનપને ઓળખે.  
- મ રરત સામગ્રીને સમજે. 
- મ રરત સામગ્રીને યોગ્ય ઝડપ અને લય સાર્ે વાચે. 
- મ રરત સામગ્રીમાુંર્ી અર્થ તારવે. 
- મ રરત સામગ્રીમાુંર્ી સામાન્યીકરણ તારવે. 
- વાચન ટેવ નવકસે. 
- વાચન આવડત નવકસે. 
- મનોરુંજન માટે વાચન કરે. 
- મારહતી પ્રાબ્પ્ત માટે વાચન કરે. 
- જ્ઞાનપ્રાબ્પ્ત માટે વાચન કરે. 
- વાચનમાુંર્ી પ્રાપ્ત કરેલ નવચાર, ભાવ, મારહતીનો... વર્ેરેનો પ્રત્યાયનમાું ઉપયોર્ કરે. 
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

ઝડપ – દર  

     ૪                  ૧  

 

 

 

 

   ૩         ૨  

  

2.2.4 વાચનપ્રર્ક્ર્ાની સમજૂતી 

ચચાથપ્રશ્ન – ૪ વાચન એ એક પ્રર્ક્ર્ા 

ચચાથમા ંસ્પષ્ટ કરવાના મદુ્દા –  

 વાચન એ એક પ્રર્ક્ર્ા છે.   
 પ્રર્ક્ર્ા સોપાનબદ્ધ અને ઘટકો સાથેની હો્ છે.  
 વાચનની પ્રર્ક્ર્ાના સોપાનો સમજીએ તો નવદ્યાથીની વાચન સમસ્્ા કે ભલૂને સમજી િકા્ છે.  

જે લોકો વાચન નવિે કઇક જાણે ેે અને વાચન િીખવવાના પ્રયત્ન કરે ેે તેઓ સૌ એ વાત 
ઉપર સુંમત ેે કે વાચન એ સુંક લ પ્રરક્રયા ેે. કેટલાક સુંિોધકો તેને નવવેચનાત્મક પ્રરક્રયા તરીકે વણથવે 
ેે. વાચન એક પ્રર્ક્ર્ા છે તેથી તેના ઘટકો હો્ અને સોપાન પણ હો્. વાચન પ્રરક્રયાને સારી રીતે 
સમજવા ડ ા. નવક્ષલયમ ગ્રે અને રોબીન્સન વાચનને લર્તી સમજ, વલણ અન ેકૌિલ્યને ચાર ઘટકોમાું 
નવભાજીત કરી આપેલ ેે.  

 

વાચન પ્રનતકૃનત – પ્રનતમાન 

આ ચાર સોપાનોમા ંદિાથવવામા ંઆવેલ પ્રર્ક્ર્ાઓ વાચન દરમ્્ાન થા્ છે.  

• સૌ પ્રર્મ િબ્દ પ્રત્્ક્ષીકરણ. આ સોપાનમાું મ રરત િબ્દો અને વાક્યો ઉિેજક તરીકે કાયથ કરે ેે. તે 
વાચકને વાુંચવા ઉિેજીત કરે ેે. વાચક આંખ ડાબેર્ી જમણી તરફ કરીને ક્ષલનપ સુંકેતોની ેાપ મેળવે 
ેે. તે ેાપનો સુંદેિો મર્જ સ ધી પહોંચાડ ેેે. િબ્દના અક્ષરો પરરક્ષચત હોય તો તેના ધ્વનન સુંકેતોને 
ઓળખ ેેે. ત્યારબાદ ત ેિબ્દની ઓળખ ર્ાય ેે અને તેનો અર્થ મળેવે ેે.   

િબ્દ 
પ્રત્્ક્ષીકરણ 

અથથગ્રહણ પ્રનતર્ક્ર્ા

પચન 

(જુના નવચારો
સાથે સાયજુ્્) 
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• િબ્દ પ્રત્યક્ષભજ્ઞાન પેી બીજ ું સોપાન અથથગ્રહણ ેે. આ સોપાનમાું વાચક વાક્યમાુંના િબ્દો જેમ એક 
પેી એક ઓળખતો જાય ેે તેમ તેમ સમગ્ર વાક્યનો અર્થ કરે ેે. એમાું જેમ િબ્દ ઉમેરાતા જાય 
તેમ િબ્દનો વાક્યના સુંદભાથમાું અર્થ પરરવતથન કે ફેરફાર ર્તો જાય ેે. પરરક્ષચત વાક્યની મદદર્ી 
િબ્દોનો વાક્ય સારે્નો સુંબુંધ નક્કી કરે ેે. આ બાબત ફકરા વાચનમાું પણ આમ જ લાગ  પડ ેેે. 
દા.ત.  ’ભાવ’ િબ્દ અહીં ’ભાવ’ િબ્દનો એક અર્થ લાર્ણી ર્ાય તો બીજો રકિંમત ર્ાય. આ િબ્દન ે
વાક્યના સુંદભ ેઅર્થને ગ્રહણ કરવ ું તે નનરહત ેે. , ’માજી’ ના પણ અલર્ અલર્ અર્થ પહલેાું ર્ઇ 
ર્યેલ અને બીજ ું કોઇ વદૃ્ધ સ્રીને અપાત  ું માન.  

અહીયાું અર્થગ્રહણમાું એક િબ્દાર્થ કે વાચ્યાર્થ મેળવે ેે. બીજ ું ર્ક્ષભિત અર્થન ું અર્થગ્રહણ પણ કરે  
ેે. ત્રીજ ું પ્રત્યાયન પણ કરે ેે. આ સોપાનમાું વાચક લખેક શ ું કહવેા માર્ે ેે તે સમજવાની રક્રયા કરે 
ેે. વાક્ય કે ફકરામાુંર્ી સામાન્યીકરણ તારવે ેે. આર્ી આ સોપાનના આ ત્રણેય તબક્કા / રક્રયા માટે 
ગ્રેએ અંગ્રેજીમાું 1. Ability to read lines, 2.To read between the lines અને 3. To read beyond 
the lines દ્વારા દિાથવ્યા ેે.  

 ત્રીજ ું સોપાન તે પ્રનતર્ક્ર્ાન ું ેે. અર્થગ્રહણ પેીના આ સોપાનમાું પ્રનતભાવ આપવાની પ્રરક્રયા ર્ાય 
ેે. આ પ્રનતરક્રયા / પ્રનતભાવ બે પ્રકારનો હોઇ િકે. બૌદ્ધદ્ધક નનણથય અર્વા તો નવવચેનાત્મક (Critical) 
વાચન અને (2) સાુંવેક્ષર્ક પ્રનતભાવ અર્વા નવક્ષભન્ન એવી તીવ્રતા કે જે વસ્ત  ત: કોઇ પ્રકારના 
સારહજત્યક અન ભાવનનો પાયો ેે. અહીં એક વાત નોંધ લેવા જેવી ેે કે જ્યારે અર્થગ્રહણ સુંપણૂથ 
માત્રામાું ર્ાય તે પેી જ પ્રનતરક્રયા ઉદ્ભવી િકે. આ સોપાનમાું વાચક વાચન સામગ્રીમાુંર્ી સુંદેિાનો 
સ્વીકાર કે અસ્વીકાર કરવાની રક્રયા કરે ેે.  

 ેેલ્લ ું સોપાન તે પચનનુ ંેે. આ સોપાનમાું તે જૂના નવચારો સારે્ કે અન ભવો સારે્ વાચન સામગ્રીના 
નવચારોને જોડવાનો કે સ મેળ સાધવાની રક્રયા કરે ેે. તો કયારેક વાચક વાચન સારે્ અન્ય નવચારોને 
જોડી અર્વા તે નવચારને બદલે નવો જ કોઇ બીજો નવચાર સ્વીકારીને અમલમાું મકેૂ ેે. સમય આવે 
આ ગ્રરહત નવચારનો પ્રયોર્ પણ કરે ેે.  

ગ્ર ેઅને રોક્ષબન્સને આ ચાર સોપાન સમાન આપ્યા. પરુંત   રોક્ષબન્સન પાુંચમ ું એક સોપાન ઝડપ પણ 
આપે ેે. આ સોપાન બાકીના ચારેય સોપાનો સારે્ સુંબુંનધત ેે. જેમ ઝડપ દર વધે તેમ ચારેય સોપાનની 
પ્રરક્રયા વધ  ઝડપી બને. ઝડપ દર વધારે હિે કે ઓેો તે વાચન સામગ્રી પર તેમજ વાચકના વાચન 
હતે   પર નનભથર કરે ેે. જેમ િબ્દો અને વસ્ત   ઓેા પરરક્ષચત હોય ત્યારે ઝડપ દર ઘટે. િબ્દો અને વસ્ત   
વધારે પરરક્ષચત હોય તેમ ઝડપ દર વધે. તો માત્ર ઉપરેલ્લી જ નજર કરી સામાન્ય ખ્યાલ મેળવવાનો 
હોય તો વાચન ઝડપ દર વધારે હોય ેે. આમ, ઝડપ દરની અસર દરેક પ્રરક્રયા પર કરે ેે.  

આિા ે ે કે આ વાચન પ્રરક્રયાના પ્રનતમાનને સમજ્યા બાદ આપને આપના બાળકોના વાચનનિક્ષણ 
માટેની સામગ્રીઓ તર્ા કાયથક્રમોની રચના કરવામાું સહાયભતૂ બનિે.  
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2.1.3 કક્ષા અનસુાર અપેણક્ષત વાચન (વાચનકૌિલ્ના હતેઓુ)  
 

 

 

 

 

 

 
તજ્જ્ઞ નમત્રો, આ પ્રવનૃિ આપની સમક્ષ જે ધોરણના નિક્ષક તાલીમ લેવા બેસેલ હો્ તે ધોરણોને ધ્્ાને 

લઇને કરાવાની છે. આ માટે આપ જે-તે ધોરણના હતેઓુ જોઇને અભ્્ાસ કરી લેિો. 

 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ –    

o ધોરણવાર વાચન કૌિલ્ના હતેઓુ સમજે. 

o જે – તે ધોરણની વષથની િરૂઆતમા ંનવદ્યાથીઓની વાચનકક્ષા શુ ંહોવી જોઇએ તે જાણે.  

o જે – તે ધોરણના વષાથન્તે નવદ્યાથીઓની વાચનકક્ષા શુ ંહોવી જોઇએ તે સમજે. 

o વષથ દરનમ્ાન વાચનનિક્ષણ આપવા માટે બનાવવાની સામગ્રીઓ નવિે નવચારે. 

 જે ધોરણના નિક્ષકો તાલીમ લેતા હોય તે ધોરણના નવદ્યાર્ીઓના વાચનના હતે  ઓ પર નવિેષ 

ધ્યાનકેન્દ્ન્રત કરાવવ ું.  
 આ પ્રવનૃિના સ્પષ્ટીકરણના મદુ્દાઓ  

 ધોરણવાર વાચનકૌિલ્ના હતેઓુ 

 જે-તે ધોરણમા ંઅપેણક્ષત પવૂથ વાચનકૌિલ્ શુ ંહોવુ ંજોઇએ તે નનનિત કરવુ.ં 
 

 

 

 

 

 

પ્રવનૃિ – ૩ જૂથચચાથ કરી ચેકલીસ્ટ તૈ્ાર કરો. (સમ્ ૨૦ નમનનટ) 

૧. તમારા ધોરણના ગજુરાતીના અભ્્ાસક્રમમા ં વાચનના હતેઓુ ધ્્ાને લઇને વષથની 
િરૂઆતમા ંઅપેણક્ષત વાચન શુ ંહોવુ ંજોઇએ તેનુ ંચેકલીસ્ટ તૈ્ાર કરો.   

૨. તમારા ધોરણના ગજુરાતીના અભ્્ાસક્રમમા ં વાચનના હતેઓુ ધ્્ાને લઇને વષાથન્તે 
અપેણક્ષત વાચન શુ ંહોવુ ંજોઇએ તેનુ ંચેકલીસ્ટ તૈ્ાર કરો.   

૩. વાચનના હતેઓુને પણૂથ કરવા પાઠ્યસામગ્રી ઉપરાતં કઇ કઇ વાચન સામગ્રીઓનો 
ઉપ્ોગ કરિો ચેકલીસ્ટ તૈ્ાર કરો.   
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તાસ –  ૨ (૧ કલાક)  2.2 સાથથવાચન  
 સાર્થવાચન એટલે અર્થસારે્ન ું વાચન. ભાષા નિક્ષણના અર્થગ્રહણ, અક્ષભવ્યક્ક્ત અને પ્રત્યાયન, 

તારકિકક્ષચિંતન, વ્યાવહારરક ઉપયોજન અને સર્જનાત્મકતા આ પાુંચેય ઉદે્દિોને નસદ્ધ કરવાના કૌિલ્યોન ું અહી 

કાયથ ર્ાય ેે. વાચક વાચન સામગ્રીને વાુંચે ેે, તેને સમજે ેે, તારકિક ક્ષચિંતન કરે ેે તેમજ તેમાુંર્ી 

સામાન્યીકરણ કરે ેે. આર્ી અહીં અક્ષભવ્યક્ત કરવા સ ધીની પ્રરક્રયા ર્ાય ેે.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 આ પ્રવનૃિના સ્પષ્ટીકરણના મદુ્દાઓ  
 નિક્ષકના સવાલ નવદ્યાર્ીઓને નવચારવા, ક્ષચિંતન કરવા પે્રરે તેવા હોવા જોઇએ.  

 સાર  વાચન ત્યારે કહવેાય કે જ્યારે વાચન સામગ્રીમાુંર્ી અર્થગ્રહણ ર્ાય.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 આ પ્રવનૃિના સ્પષ્ટીકરણના મદુ્દાઓ  
 નિક્ષક નવદ્યાર્ીઓને નવચારવા, ક્ષચિંતન કરવા પે્રરે તેવા પ્રશ્નો રચે.   

 

જે તે ધોરણના પાઠ્્પસુ્તકમાથંી લેવામા ંઆવેલ ફકરા અહી આપેલ છે. તેની નીચે નમનૂારૂપ 

પ્રશ્નો આપેલ છે. નિક્ષકો ઉપરોતત સચૂવેલ કા થ્ કરી લે તે બાદ અહીં આપેલ પ્રશ્નો તેમને લખાવો અને 

તેમના રચેલ પ્રશ્નો અને અહીં આપેલ પ્રશ્નોના તફાવત નોંધાવો. 
 

પ્રવનૃિ – ૪  વાચન નવડી્ો નનહાળો અને નવદ્યાથીઓના અથથગ્રહણ તથા નિક્ષક દ્વારા 
પછૂવામા ંઆવતા પ્રશ્નો નોંધો (સમ્ ૩૦ નમનનટ) 
 

વાચન નવડીયો ક્લીપીંર્ ધો. ૬ર્ી૮ની દિાથવો.  

 

પ્રવનૃિ – ૫ તજ્જ્ઞશ્રીએ ’કરી જુઓ’ િીષથક હઠે્ળ આપેલ પ્રવનૃિઓ નિક્ષકો પાસે કરાવાની 

છે. આ દરેક પ્રવનૃિ વ્્ક્તતગત રીતે દરેક નિક્ષકો કરિે.   (૨૦ નમનનટ)  

’કરી જુઓ - ૧’ અર્થગ્રહણ ર્યેલ ેે કે નહી તે ચકાસવા માટે પ્રશ્ન રચના કરાવવાની ેે. જે 
તે ધોરણ અન રૂપ આપેલ ફકરામાુંર્ી પ્રર્મ ફકરા પર આ પ્રયોર્ કરાવો. તે ફકરો વાચીને તેમાુંર્ી પાુંચ 

સવાલની રચના કરવા કહો. કાઢવામાું આવેલ દરેક સવાલને A , B અને C ગે્રડ આપવા કહો. તેમણે એ 

સવાલને િા માટે એ ગ્રડ આપ્યો? િા માટે બી ગ્રડ આપ્યો? િા માટે સી ગ્રડ આપ્યો? તે ચચાથ કરો. 

ચચાથના અંતે તમને આપવામાું આવેલ ફકરાના પ્રશ્નો તેમની સમક્ષ રજૂ કરો. સમહૂમાું ચચાથ કરો. 
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

ધોરણ ર  ફકરો -૧  

બુંક  અને પીંક . બુંક  મોટો. પીંક  નાની. તેઓ ભણવા જાય. સારે્ જાય અને સારે્ આવે. બુંક  ચોર્ા ધોરણમાું 

ભણે. પીંક  બીજા ધોરણમાું ભણે. આજે રનવવાર ેે. િાળામાું રજા ેે. તેઓ આજે સાુંજે વહલેાું રમવા જિે. 
સવાલ રચો – 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. પીંકુ કરતા ંબકું નાનો છે કે મોટો? 

ર. પીંકુ છોકરીનુ ંનામ છે કે છોકરાનુ?ં 

૩. બીજા ધોરણમા ંકોણ ભણે છે? 

૪. દર અઠ્વાર્ડ્ાના  ક્ા વારે રજા હો્ છે? 

પ. રજાના ર્દવસે બાળકો િા કારણે વહલેા રમવા જઇ િકે? 
 

ધોરણ ર  ફકરો -૨ 

આ રાજ નો પરરવાર ેે. રાજ ના ઘરમાું તેના બા-દાદા પણ રહ ેેે. નાની બહને ેે. તેન ું નામ આિા ેે. 

આિા પાસે ઢીંર્લી ેે, રાજ  પાસે લાલ મોટર ેે. ડાથ. રાજ ના બાપ જી નોકરી કરે ેે. તેની મમ્મી પણ 

ઓરફસમાું જાય ેે.  
સવાલ રચો -

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. કુટંુબ માટે અહીં ક્ો િબ્દ વાપ્ો છે? ર. દાદી માટે અહીં ક્ો િબ્દ વાપ્ો છે? 

૩. ઢીંગલી કોની પાસે છે?   ૪. લાલ મોટર કોની પાસે છે? 

પ. રાજુના પપ્પા માટે અહીં ક્ો િબ્દ વાપ્ો છે? 
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

ધોરણ ૩  ફકરો -૧ 

િુંકર અને ઉનમયાન ેબે દીકરા હતા. એકન ું નામ કાનતિકેય અને બીજાન ું નામ ર્ણેિ. બે ભાઇમાું ર્ણિે 

દ ુંદાળા હતા. નાના નાના પર્ અને મોટ ું મોટ ું માથ ું. કાનતિકેય તો હરણની ફાળે દોડ,ે પણ ર્ણેિન ું પેટ 

મોટ ું પટારા જેવ ું. દોડવાન ું કે કદૂવાન ું આવે તો એમને ન ફાવે.  
 સવાલ રચો -

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. િકંરના ંપત્ની ઉનમ્ાનુ ંબીજુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં 

ર. મહાદેવ માટે અહીં ક્ો િબ્દ વાપ્ો છે? 

૩. ગણપનત માટે અહીં ક્ો િબ્દ ઉપ્ોગમા ંલીધો  છે? 

૪. ' મોટી ફાદંવાળા ' માટે ક્ો િબ્દ છે? 

પ. ગણેિને દોડવાનુ ંઅને કદૂવાનુ ંકેમ ન ફાવે? 
 

ધોરણ ૩  ફકરો -૨ 

ર્ઇ ૧પમી તારીખે મારો જન્મરદવસ હતો. કેમ નવચારે ચડી ર્યો ને? તને એમ હિે કે અમે 

બધાુંએ અહીં ભરે્ાું મળીને ખબૂ ધમાચકડી કરી હિે. આખો રૂમ રુંર્ીન કાર્ળો અને ફુગ્ર્ાઓર્ી સજાવ્યો 

હિે ! બધા દોસ્તોએ ચમકતી રુંર્ીન ટોપીઓ પહરેી હિે, રૂમની વચ્ચે ટેબલ પર ' હપેી બર્થડ ેટ  મેઘા' 

લખેલી કેક ર્ોઠવી હિ.ે ફુંક મારીને બધી મીણબિીઓ હોલવ્યા પેી તાળીઓના ર્ડર્ડાટ વચ્ચે મેં કેક 

કાપી હિ ે! આ વાુંચતી વખતે ફુગ્ર્ા ફટવાનો ફટ-ફટ અવાજ પણ તને તો સુંભળાયો હિે ! 
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. ધમાચકડી કરવી એટલે શુ ંકરવુ?ં 

ર. 'નવચારે ચડી જવુ'ં અને 'નવચારમા ંપડી જવુ'ં એ બે વચ્ચે િો તફાવત? 

૩. જન્મર્દવસ ઉજવનારા બાળકો માથા ઉપર શુ ંપહરેે? 

૪. જન્મર્દવસ ઉજવવા રૂમને િેના િેનાથી સજાવા્? 

પ. જેનો જન્મર્દવસ છે તે છોકરીનુ ંનામ મેઘા છે કે મેધા ? 
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

 

ધોરણ ૪  ફકરો -૧ 

ઘડીભર ડાનઘયો ર્ુંભી ર્યો. બીજી જ પળે એ તો ડ ુંર્ર તરફ દોડયો. ત્યાું એ અબોલ જીવ પર્રા 

પર માથ ું પેાડી પેાડીને મરી ર્યો. લાખો પૈસા આપવા ર્યો. ત્ યાું એણે િેઠ પાસેર્ી બધી વાત જાણી. 

વણઝારાના પસ્તાવાનો કુંઇ પાર ન રહ્યો.   
સવાલ રચો -

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. ડાનઘ્ો એવુ ંનામ કતૂરાનુ ંિા માટે પડ્ુ ંહિે? 
ર. 'પળભર ડાનઘ્ો થભંી ગ્ો ' એમ લખવાને બદલે 'ઘડીભર'  કેમ લખયુ ંહિે? 
૩. ' અબોલ જીવ '  એટલે કેવો જીવ? 
૪. ' પછાડી પછાડીને ' એમ બે વાર પછાડીને િબ્દ  િા માટે લખયુ ંહિે? 
પ. ' પસ્તાવાનો પાર ન રહ્યો'  એટલે કેટલો પસ્તાવો થવો? 
 

ધોરણ ૪  ફકરો -૨ 

મનૂતિઓ બનાવનાર એક નિલ્ પી હતો. એન ું નામ ત  લમોહન હત  ું. લોકો એન મોહન કહીને જ 

બોલાવતા હતા. મોહન અદ્ ભતૂ  અને આબેહબૂ મનૂતિઓ બનાવતો. તે મનૂતિઓ જોઇને ભલભલા દુંર્ રહી 

જતા. એક વખત તેણે પોતાના એક નમત્રની મનૂતિ બનાવેલી. 
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. નિલપીનુ ંકામ શુ ંહો્? 

ર. તલુમોહનને લોકો મોહન કહીને કેમ બોલાવતા? 

૩. મોહને બનાવેલી મનૂતિઓને જોઇને ભલભલા કેમ દંગ રહી જતા? 

૪. 'આબેહબૂ મનૂતિ' એટલે કેવી મનૂતિ? 

પ. 'એક વખત તેણે પોતાના એક નમત્રની એક મનૂતિ બનાવેલી.' આ વાક્યમા ંમળૂ વાક્ય કરતા ંએક  

    િબ્દ વધારાનો છે તે ક્ો છે ? 
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

ધોરણ ૫  ફકરો -૧ 

“ના મહારાજ , હરામનો પૈસો મને ન ખપે.” મોચી સામેની દ કાને પરચરૂણ લેવા ર્યો. સાધ  તો 

મોચીની ભાવના જોઇ એના ઉપર ખબૂ ખ િ ર્યા. તેમણે હળવેક રહીને ઝોળીમાુંર્ી પારસમક્ષણ કાઢયો. 

કોઇ જ એ નરહ એ રીતે મોચીનાું ઓજારોને પારસમક્ષણ ઘસી દીધો. બધાું ઓજારો સોનાનાું ર્ઇ ર્યાું ! 
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. હરામનો પૈસો એટલે કેવો પૈસો? મોચીને એ િા માટે ખપતો ન હતો? 

ર. સાધએુ ઝોળીમાથંી પારસમણણ િા માટે કાઢયો ? 

૩. સાધએુ કોઇ જુએ નર્હ એ રીતે મોચીના ંઓજારોને પારસમણણ કેમ ઘસી દીધો? 

૪. પોતાના ંબધા ંલોખડંના ંઓજારો સોનાના ંથ્ેલા ંજોઇ મોચી ખિુ થ્ો હિે કે નાખિુ?કેમ? 

પ. તેમણે ધીમે રહીને ઝોળીમાથંી પારસમણણ કાઢયો, એમા ં'ધીમે રહીને' માટે લેખકે ક્ો િબ્ દ  

    વાપ્ો છે ? 
 

 ધોરણ ૫  ફકરો -૨ 

બ’ેક ડર્લાું આર્ળ હાલ્યો ત્યાું નાનાું ેોકરાુંનાું કાળજાું કુંપાવે એવા કાળાું બોકાસાું સુંભળાણાું. 

કણૂા હૈયાવાળા વાલા કેસરરયાર્ી ઘોડાની લર્ામ તણાઇ ર્ઇ. તમાિો જોવા ટોળું ભેગ ું ર્્ ું હત  ું. ઘોડાર્ી 

ઊતરીને ટોળાને વીંધીને વાલો ઘરની લર્ોલર્ જઇને ઉભો રહ્યો. જોતાું જ કેસરરયો મામલો પામી ર્યો. 

લેણદાર ટાુંપ ઊતરી હતી. ર્ાભા – ર્ોદડાું, ઠામ – ઠીકરાું ઠેબે આવતાું હતાું. ્ વાન મરાઠાના મોં ઉપર 

મિ વળી ર્ઇ હતી. ટાુંપ લઇને આવનાર િેઠ ઉપર વાલાએ નજર ધ્રાબી સવાલ કયો. 
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. વાલો કેસર્ર્ો કણૂા હૈ્ાવાળો છે એવુ ંિા ઉપરથી કહી િકા્? 

ર. ‘તમાિો જોવા ટોળં ભેગુ ંથયુ ંહત ુ’ં એ વાક્ય વાચંી તમને એ પ્રકારની કોઇ કહવેત ્ાદ આવે  

     છે? કઇ? 

૩. ‘ઘરની સાવ નજીક જઇને ઊભો રહ્યો’ એમા ં‘સાવ નજીક’ માટે લેખકે ક્ોિબ્દ વાપ્ો છે? 

૪. ‘મામલો પામી જવો’ એટલે શુ ં? 

પ. યવુાન મરાઠ્ાના મોં ઉપર િા માટે મિ વળી ગઇ હતી? 
 

 

 

 

 

 



 

18 
 

વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

ધોરણ ૬  ફકરો -૧ 

એક માણસ એક વખત પોતાના ર્ામમાું બની રહલેા નવા મુંરદરન ું નનમાથણકાયથ જોવા ર્યો હતો. 

એ કોઇ જાણકાર નહોતો. બસ, એમ જ જોવા માટે ર્યો હતો. ત્યાું જઇને એણ ેજો્ ું તો એક નિલ્પી ખબૂ 

જ એકાગ્રતાર્ી આરસપહાણના પથ્ર્રમાુંર્ી ભર્વાનની મનૂતિ ઘડી રહ્યો હતો. પેલા માણસને એના કામમાું 

રસ પડી ર્યો. એ નિલ્પીની બાજ માું બસેી ર્યો. અચાનક એન ું ધ્યાન બાજ માું પડલેી એવી જ અન્ય એક 

મનૂતિ પર પડય ું. એને નવાઇ લાર્ી. એણે નિલ્પીને પ ૂે ્  ું, ' મુંરદરમાું એકસરખી આ બે મનૂતિઓની જરૂર 

ેે?'  

 

નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. મરં્દર બનતુ ંઅથવા બધંાત ુ ંજોવા ગ્ો હતો એમ લખવાને બબદલે લેખકે એ જ અથથનુ ંબીજુ ંશુ ં 

   લખયુ ંછે?  

ર. 'એમ જ જોવા માટે જવુ'ં એટલે શુ?ં 

૩. નિલ પી ખબૂ જ એકાગ્રતાથી િા કારણે ભગવાનની મનૂતિ ઘડી રહ્યો હતો? 

૪. પેલા માણસને નિલ પીના કામમા ંિા માટે રસ પડયો ? 

પ. પેલા માણસને િેની નવાઇ લાગી ? 
 

ધોરણ ૬  ફકરો -૨ 

ગ જરાત અને સૌરાષ્ રના સીમાડાને અડીને ભાલ અને કનેર પુંર્ક પાઘડીપને પર્રાયેલા ેે. 

ક દરતની અમીરનષ્ ટ ઓેી હોવાને કારણે એના માટે આરદકાળર્ી એક કહવેત કહવેાતી આવી ે ેેઃ 'કપાળમાું 

ઊર્ે વાળમાુંવાળ તો ભાલમાું ઊર્ે ઝાડ.' આવી ઝાડ-પાન નવનાની વેરાન ધરતીને મારે્ કબતૂરના માળા 

જેવ ું નાન ું એવ ું ર્ામડ ું ર્ામ ેે. ર્ામમાું રાજપતૂ, દરબાર કણબી, ભરવાડ અને વસવાયા વરણનાું પાુંચસો 

એક ખોરડાું ેે. બે એક ખોરડાું વાક્ષણયા અને બ્રાહ્મણનાું ેે.  
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. પાઘડીપનો એટલે ક્ો પનો? પનો એટલે શુ?ં  

ર. કુદરતની અમીદનષ્ ટ ઓછી હો્ તો શુ ંથા્? 

૩. કબતૂરના માળા જેવુ ંગામ એટલે કેવુ ંગામ? 

૪. ભરવાડ ક્ો ધધંો કરે? 

પ. ખોરડા ંઅને ઘર વચ્ચે િો તફાવત હો્ ? 
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ધોરણ ૭  ફકરો -૧ 

'કાપલો કાઢી નાખવાની ! ' મહાદેવના પર્ જમીન સારે્ જડાઇ ર્યેલા લાર્તા હતા.  

'તારી માસીના ખેતરમાું લાર્ે ેે.' િુંકાએ અટકળ કરી. 

ત્રીજાએ કહ્ ું 'િેઢા પર ેે.' 

મહાદેવ નવચારમાું હતો. બોલ્યો તે પણ નવચારતો હોય એવી રીતેેઃ 'આ પા કે પેલી પા. પણ ખાવાની તો 

ઘુંઉ જ ને ! '  

ર્ામ તરફ એણે નજર કદોડાવી. દૂર કોઇ માણસને જો્ ું બમૂ પાડીને કહવેા લાગ્યોેઃ 'એ મારી માસીને ત્યાું 

કહજેો કે ર્ાય – ' વળી ર્્ ુંેઃ 'ક્યારે આવિે ને ક્યારે હાુંકિે? એટલામાું તો કાપલો કાઢી નાખિે ! '  

મહાદેવે િુંકા સામે દફતર ધ્ થ, 'લે ને િુંકા. ર્ાયને હ ું હાુંકતો આવ ું.' 

િુંકાએ દફતર લીધ ું. યાદ આપ્્ ુંેઃ 'તારે લ્યા પરીક્ષા ેે ને -- 

'આવ્યો આમ.' મહાદેવે પાટી લર્ાવી. મોલ ઉપર ઊડતી ઊડતી સમડી જતી હોય એવ ું એન ું માથ ું દેખાત  ું 

હત  ું. કહતેો હતોેઃ 'તમ તમારે હેંડતા ર્ાઓ. આવ્યો હ ું તો આમ ! ' 
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. મહાદેવના પગ જમીન સાથે િા માટે જડાઇ ગ્ેલા લાગતા હતા?  

ર. મહાદેવે ગામ તરફ િા માટે નજર દોડાવી? 

૩. મહાદેવ પોતે ગા્ને હાકંવા િા માટે તૈ્ાર થ્ો? 

૪. મહાદેવે િકંા સામે િા માટે દફતર ધયુથ ? 

પ. ઊડતી ઊડતી સમડી જતી હો્ વાક્યને બદલે ઊડતી સમડી નતી હો્ એ રીતે એક જ વાર  

   ઊડતી વાપરીએ તો ચાલે કે નહીં ? િા માટે?  
 

ધોરણ ૭  ફકરો - ૨ 

ર્રમી અસહ્ય હતી. ચોવીસ કલાકનો રસ્તો હતો. વળી સ્ટેિને આ પરમ નપતાનાું દિથન કરવા 

હજારોની મેદની જામતી. ેતાું કુંઇ પણ તકલીફની એમને ક્યાું ખેવના હતી? એમણ ેમને બોલાવીને કહ્ ુંેઃ  

 “જો, આ યજ્ઞમાું ત  ું એકલી જ મારી સારે્ ેો એટલે રદલ્હીમાું હ ું પહલેવહલેો જાઉંછું." 
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો  

૧. અસહ્ય ગરમી કેવી હો્ ?   (૨) '્જ્ઞ' કોને કહવેા્?  

(૩) 'સ્ ટેિને સ્ ટેિને'માથંી બીજો 'સ્ટેિને' િબ્દ રાખવો હો્ અને પહલેો 'સ્ટેિને' કાઢવો હો્ તો તેને  

બદલે ક્ો િબ્દ વાપરવો પડ?ે  (૪) 'હજારોની ભીડ જામતી 'વાક્યમા ંભીડને બદલે લેણખકાએ ક્ો િબ્દ 

વાપ્ો છે?  (૫) ગાધંીજીને કંઇપણ તકલીફની ખેવના કેમ ન હતી? 
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ધોરણ ૮  ફકરો - ૧ 

ર્ાુંધીનર્રની રચના નવનિષ્ ટ પ્રકારની અને સ વ્યવક્સ્ર્ત ેે. આ નર્ર ક લ ૩૦ સેક્ટરમાું 

નવભાજજત ેે. સડકો પહોળી અને સ્વચ્ે ેે. તમેજ 'ક' ર્ી 'જ' સ ધી એમ ક્કાવારી પ્રમાણેના સાત આડા 

મ ખ્ય માર્ો ેે, જ્યારે 0-1-2-3  એમ ઊભા ક લ 8 માર્ો ેે. આ માર્ોને હવે મહાન ભાવોના નામ સારે્ 

જોડવામાું આવેલ ેે. ફલો અને વકૃ્ષોન ું આ નર્ર ેે. નિક્ષકે અમને કહ્ ું, 'આ નર્રને ગ્રીનનસટી પણ 

કહવેામાું આવે ેે.' હરરયાળું નર્ર ! લીલ ુેં મ નર્ર ! પ્રકૃનતની ર્ોદમાું રમત ું નર્ર !  િાુંત , સ ુંદર અને 

ભવ્ય.   
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો 

૧. ગાધંીનગરની રચના નવનિષ્ ટ પ્રકારની છે એવુ ંકઇ રીતે કહી િકા્ ?  

ર. સાત આડા અને આઠ્ ઊભા માગો હો્ તો નગર ઉપરથી કેટલા ંચોકઠ્ામા ંવહેંચા્ેલુ ં? 

૩. ગાધંીનગરને ગ્રીનનસટી કેમ કહ ેછે? 

૪. હર્ર્ાળં અને લીલુછંમ વચ્ ચે કોઇ ભેદ છે? હો્ તો દિાથવો? 

 પ. ગાધંીનગર ભવ્્ િેને કારણે દેખા્ છે?   

ધોરણ ૮  ફકરો - ૨ 

“ ક ુંવરને તેં માયો ?” 

“ ઇશ્વર જાણ ે! ” ચારણે આભ સામ ેહાર્ કયો. “મને ખબર નર્ી. હ ું તો એટલ ું જ જાણ ું છું કે મારે ડલેીએ 

આવવ ું હત  ું . ચીંર્રા પહયેાથ હિે તો ભ ૂુંડો દેખાઇિ એમ માનીને ભેળી લરૂ્ડાુંની એક કોરી જોડય હતી તે 

ર્ામ બહાર બદલાવી.  ધેરૈયા મને રોળવા આવ્યા. મેં એમાુંર્ી ઊર્રવા મ્યાનમાું બીડલેી તલવાર વીંઝી. 

મ્યાન ક્યારે નીકળી પડય ું તેની મને એ ધળૂની આંધીમાું ખબર નર્ી રહી.” 
 

 આટલી વાત ર્ાય ેે કે ત્યાું પેવાડ ેર્ોકીરા સુંભળાયા. કાળી ચીસો પાડત  ું ર્ામ આખ ું હલકીને 

ચાલ્્ ું આવે ેે. કોઇના હાર્માું તલવારો, તો કોઇના હાર્માું સાુંબલેાું. દ્યો ! દ્યો ! દ્યો ! એવો દેકારો બોલતા 

આવે ેે. ભાળતાું જ ચારણે ફાળ ખાધી.  
નમનૂારૂપ પ્રશ્નો 

૧. 'કંુવરને તેં મા્ો ? ' એ પ્રશ્નનો ચારણ િો જવાબ આપે છે? એ જવાબ સાચો છે કે ખોટો?  

ર. ધેરૈ્ા રોળે એટલે શુ ંથા્ ? 

૩. મહમેાનને ભ ૂડંા દેખાવવાની ણચિંતા િા માટે છે? 

૪. ગામલોકો કાળી ચીસો પાડતા િા માટે આવે છે? 

પ. ચારણે ગામ લોકોને જોતા ંજ િા માટે ફાળ ખાધી? 'જોતા'ં માટે લેખકે ક્ો િબ્દ વાપ્ો છે?   
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પ્રવનૃિ – ૦૬ વાચન ઝડપ 

(૩) જેમાું  ‘કરી જુઓ’  વાચનમાું ઝડપ જાણવા માટેની ે ે. આ માટે તજ્જ્ઞએ દરેક નિક્ષકોને એક સમાન 

ફકરાઓ વાચન માટે આપવા. વાચન સમય એક નમનનટ. દરેક નિક્ષકને સ્ટાટથ કહી વાચન િરૂ કરવા 

કહવે  ું અને એક નમનનટ ર્ાય ત્યારે સ્ટોપ કહી અટકાવી દેવા. નિક્ષકો જ્યાું અટકે ત્યાું તેને પેક્ન્સલર્ી 

નનિાની કરવા કહો. આવી રીતે ત્રણ વાર અલર્ અલર્ ફકરાન ું વાચન કરાવવ ું. હવે દરેક સમયે 

વાચેલ ફકરાના િબ્દોની સુંખ્યા ર્ણાવો. ત્રણેય પ્રયાસોમાું ક લ વુંચાયેલ િબ્દોની સરાસરી િોધાવો. 

જે આવ ેતે તમેની વાચન ઝડપ ર્િે. સારા વાચકની વાચન ઝડપ ૩૦૦ ર્ી ૬૦૦ િબ્દ સ ધીની પ્રનત 

નમનનટ જોવા મળેલ ેે.  

પ્રર્મ પ્રયાસ ેવાુંચેલ િબ્દોની સુંખ્યા ...................  

દ્ધદ્વતીય પ્રયાસે વાુંચલે િબ્દોની સુંખ્યા .......................  
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

તાસ –  ૩ (૧.૧૫ કલાક)  
કલાક)  

 
 
 

2.3  વાચનમા ંનવદ્યાથીઓને અનભુવાતી સમસ્્ાઓ અને તેનુ ંનનવારણ    

2.3.1 વાચનભલૂો અને સમસ્્ાઓ - 

 

 
 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ – નવદ્યાથીઓ વાચન દરનમ્ાન કેવી કેવી ભલૂો કરે છે અને કેવી સમસ્્ાઓ અનભુવે 

છે તે જાણવુ.ં  

 ધ્યાને લેવ ું - જે ધોરણના નિક્ષકો તાલીમ લેતા હોય તે ધોરણના નવદ્યાર્ીઓના વાચનની નવડીયો 

કલીપ દિાથવવી. નિક્ષકોને તેમના મોડય લમાું બાળકોની જે ભલૂ દેખાય તે નોંધવા કહવે  ું.  
 

2.3.2 વાચનભલૂો અને સમસ્્ાઓનુ ંવગીકરણ - 
 

 

 

 

 આ પ્રવનૃિના સ્પષ્ટીકરણના મદુ્દાઓ  
 મળૂાક્ષર ઓળખમા ંભલૂો  
 િબ્દ અને વાક્ય વાચનમા ંભલૂો 
 વાચન ઝડપ અને સાતત્્ની ભલૂો 

 અથથગ્રહણની ભલૂો  

 પ્રાદેનિકતાની ભલૂો  
 અન્્ ભલૂો 

 તજ્જ્ઞો માટે નવિેષ નવગત 
ગ ણોત્સવ અને ઉપચારાત્મક કાયથક્રમ દરનમયાન નવદ્યાર્ીઓના વાચનન ું મલૂ્યાુંકન કરવામાું 

આવેલ ત્યારે નવદ્યાર્ીઓ નીચે જેવી ભલૂો કે ક્ષનતઓ કરતા જોવા મળેલ.  

 મળૂાક્ષર ઓળખમા ંભલૂો – 
 સમાન જેવા જણાતા મ રરત /ધ્વનન સુંકેતોમાું તફાવત પારખવામાું મ ્ કેલી અન ભવે ેે જેમકે,  

મરુ્િત સકેંતોમા ંતફાવત પારખવામા ં ધ્વનન સકેંતોમા ંતફાવત પારખવામા ં
અ, ખ, બ ખટારાને અડારા  

ઠક્ષળયો ને ઢક્ષળયો 
કજૂન ને ફજન .... વાચ ે
 

ચ, ે, હ  ખાવ ું હ.ે  
ખાવ ું સે.  
ઘર ને ર્ર વાચવ ું.  

ટ, ડ, ઠ, ઢ સ, િ, ષ, હ 
ક, ક,ૂ ફ ર્, ઘ 
પ, ર્, ય   
ચ, મ, ભ   

પ્રવનૃિ – ૭  તજ્જ્ઞશ્રીએ ધો. ૧,૨ ની વાચન નવડી્ો તલીપીંગ દિાથવવી. (સમ્ ૨૦ નમનનટ) 
 નવદ્યાથીઓ વાચનમા ંકેવી ભલૂો કરે છે તે નોંધ કરવા કહો.   

પ્રવનૃિ – ૮ જૂથકા થ્ સમસ્્ાઓને વગીકૃત કરો  (સમ્  ૧૦ નમનનટ) 

નવડીયો નનહાળ્યા બાદ જે ભલૂો તારવી તેને વર્ીકૃત કરાવવા માટે જૂર્કાયથ કરાવવ ું.  
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

 િબ્દ અને વાક્ય વાચનમા ંભલૂો -  
 મળૂાક્ષરોને ન ઓળખી િકવા. (લેક્ષખત સુંકેતને ધ્વનન સુંકેત સારે્ સા્ જ્ય કરી ના િકવ ું) 

 િબ્દ અન ેવાક્ય વાચનમાું સ્વર માત્રાને ન ઓળખી િકવા અર્વા તો સ્વર માત્રાને વ્યુંજનર્ી 
અલર્ રીતે વાુંચવા. દા.ત.  

ઉ.દા. ૧  કાબર િબ્દને ક – કને કાનો કા  બ  ર – એમ વાચવ ું. 
ઉ.દા. ૨  ર્ોપાલ િબ્દન ેર્ – ર્ન ેકાનો માતર ર્ો, પ ન ેકાનો પા, લ  

 િબ્દન ેએકમ સ્વરૂપે વાુંચવામાું અસમર્થતા. એટલે કે િબ્દને બદલે અક્ષરોને વાુંચવા.  
દા.ત. ’ગાજર’ આ િબ્દને નવદ્યાર્ોઓ આવી રીતે વાુંચ ે 
ઉ.દા. ૧  ર્ – ર્ણપનતનો ર્, ર્ ને કાનો ર્ા, જમરૂખનો જ રમકડાનો ર  
ઉ.દા. ૨  ર્ – ર્ને કાનો ર્ા - જ - ર  

 િબ્દ અને વાક્યમાું જોડાક્ષર કે જોડયા િબ્દોના વાચનમાું મ ્ કેલી. દા.ત. ક્ષ, ત્ર, સ્ટ, ર, ્ય ....  
ક્ષમાએ ઘરન ું ક્ષચત્ર દો્ થ. ઘરમાું રદવાલ પર એક પોસ્ટર. તેમાું એક સ ુંદર િશ્્.  

 િબ્દ અન ેવાક્યમાું ર-કાર  આવતો હોય ત્યારે વાચનમાું મ ્ કેલી. જેમકે, રેફ, ફાચર અને બાણમ ખ 

પવથ, પ્રકાિ, રાષ્ર  

 િબ્દ અને વાક્ય વાચનમાું અટકસ્ર્ાન વધારે. અર્ાથત ્અટકી અટકીને વાચવ ું. દા.ત.  
એક ઉંદર હતો. તેને સાત પ ૂછંડીઓ હતી.  
આ નવધાન માટે અલર્ અલર્ નવદ્યાર્ી ના અટકસ્ર્ાનો આ રીતના હોઇ િકે.....  

ઉદા. ૧ - એ I ક I ઉં I દ I ર I હ I તો I તે I ને I સા I ત I પ ૂ ંI છ I ડી I ઓ I હ I તી I  
ઉદા. ૨ - એક I ઉં I દર I હ I તોતે I ને I સાત I પ ૂ ંI છડી I ઓ I હ I તી I  
ઉદા. ૩ - એક I ઉંદર I હતો I તેને I સાત I પ ૂછંડીઓ I હતી I  

આ નવધાનને આ રીતે પણ વાુંચતા જોવા મળે ેે. અલર્ અલર્ નવદ્યાર્ી ના અટકસ્ર્ાનો આ 
રીતના હોઇ િકે.....  

અ ... એ I ક I ઉ....ન I દ I ર I હ I ત.....તો I ત....તે I ન.....ને I સ....સા I ત I 
પ....પ ૂ…ં.ન I છ I ઙ... ડી I અ.....ઓ I હ I ત....તી I  

 વાચન ઝડપ અને સાતત્્ની ભલૂો -  
 બે િબ્દ બોલવાની વચ્ચે અવકાિ ના રાખવો. અનત િીઘ્રતાર્ી વાચવ ું. દા.ત.  

ઉ.દા.  ’અમને તો મજા પડી’. ને બદલે ’અમનેતોમજાપડી’.  – એમ વાચવ ું. 

 િબ્દો વાુંચી િકે પરુંત   વાક્યો વાુંચી ના િકવા. 

 એક જ િબ્દ બે વાર વાચવો.  

 િબ્દમાું પહલેા અક્ષરમાું જે માત્રા હોય તે જ માત્રા ત ેિબ્દના તમામ અક્ષરમાું લર્ાડીને વાુંચવી. 
ઉ.દા.  ’માણસ’. ને બદલે ’માણાસા’  – એમ વાચવ ું. 

 વાચન દરનમયાન આરોહ – અવરોહ ન જાળવાવો. 
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

 અયોગ્ય જગ્યાએ સ્વરભાર આપવો.  

 ક્ષબન જરૂરી લહકેો આપી િબ્દને લુંબાવીને વાચન કરવ ું. અર્વા ર્ાઇને વાચવ ું. જેમકે,  
રમણ િબ્દને એકદમ લહકેો આપી રમણણણણ – એમ વાચવ ું 

ગાડી આવી િબ્દને એકદમ લહકેો આપી ગાડી.... આવીવીવી....  – એમ વાચવ ું 

 નવરામક્ષચહ્ન નવના વાચવ ું.  

 અક્ષરોન ું કે િબ્દોન ું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ ના કરવ ું. 

 વાચન દરનમયાન વાક્ય કે િબ્દને કાું તો આખી લીટીને ચકૂી જવી.  
 વાચન વચ્ચે ક્ષબનજરૂરી ધ્વનનન ું ઉચ્ચારણ કરવ ું. જેમકે... ’અઅઅ....’ ’હહહ...’  

 અથથગ્રહણની ભલૂો -  
 પરરક્ષચત િબ્દ વાચનમાું પણ િબ્દના અર્થને કહી િકતા નર્ી કે સમજી િકતા નર્ી. 

 વાક્ય વાચ ેેે ત્યારે માત્ર લકે્ષખત ક્ષલનપને ઓળખીને ઉચ્ચારતા હોય ેે. ધ્વનન સુંકેતોને અર્થગ્રરહત 

કરી િકતા નર્ી. 

 સાર્થ વાચન કરી િકતા નર્ી. આર્ી વાક્ય વાચનમાું એક િબ્દના વાચન બાદ બીજા િબ્દ પર 

જાય ત્યારે આર્ળ ક્યો િબ્દ વાચ્યો તે ભલૂી જાય ેે.  

 વાક્યમાું એક ર્ી વધારે િબ્દો આવે ત્યારે તે તમામ િબ્દના અર્થને પકડી િકતા નર્ી. તેમજ 

તેના નવચાર અને ભાવને પકડી િકતા નર્ી. (જેના અનેક ઉદાહરણ આપે નવડીયોમાું જોયા) 

 પ્રાદેનિકતાની ભલૂો -  
 પ્રાદેનિક બોલીને કારણે ઉચ્ચારણ શ દ્ધ રીતે કરી િકતા નર્ી. બીજી રીતે કહીએ તો જેવ ું બોલ ેેે 

તેવ ું વાુંચે ેે.  
ઉ.દા.  ’પાણીમા ંન્હાવાની અમને તો મજા પડી’. ન ેબદલ ે 

’પોણીમા ંનાવાની અમન ેતો મજા પડી’.  – એમ વાચવ ું. 

’પોનીમા ંનાવાની અમન ેતો મજા પડી’.  – એમ વાચવ ું. 

 ’ક’ને બદલે ’ચ’ – ક્યાું ર્યો હતો ? ને ચ્્ોં જ્્ો તો ? વાુંચવ ું 

 િબ્દમાું પહલેા અક્ષરમાું જે માત્રા હોય તે જ માત્રા તે િબ્દના તમામ અક્ષરમાું લર્ાડીને વાુંચવી. 

 અન્્ ભલૂો -  
 પ સ્તક પકડવાની રીત બરાબર ના હોવી. આંખોર્ી પ સ્તકન ું અંતર યોગ્ય ના હોવ ું. 

 વાચન દરમ્યાન એક લીટી પરર્ી અચાનક બીજી લીટીમાું જતા રહવે  ું.  
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

2.3.2 વાચનભલૂો અને સમસ્્ાઓ નનવારણની પ્રયકુ્તતઓ તથા રમતો - 
નવદ્યાર્ીના વાચન-દોષ નનવારવા માટેની કેટલીક પ્ર્ ક્ક્ત સમજાવવા પ્રયાસ કરેલ ેે. બાકી 

વાચન નિક્ષણ એ એક ર્હન અને આજીવન ચાલતો અભ્યાસ ેે.  

ઉદાહરણ (૧)  

 વાચન સમસ્્ા – િબ્દ એકમ સ્વરૂપે ના વાચતા એક એક અક્ષર વાચેં છે. વાચનમા ં

ગનત નથી.    અટકસ્થાન વધારે કરે છે.   

 શુ ંકરીશુ ં? - વાચન ર્નત વધારવા માટે નવદ્યાર્ીના અટકસ્ર્ાનો ઓેા કરવા પ્રયાસ કરવો.  

 કઇ રીતે કરીશુ ં? – આ સમસ્યા દૂર કરવા આ પ્રમાણ ેકરી િકાય. 

િબ્દવાચનમાું અક્ષર વચ્ચનેા અટક સ્ર્ાનો દૂર કરવા ર્નતવાચન કરાવવા એકનો એક િબ્દ વારુંવાર 

વુંચાવવો. જ્યારે તે િબ્દને એકમ સ્વરૂપે વાુંચ ેત્યારે તે િબ્દનો અર્થ પ ૂે વો.  
દા.ત. જામફળ િબ્દન ું વાચન  

પ્રયાસ નવદ્યાર્ી ન ું વાચન વાચન દોષ નિક્ષકન ું માર્થદિથન 
પહલેો  જ I  જને કાનો I જા I મ I ફ 

I ળ 
જે લખ્્ ું નર્ી તે વાચે ેે. 
અટક સ્ર્ાન પાુંચ ેે. જે વધારે.  

લેક્ષખત સુંકેતો ઓળખ કરી. જને કાનો 
જા નહીં બોલવા કહવે  ું.  

બીજો  જ I  જને કાનો I જા I મ I ફ 
I ળ 

જે લખ્્ ું નર્ી તે વાચે ેે. 
અટક સ્ર્ાન પાુંચ ેે. 

ફરી સવાલ કરીને સચૂન - જને કાનો 
જા એમ લખયુ ંછે ?  

ત્રીજો જા I મ I ફ I ળ અટક સ્ર્ાન ૩ શ ું વાુંચ્્ ું ? ખબર કેમ ના પડી ? 
ઝડપર્ી વાચો તો સમજાિે.  

ચોથી જા I મ I ફ I ળ અટક સ્ર્ાન ૩ હજ  ઝડપર્ી વાચો 
પાચંમી  જા I મ I ફળ અટક સ્ર્ાન ૨ સરસ. હજ  ઝડપર્ી વાચો. 
છઠ્ઠી જામ I ફળ અટક સ્ર્ાન ૧  સરસ. સમજા્ ું હવે ? હજ  ઝડપર્ી 

વાચો. 
સાતમી જામફળ ---- (ર્નત વાચન ર્્ ું.) સરસ.  

શ ું વાુંચ્્ ું ?  
તેનો અર્થ શ ું ર્ાય ? 
તમે એ જોયેલ ેે ? 

 

આ એક ઉદાહરણ સ્વરૂપે આપેલ ેે. જરૂર નર્ી કે નવદ્યાર્ી સાત પ્રયાસોમાું િીખે. સાતર્ી વધારે 
પ્રયાસો પણ લે અર્વા ઓેા પણ ર્ાય. નિક્ષક પક્ષે ધીરજની જરૂર ેે. એક વાર નવદ્યાર્ી ર્નત વાચન 
કરતો ર્ાય પેી બીજ ું કાયથ સરળ બનવા લાર્ ેેે. 
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ઉ.દા. (૨)  

 વાચન સમસ્્ા – નવદ્યાર્ીની આંખન ું હલન-ચલન ખબૂ વધારે ેે. વાચનમાું િબ્દો ચકૂી જાય ેે. વાક્યમાું આવેલ િબ્દો અટકી અટકી વાચે ેે. 

અર્થગ્રહણ કરી િકતા નર્ી. 
 શુ ંકરીશુ ં? - વાચન ર્નત વધારવા માટે નવદ્યાર્ીના અટકસ્ર્ાનો ઓેા કરવા પ્રયાસ કરવો. અર્થગ્રહણ માટે પ્રશ્નોિરી કરવી. 

 કઇ રીતે કરીશુ ં? – દા.ત. ફકરો : બુંક  અને પીંક . બુંક  મોટો. પીંક  નાની. તેઓ ભણવા જાય. સારે્ જાય અને સારે્ આવે. બુંક  ચોર્ા ધોરણમાું ભણે. પીંક  

બીજા ધોરણમાું ભણે. આજે રનવવાર ેે. િાળામાું રજા ેે. તેઓ આજે સાુંજે વહલેાું રમવા જિે. 

 આ સમસ્યા દૂર ફકરાને નીચે દિાથવેલ રીતે કાડથમાું રજૂ કરી વાચનરક્રયા વારુંવાર કરાવવાર્ી દિાથવેલ સમસ્યા દૂર કરી િકાય ેે.  
વાચન કાડથ – ૧ – આ કાડથ ત્યાું સ ધી તેની પાસે વુંચાવવ ું કે જ્યા સ ધી તે િબ્દને એકમ સ્વરૂપે વાચી બતાવે. 

બકું 
અને 
પીંકુ.  

બકું 
મોટો. 
પીંકુ 
નાની. 

તેઓ 
ભણવા 
જા્. 

સાથે 
જા્ 
અને 
સાથે 
આવે. 

બકું 
ચોથા 
ધોરણમા ં
ભણે. 

પીંકુ 
બીજા 
ધોરણમા ં
ભણે. 

આજે 
રનવવાર 
છે. 

િાળામા ં
રજા  
છે. 

તેઓ 
આજે 
સાજંે 
વહલેા ં
રમવા 
જિે. 

 

વાચન કાડથ – ૨ આ કાડથ ત્યાું સ ધી તેની પાસે વુંચાવવ ું કે જ્યા સ ધી તે દરેક વાક્યને સમજવા બે –બે િબ્દોને સારે્ સમજી િકે.  

બકું અને 
પીંકુ.  

બકું મોટો. 
પીંકુ નાની. 

તેઓ  
ભણવા જા્. 

સાથે જા્ 
અને  
સાથે આવે. 

બકું  
ચોથા ધોરણમા ં
ભણે. 

પીંકુ  
બીજા ધોરણમા ં
ભણે. 

આજે 
રનવવાર છે. 

િાળામા ં
રજા છે. 

તેઓ  
આજે સાજંે  
વહલેા ંરમવા જિે. 
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વાચન કાડથ – ૩ આ કાડથ ત્યાું સ ધી તેની પાસે વુંચાવવ ું કે જ્યા સ ધી તે યોગ્ય ર્નતએ દરેક વાક્યને સમજી 
વાચી િકે. બાળકે સમજીને વાચેલ ેે કે નરહ તે નિક્ષક પ્રશ્નો પ ૂે ીને ચકાસી લેવ ું. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વાચન કાડથ – ૪ આ કાડથ ત્યાું સ ધી તેની પાસે વુંચાવવ ું કે જ્યા સ ધી તે યોગ્ય ર્નતએ આખો ફકરો સમજીન ે
વાચી િકે. બાળકે અર્થગ્રહણ કરેલ ેે કે નહીં તે માટે નિક્ષક પ્રશ્નો પ ૂે ીને ચકાસી લેવ ું. પ્રશ્નો આ સારે્ 
આપેલ ેે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બકું અને પીંકુ.  

બકું મોટો.  

પીંકુ નાની.  

તેઓ ભણવા જા્.  

સાથે જા્ અને સાથે આવે.  

બકું ચોથા ધોરણમા ંભણે.  

પીંકુ બીજા ધોરણમા ંભણે.  

આજે રનવવાર છે.  

િાળામા ંરજા છે.  

તેઓ આજે સાજંે વહલેા ંરમવા જિે. 
 

બકું અને પીંકુ. બકું મોટો. પીંકુ નાની. તેઓ ભણવા જા્. સાથે જા્ અને 

સાથે આવે. બકું ચોથા ધોરણમા ંભણે. પીંકુ બીજા ધોરણમા ંભણે. આજે રનવવાર 

છે. િાળામા ંરજા છે. તેઓ આજે સાજંે વહલેા ંરમવા જિે. 
 

સમજીને વાચન કરેલ છે કે નર્હ તે જાણવાના પ્રશ્નો  

કોની વાત કરી છે ?  

કોણ મોટંુ છે ?  

નાનુ ંકોણ છે ?  

તેઓ સાથે ક્યા ંજા્ છે ? 

તેઓ ભણવા જા્.  

બકું ક્યા ધોરણમા ંભણે છે ?  

પીંકુ ક્ા ધોરણમા ંભણે છે ?  

બકું અને પીંકુ સાજંે શુ ંકરિે ?  

અહી દરેક વાક્યને લઇને જે સવાલ છે તે  
માર્હતીપ્રદ સવાલ છે.  

અથથગ્રહણ કરેલ છે કે નર્હ તે જાણવા માટેના પ્રશ્નો  
૧. પીંકુ કરતા ંબકું નાનો છે કે મોટો? 
ર. પીંકુ છોકરીનુ ંનામ છે કે છોકરાનુ?ં કઇ રીતે ખબર પડી ?  
૩. બીજા ધોરણમા ંકોણ ભણે છે? 
૪. દર અઠ્વાર્ડ્ાના ક્ા વારે રજા હો્ છે? 
પ. રજાના ર્દવસે બાળકો િા કારણે વહલેા રમવા જઇ િકે? 
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(૨)  વાચનને લગતી નમનૂારૂપ રમતો  

રમત – પદાથથ/વસ્તનુા નામની કાપલીની રમત  

 આ રમતનો ઉદે્દિ નવદ્યાર્ી વાચનમાું ર્નત પકડ ેતે રાખવો.  
 આ રમત માટે પરરક્ષચત સરળ િબ્દોની કાપલીઓ બનાવવી. તર્ા તે િબ્દોના પદાર્ો કે વસ્ત  ઓ 

એકત્ર કરી વસ્ત  ઓ અને િબ્દ કાપલીઓ નવદ્યાર્ી  સમક્ષ મકૂવી. નવદ્યાર્ી  તેમાુંર્ી એક કાપલી ઉપાડ ે
અને તેમાું લખેલ પદાર્થના નામન ું વાચન કરે. લખેલ અક્ષરોના ધ્વનનન ું ઉચ્ચારણ નવદ્યાર્ી  કરે અને 
તે સાચ ું હોય તો તેને બીજીવાર તે જ અક્ષરોના ધ્વનનઓને જરા ઉતાવળથી વાુંચવાન ું કહવે  ું ફરીવાર 
હજુ વધારે ઉતાવળથી દરેક વખતે ધ્વનનઓનો સમ ચ્ચય ઉચ્ચારતાું ઉચ્ચારતા નવદ્યાર્ી  વધારે 
ઝડપર્ી વાુંચ ેેે અને ેેવટે એના અંતરમાું િબદનો અર્થ પ્રર્ટ ર્ાય ેે. જાણે કે કોઇ નમત્રને તેણ ે
ઓળખી કાઢયો હોય તેમ સાશ્ચયથ અને આનુંદ સારે્ તે િબ્દને જ એ ેે. આમ તેને ગનત વાચન તરફ 
લઇ જવા. નવદ્યાર્ી  િબ્દ વાુંચીને િબ્દર્ી સકૂ્ષચત ર્તા પદાર્થ પાસે િબ્દની કાપલી મકેૂ અને બીજી 
િબ્દ કાપલી ઉપાડી આ રમતને આર્ળ ચલાવે. પાસીંર્ ધ પાસથલની જેમ પણ રમાડી િકાય. 

રમત – પદાથથ/વસ્તનુા નામની કાપલીની જોડ   

વાચન માટે એક બીજી રમત પણ રમાડાય. એક ટેબલ પર કેટલીક જાતના રમકડાું ર્ોઠવવા. 
દરેક રમકડાુંના નામની કાપલીઓ બનાવી એક ટોપલીમાું મકૂવી. એક પેી એક નવદ્યાર્ી  આવે અને ત ે
ટોપલીમાુંર્ી એક એક કાપલી ઉપાડ.ે ટેબલ પાસે જાય. િાુંનતર્ી કાપલી ખોલ ેઅને મનમાું વાુંચે. તેમાું 
લખ્યા મ જબન ું રમકડ ું લે ેે અને તે રમકડાન ું નામ લે. નિક્ષકે ચેક કરવાન ું કે ક્ષચઠ્ઠીમાું લખ્યા મ જબન ું જ 
રમકડ ું લીધ  ેે કે કેમ. આ રમતનો ઉદે્દિ મકૂ વાચન અને સાર્થ વાચનનો ેે.   

(૩) વાચન માટેની સામગ્રીઓ - નવદ્યાર્ીઓની વાચનની સમસ્યાઓ અને દોષોને નનવારવા માટે 
ધોરણવાર આ પ્રકારની સાધનસામગ્રી નવકસાવીન ેતેનો ઉપયોર્ વાચન નિક્ષણના કાયથક્રમમાું કરવો. 

ધોરણ – ૧ અને ૨ ધોરણ – ૩ અને ૪ ધોરણ – પ થી ૮ 

(૧) અક્ષરોના કાડથઝ્ 

(૨) િબ્દ – ક્ષચત્રની પટ્ટીઓ 

(૩) વસ્ત   અને િબ્દક્ષચઠ્ઠી 
(૪) રક્રયા ક્ષચઠ્ઠીઓ 

(૫) નામ ક્ષચઠ્ઠીઓ 

(૬) સાતત્યપણૂથ રીતે રચાયેલ 
વાચનના કાડથઝ્ 

(૭) િબ્દ પોર્ીઓ 

(૮) વાક્ય પોર્ીઓ 

 

(૧) અક્ષરોના કાડથઝ્ 

(૨) િબ્દ – ક્ષચત્રની પટ્ટીઓ 

(૩) વસ્ત   અને િબ્દક્ષચઠ્ઠી 
(૪) રક્રયા, નામ ક્ષચઠ્ઠીઓ  
(૫) સાતત્યપણૂથ રીતે રચાયેલ 
વાચનના કાડથઝ્ 

(૬) િબ્દ પોર્ીઓ 

(૭) વાક્ય પોર્ીઓ 

(૮) પરરચ્ેેદપોર્ી 
(૯) વાતાથના પ સ્તકો 

(૧) સાતત્યપણૂથ રીતે રચાયેલ 
વાચનના કાડથઝ્ 

(૨) િબ્દ પોર્ીઓ 

(૩) વાક્ય પોર્ીઓ 

(૪) પરરચ્ેેદપોર્ી /કાડથઝ્ 

(૫) વાતાથના પ સ્તકો 
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તાસ –  ૪ (૧.૧૫ કલાક ) 
કલાક)  

 
 
 
 

 
 

 

 

  

૪ ૨.૪ વાચન નિક્ષણ કા થ્ક્રમો અને નનદાન ઉપચાર  ૧.૧૫ કલાક 
 ૨.૪.૧ વાચન નિક્ષણ કાયથક્રમો   ppt ૨૫ નમનનટ  

૨.૪.૨ નનદાન – ઉપચાર કાયથક્રમની રચના  જૂર્કાયથ  ૩૦ નમનનટ 
 પે્રઝન્ટેિન   ૨૦ નમનનટ  

 

 

2.4  વાચન નિક્ષણ કા થ્ક્રમો અને નનદાન ઉપચાર  

વાચન નિક્ષણ અંર્નેા સારહત્યના અભ્યાસના આધારે આપણ ેવાચન નિક્ષણ માટેના કાયથક્રમોના 
આવા પ્રકારો તારવી િકીએ.  

૧ વાચન નિક્ષણ પ્રારંભ 
કા થ્ક્રમો 

ધોરણ ૧ અને ૨ના બાળકો માટે આ પ્રકારના કા થ્ક્રમો ્ોજવા 
જોઇએ. 

૨ વાચન નવકાસાત્મક કા થ્ક્રમો આ કા થ્ક્રમો તમામ ધોરણ અને વ્ના બાળકો કે જેમને 
વાચન ફાવે છે તે માટે ્ોજાવા જોઇએ. 

૩ વાચન સધુારણા કા થ્ક્રમો વાચન નવકાસાત્મક કા થ્ક્રમો પછી જ્્ા વાચનમા ંઊણપ જોવા 
મળે છે તે દૂર કરવા આ પ્રકારના કા થ્ક્રમો ્ોજવા જોઇએ. 

૪ વાચન ઉપચારાત્મક 
કા થ્ક્રમો 

આ કા થ્ક્રમો એવા બાળકો માટે હો્ છે કે જેઓના વાચનમા ં
દોષ, ભલૂ કે નબળા હો્. આ કા થ્ક્રમમા ંદોષ, ભલૂ અને  
નબળાઇનુ ંનનદાન કરીને ઉપચાર આપવામા ંઆવે છે.   

 

પ્રવનૃિ – ૯ બાળકના વાચન દોષ નનવારવા માટેની કેટલીક પ્રયકુ્તત ( જૂથકા થ્)  
 આ મોડય લમાું આપે નવદ્યાર્ી વાચન દરનમયાન જે ભલૂો કરે ેે તે, તે ભલૂોન ું વર્ીકરણ અને તે 

પૈકી કેટલીક ભલૂ નનવારવા માટેની પ્ર્ ક્ક્ત ઉદાહરણ સ્વરૂપે જોઇ. હવ,ે તમે કોઇ એક વાચન 
સમસ્યા કે દોષ લઇ તેને નનવારવા માટે શ ું કરિો તેની સામગ્રી જૂર્માું તૈયાર કરો. 

 જૂથકા થ્ નોંધ 
 બાળકની વાચન ભલૂ /સમસ્યા 

................................................................................................ 
 ભલૂ નનવારણ માટેની યોજના અને સામગ્રી  
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આ પ્રકારના કાયથક્રમોના હતે  ઓ નવિેષ પ્રમાણ,ે નવિેષ યા જ દા જ દા હોઇ િકે. અહી આપણી 
પ્રાર્નમક કક્ષાએ વાચન નિક્ષણ પ્રારુંભનો કાયથક્રમ અન ેવાચન નવકાસાત્મક તર્ા  સ ધાર અને ઉપચાર 
કાયથક્રમની વાતને સમજીને િાળામાું તેનો પ્રયોર્ કરવા પ્રયાસ કરીશ ું.  

 વાચન નિક્ષણ પ્રારંભ કા થ્ક્રમો  

ધોરણ ૧ અને ૨ ના બાળકો માટે વાચન નિક્ષણનો પ્રારુંભ ર્ાય ેે. આર્ી તેઓ માટે વાચન 
નિક્ષણ અધ્યયન-અધ્યાપનની રીત અલર્ હોય. જે આપણી નિક્ષક-આવનૃિમાું પણ દિાથવવામાું આવેલ 
ેે. વાચન નિક્ષણની ત્રણ પદ્ધનતઓર્ી આપણે માહીતર્ાર ેીએ.  

 

ખાસ કરીને મળૂાક્ષર પદ્ધનતનો આપણે ઉપયોર્ કરતા હોઇએ ેીએ. વાચન નિક્ષણ પ્રારુંભ માટેની 
આ પદ્ધનત નવિે નવિેષ ધોરણ ૧ અને ૨ની તાલીમમાું પ્રાયોક્ષર્ક કાયથ કરીશ ું.  

 વાચન નવકાસાત્મક કા થ્ક્રમો  

જે નવદ્યાર્ીઓ તેની વય અને કક્ષા અન સારન ું વાચન કરી િકે ેે તે નવદ્યાર્ીઓ માટે આ કાયથક્રમ 

ેે. આ કાયથક્રમનો ઉદે્દિ નવદ્યાર્ીઓ વાચનસામગ્રી પર તારકિક ક્ષચિંતન કરી કાયથ-કારણ સુંબુંધ તારવીન ે

સ્વઅધ્યયન કરતા ર્ાય તે હોય ેે. તેમજ તેમની સર્જનાત્મકતા નવકસે તે પણ અપેક્ષક્ષત હોય ેે.  

આ પ્રકારના કાયથક્રમોમાું નીચે જેવી પ્રવનૃિઓન ું આયોજન કરી િકાય. 

 Talking to Talk – બ ેનવદ્યાર્ીઓની જોડી બનાવીને બુંનનેે એક સમાન ફકરાઓ પર વાતાથલાપ 

કરવાન ું કહી િકાય. (અહીં તારકિક ક્ષચિંતન તર્ા નવચારોની અક્ષભવ્યક્ક્ત કેળવવા પર ભાર ેે.)  

 સમાન અર્થવાળા િબ્દો મકૂી વાક્ય બનાવો. – કોઇ એક ફકરો આપી તેમાું વપરાયેલ િબ્દોના 

બદલે બીજા કોઇ િબ્દોનો પ્રયોર્ કરી િકાય? કયો િબ્દ વાપરી િકાય ? નવચારો અને વાક્ય 

ફરી બનાવો. (અહીં સર્જનાત્મકતા કેળવવા પર ભાર ેે.) 
દા.ત. - ગરમી અસહ્ય હતી. ચોવીસ કલાકનો રસ્તો હતો. વળી સ્ટેિને સ્ટેિને આ પરમ નપતાનાું 

દિથન કરવા હજારોની મેદની જામતી.  

અહીં અન્ડરલાઇન કરેલ િબ્દને બદલ ેબીજા િબ્દોનો પ્રયોર્ કરી જ ઓ અને ફકરો ફરી લખો. 

મળૂાક્ષર પદ્ધનત 

િબ્દ પદ્ધનત 

વાક્ય પદ્ધનત 
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 વાચન સધુારણા કા થ્ક્રમો  

વાચન િબ્દમાું જ અર્થગ્રહણ પણ સમાનવષ્ટ ેે. વાચન અને અર્થગ્રહણ નસક્કાની બે બાજ  ેે. 

આપણ ેવાચન ઊણપો કે મયાથદાઓ કહીએ તો તેમાું અર્થગ્રહણની ઊણપો કે મયાથદાઓ સચૂવાય. અહીં 

વાચનપ્રરક્રયામાું મળૂાક્ષર ઓળખર્ી સ્વતુંત્ર વાચનના અર્થગ્રહણ માટે ઉપયોર્ી કૌિલ્યોનો પણ સમાવેિ 
ર્ાય ેે. આમ, વાચન સ ધાર કાયથક્રમ એટલ ેવાચનપ્રરક્રયા, અથથગ્રહણની ઊણપોની સધુારણા કરવાનો 

કાયથક્રમ ર્ણાવી િકાય.   
 

 વાચન નનદાન-ઉપચાર કા થ્ક્રમ  

વાચન નનદાન – ઉપચાર કાયથક્રમ એ નવદ્યાર્ીઓ માટે ેે કે જેન ું સ્તર તેની વય અને કક્ષાના સ્તર 

કરતા ઘણ ું નીચ ું ેે. વળી તેઓના વાચનમાું અનેક ભલૂો-દોષો જોવા મળે ેે.   

 નનદાન-ઉપચાર કા થ્ક્રમના ઉદે્દિો – 

o નવદ્યાર્ીન ેજે કક્ષાએ ેે ત્યાુંર્ી તેને તેની અપેક્ષક્ષત કક્ષા સ ધી લઇ જવ ું. 

o નવદ્યાર્ીના વાચનમાું ર્તી ભલૂોને દૂર કરવી. 

o નવદ્યાર્ીન ેવાચનમાું અન ભવાતી સમસ્યાને દૂર કરવી. 

 નનદાન-ઉપચાર કા થ્ક્રમના રચનાના સોપાનો –  

આપણે દર વષે િાળામાું વાચન, લેખન અને ર્ણનમાું કચાિ ધરાવતા નવદ્યાર્ીઓ માટે નનદાન-

ઉપચાર કાયથક્રમન ું આયોજન કરીએ ેીએ. જો આ આયોજન અને કાયથક્રમની રચના પદ્ધનતસરની 

અને જરૂરરયાત અન સારની હોય તો ઝડપર્ી સફળતા મળી િકે ે ે. આ કાયથક્રમની રચના કરવામાું 

નિક્ષકે પોતાની આવડત, આત્મસઝૂ, નનપ ણતા અને કૌિલ્યનો સમન્વય કરીને કાયથ કરવાન ું હોય 
ેે. ટૂંકમા ં અને આ્ોજન કઇ રીતે કરીશુ ં? 

1. નવદ્યાથીના વાચનનુ ંનનદાન કરવા જે-તે ધોરણના અપેણક્ષત હતેઓુ તારવવા.  

2. નવદ્યાથીના વાચનની ઊણપો િોધવા હતેઓુ આધાર્રત વાચન અથથગ્રહણ કસોટીઓ રચવી. 

3. નવદ્યાથીની ઊણપોને િોધી વગીકૃત કરવી.  

4. નવદ્યાથીની ઊણપોને દૂર કરવાના સાર્હત્્સામગ્રીની રચના કરવી. 

 દરેક ઊણપ માટે હતે  ઓ નક્કી કરી સારહત્ય રચવ ું જેમકે – 

દા.ત. બાળકન ું અર્થગ્રહણ નબળું ેે તો આ માટે આવા હતે  ઓ હોય ....  

’બાળકના િબ્દાર્થ ગ્રહણ કૌિલ્યને નવકસાવવ ું.’  

’બાળકન ું વાક્યમાુંર્ી અર્થ તારવવાન ું કૌિલ્ય નવકસાવવ ું.’  
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ધોરણ ૧ અને ૨  

 મરુ્િત થ્ેલા અક્ષરોને ઓળખી િકે. 
 મરુ્િત થ્ેલા િબ્દોના અક્ષરોને ઓળખી િકે. 
 મરુ્િત થ્ેલા િબ્દોના અથથને સમજી િકે. 
 વાક્યને ્ોગ્્ ગનતથી વાચંી િકે. 

 

ધોરણ ૩ થી ૫   

 મરુ્િત થ્ેલા િબ્દોના અથથને સમજી િકે. 
 વાક્યને ્ોગ્્ ગનતથી વાચંી િકે. (અટકસ્થાનો ઓછા)  

 વાચેંલ વાક્યમાથંી નવચાર, ભાવ કે માર્હતીને પકડી િકે. 
 નાના ફકરાને સમજીને વાચંી િકે છે.  

 

ધોરણ  ૬ થી ૮    

 વાચેંલ વાક્યમાથંી નવચાર, ભાવ કે માર્હતીને પકડી િકે. 
 નાના ફકરાને સમજીને વાચંી િકે છે. (અટકસ્થાનો ઓછા)  

 વાચંન સામગ્રીમા ં વપરા્ેલ િબ્દોની જગ્્ાએ તેના સમાનાથી િબ્દો મકૂી 
વાક્ય રચી િકે. 

 વાચેંલી સામગ્રીમાથંી પછૂા્ેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપી િકે. 
 બનાવો કે નવચારોને ક્રમ આપી િકે. 
 વાચેંલ નવગતોમાથંી સાર પકડી િકે. 

 

 વાચન કાયથક્રમ સારહત્યની રચના સમયે તેનો ક્રમિ: નવકાસ ર્ાય ત ેરીતે ધ્યાને રાખીને 

કરવો જોઇએ. દા.ત.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આ ઉપરાુંત સારા વાચક માટે આ બાબતો ધ્યાને રાખી િકાય.  

o વાુંચેલ નવર્તમાુંર્ી સામાન્યીકરણ તારવી િકે. 

o પોતાના અન ભવોને વાુંચલે નવર્ત સારે્ સાુંકળી િકે. 

o િીષથકને સમજી િકે અને િીષથક આપી િકે. 

o લખાણો વચ્ચે ભેદ સમજી િકે. 
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o લેખકના ભાવ કે નવચારોને તારવી િકે.  

o રસદિથન કરી િકે.  

આ નવકાસાત્મક ક્રમ એવો રાખવો કે નવદ્યાર્ી જ્યાું ેે ત્યાુંર્ી તેના ધોરણના અપેક્ષક્ષત હતે   

સ ધી પહોંચે. આ માટે ક્રમિ: હતે  ઓ અન સાર સારહત્ય રચવ ું અને તે મ જબના જૂર્ પાડી કાયથ કરવ ું. 

આર્ી નવદ્યાર્ી એક હતે   નસદ્ધ કરી બીજા હતે   તરફ ર્નત કરે. એક જૂર્માુંર્ી બીજા જૂર્માું અને 

બીજામાુંર્ી ત્રીજા જૂર્માું. ક્રમિ: તે પોતાના ધોરણની વાચનકક્ષા સ ધી પહોંચવા એક પેી એક 

પર્નર્યા ચડતો જાય.  
5. કા થ્ક્રમનો અમલ કરવો.  

6. હતેવુાર પનુ: મલૂ્ાકંન કસોટી રચવી અને મલૂ્ાકંન કરવુ.ં 
 

2.5 નમનૂારૂપ એક ઉપચારાત્મક કા થ્ક્રમ 

કા થ્ક્રમ રચના પવેૂ નવદ્યાથીનુ ંવાચન જાણવુ ં? (નનદાન) 
 

નવદ્યાર્ીન ું વાચન સ ધારવ ું હોય તો સૌર્ી પ્રર્મ તેન ું વાચન કેવ ું ેે તે જાણવ ું જોઇએ. જેમ દરદીને 
સાજા કરવા માટે પહલેા નનદાન કરી તાપાસવામાું આવે તેમ વાચનન ું નનદાન કરવ ું જોઇએ. વાચન ’નબળું’ 
ેે કે ’સાર ’ તે નક્કી કરવા લેક્ષખત અને વાચનની કસોટી લઇ િકાય. અહી ઉદાહરણ સ્વરૂપે વાચન 
કસોટીની તૈયાર કરવા માટે મદદરૂપ ર્ાય તેવા િબ્દોની યાદી આપવામાું આવી ેે.  

આ સામગ્રી એટલે વાચન નિક્ષણ માટેના નનદાન અને ઉપચાર માટે વપરાતા ક્રનમક ૧૫ પર્લાું 
 વાચન નિક્ષણ માટેના આ ક્રનમક પર્લાની નવિેષતા એ ેે કે - 
 નવદ્યાર્ીને કેટલ ું આવડ ેેે તે જાણી િકાય ેે પણ તે સારે્ કેટલ ું નર્ી આવડત ું તે પણ જાણી 

િકાય ેે. આર્ી િીખવવાની િરૂઆત કયાર્ી કરવી તનેો પણ ખ્યાલ આવી જાય ેે.  
 આ વાચન નિક્ષણ કાયથક્રમની પવેૂ નનદાન માટે ે નવભાર્માું તમામ વ્યુંજન અને સ્વરમાત્રા 

આવી જાય તેવા િબ્દો આપેલ ેે. જેની મદદર્ી નબળું વાચન અને સાર  વાચન ધરાવતા 
નવદ્યાર્ીઓન ેઅલર્ તારવી િકાય ેે.  

 નબળું વાચન ધરાવનાર નવદ્યાર્ીઓને માટે વાચન નિક્ષણના ૧૫ પર્લાનો કાયથક્રમ રચવામાું 
આવેલ ેે.  

 વાચન નિક્ષણ માટેના ૧૫ પર્લાું ખબૂ જ સરળ રીતે તૈયાર કરવામાું આવેલ આ પર્લાુંઓમાું 
તમામ મળૂાક્ષરોને આવરી લઇન ે’સરળર્ી કરઠન’ અન ે’જ્ઞાત પરર્ી અજ્ઞાત પર’ નિક્ષણના 
નસદ્ધાુંતને ધ્યાને લેવાયો ેે.  
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વાચન નિક્ષણ કા થ્ક્રમની પવેૂ નનદાન માટેના િબ્દો  
આપેલ ે નવભાર્ના તમામ િબ્દોન ું વાચન અને શ્ર તલખેન કરાવો અને નવદ્યાર્ીની ભલૂને તારવો. 

તમામ મળૂાક્ષરોને આવરી લેતા િબ્ દોોઃ 
 

1. અજર્ર, સફરજન, હળદર, િરબત, ઝટપટ, વડ, ર્ડ, નખ, ભય, લખ, ઘર પર ન ઘસ, ેર્ન, 
ેત પર ચઢ, કમળ. 

2. દિરર્, નટવર, અઢળક, ઉધરસ, દલપત, બળતણ, ર્રબડ, અચરજ, ેર્ન, ફણસ, ઇયળ, 
યજ્ઞ, રક્ષણ, હળ, અષાઢ. 

3. જળધારા, અપમાન, વાદળ, ઉતરાયણ, ફટાકડા, હાર્પર્, ક્ષય, યજ્ઞ, અક્ષય, ેાિ, આઠ, બસ, 
રાખ, ચણા, ઝરણ 

4. અિક્ય, આઠ, જે, ચોર, કુંઠ, રનવ, કીડી, બ ધ, સ રત, વૈિાખ, દ ેઃખ, ઔષધ, ઐરાવત, કૌનિક, 
કનૈયો. 

5. ઠર્, ઢર્, ધન, ઘાસ, ર્જવ ું, દાળ, ડર્લ ું, િાળા, તરાપો, બટન, અર્ાણ ું, ઠક્ષળયો, ેાસ, પોષણ 

6. આસોપાલવ, આિાજનક, તક્ષળયા, ઝાટક, ખાડા ટેકરા, મ િળધાર, બાળઉેેર, ર્ણિે, ચાુંદ, હાર્, 
અષાઢ, ઘનફળ, ઠક્ષળયો, ભમરડો, ફળ. 
 

નવદ્યાથીઓને અલગ અલગ જૂથમા ંનવભાજીત કરી આ મજુબ કામ કરવુોંઃ 
 

 પવૂથતૈયારીમાું આપેલા િબ્ દોન ું શ્ર  તલેખન કરાવ્યા પેી તે િબ્દો નિક્ષકે જાતે તપાસી, 
વર્થમાુંર્ી સારા નવદ્યાર્ીઓ અને નબળા નવદ્યાર્ીઓને અલર્ તારવિે, તેને નીચે મ જબ એ 
અને બી જૂર્માું વર્ીકૃત કરિે. 

 તમામ સાચા અર્વા બે ભલૂ સ ધીના નવદ્યાર્ીઓને નવભાર્ એ માું લેવા. બે ર્ી વધ  ભલૂ 
કરનાર નવદ્યાર્ીઓને નવભાર્ બી માું લેવા. 

 જેન ું વાચન સાર ું ેે તેવા ૬-૧૦ જેટલા નવદ્યાર્ી નેતાઓ પસુંદ કરવા. 
 પસુંદ કરેલ નવદ્યાર્ી નેતાઓને હારમાું ર્ોઠવી તેની સામ ેનવભાર્ બી ના નવદ્યાર્ીઓ ર્ોઠવો. 

કોઇપણ ફકરો પસુંદ કરી વાુંચન કરાવો. નવદ્યાર્ી નેતા, નવભાર્ના જે નવદ્યાર્ીઓ ભલૂ કરે 
ેે તે અંર્ ેધ્ યાન આપે. 

નવભાગ બી ના નવદ્યાથીઓ માટે નિક્ષકોએ નીચે મજુબ કામ કરવુોંઃ 
(૧) બોડથ પર મળૂાક્ષર અને તેના િબ્દો : ન, મ, ર્, જ, નમ, મર્જ,…..જનમ,મર્ વર્ેરે લખે. 
(૨) નિક્ષક લખલેા મળૂાક્ષરનો સમહૂ ઉચ્ચાર કરાવે : ન, મ, ર્, જ 
(૩) રઢીકરણ માટેચાર-પાુંચ નવદ્યાર્ી નેતા વડ ેઉપર મ જબ કાયથ કરો. 
(૪) મન, મર્જ,…. િબ્દોન ું અન લેખન કરે. તે જ પ્રમાણે દ, સ, ર, વ,.... પર્લ ું કરાવો. 
(૫) ૧-૨ ભેગ ું (ન,મ,ર્,જ,દ,સ,ર,વ) જામનર્ર, વાસદ.... તમામ િબ્દો ઉપર પ્રમાણે કરાવો 
અને િબ્દદીઠ મળૂાક્ષરોની ઓળખ કરાવો અને સમહૂ ઉચ્ચાર કરાવો. (રઢીકરણ માટે) દાસ, નવ, 
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મારર્, જા ....ન ું શ્ર  તલેખન કરાવી તપાસો. બધા ખરા િબ્દોવાળા નવદ્યાર્ીઓને આવડય ું એમ 
નક્કી ર્ાય. ભલૂોવાળા નવદ્યાર્ીઓને ૧-૨ ફરી કરાવો. 
 

આ કા થ્પદ્ધનત પ્રમાણે નીચે કોષ્ટકમા ંઆપેલ ક્રમમા ંકામ કરાવવુ.ં 
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પ્રવનૃિ – ૧૦ ઉપરમાથંી કોઇ એક પર વાચન નિક્ષણ કા થ્ક્રમની રચના કરો. 

 ધોરણ - 
 કાયથક્રમના હતે   – 

 કાયથક્રમ દરનમયાન ઉપયોર્માું લેવાની સાધન-સામગ્રી – 

 કાયથક્રમની રૂપરેખા – (નનદાન કસોટી, ઉપચાર પ્રનવનધ અને પ્ર્ ક્ક્તઓ અને મલૂ્યાુંકન ) 
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પ્રવનૃિ- ૧  પ્રશ્ન - નિક્ષકોને આ પ્રશ્ન પર વ્્ક્તતગત નવચારવા કહો. (૦૨નમનનટ)  
લેખનનુ ંશુ ંમહત્વ છે ? િા માટે ? 

 

તાસ – ૧ (૩૦ નમનનટ)  

પ્રકરણ-૩ લેખન નિક્ષણ 

3.0 પ્રસ્તાવના 
 લેખન નવદ્યાર્ીન ેતેના નવચાનવચારની અક્ષભવ્યક્ક્ત અરે્ સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ બનાવનાર ું કૌિલ્ય 
ેે. લેખન પ્રરક્રયાને નવદ્યાર્ીના હાર્ર્ી માુંડીને મનોનવકાસની પ્રરક્રયા સ ધી નનસ્બત ેે. આ રીતે જોતા 
નવદ્યાર્ીના હાર્ અને આંર્ળાના સ્ના્ ના નવકાસર્ી લઇને તેના નવચારોને િબ્દ અને વાક્ય દેહ સ્વરૂપ ે
વ્યક્ત કરવા સ ધીની લખેન નવકાસ યાત્રા ે ે. પ્રાર્નમક િાળાકક્ષાએ નવદ્યાર્ીઓના લખેન કૌિલ્યનો નવકાસ 
કઇ રીતે કરવો, નવદ્યાર્ીઓના લેખન દોષો નનવારવા શ ું કરવ ું, લેખન માટે વર્થખુંડમાું કરાવી િકાય તેવી 
અનેકનવધ પ્રવનૃિઓ તેમજ લેખન માટે નનદાન-ઉપચાર કાયથ કઇ રીતે કરી િકાય તે નવિે સમજવા પ્રયાસ 
કરીશ ું.  

તાસ ક્રમ નવગત પ્રવનૃિ સમ્ 
1 3.1 લેખનન ું મહત્વ અને જરૂરરયાત અને 

પવૂથતૈયારીઓ 
સમહૂ અને જૂથ ચચાથ ૩૦ નમનનટ 

4 3.2 લેખનના અપેક્ષક્ષત હતે  ઓ વય-કક્ષા અન સાર જૂથચચાથ ૩૦ નમનનટ 

૩ 3.૩ નવદ્યાર્ીઓના લેખનદોષ અને સમસ્યાઓ  નવડી્ો નનદિથન 
સમહૂ ચચાથ 

1 કલાક 

4 3.4 નવદ્યાર્ીઓની લેખન સમસ્યાઓન ું નનવારણ 
કરવાના ઉપાયો અને વર્થખુંડમાું કરાવવાની 
પ્રવનૃિઓ 

જૂથકા થ્ 
વ્્ક્તતગત પ્રવનૃિઓ 

કક્ષાવાર 

1 કલાક 

5 3.5 નનદાન-ઉપચાર કાયથક્રમની રચના  જૂથકા થ્ 1 કલાક 
 

 

3.1 લેખન નિક્ષણનુ ંમહત્વ અને લેખનની પવૂથતૈ્ારીઓ 

3.1.1 લેખનનુ ંમહત્વ :  
 

 

 

 રેન્ડમ જવાબ મેળવી નીચ ેમ જબ સ્પષ્ટતા કરાવો.  
 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ – લેખનનુ ંમહત્વ સ્પષ્ટ કરવુ.ં  

 મારહતી, ભાવ, કલ્પના અન ેનવચારોને અક્ષભવ્યક્ત કરવા. 
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પ્રવનૃિ- ૨ નવચાર પ્રશ્ન – શુ ંતમે જાણો છો ..... ? (૧૦ નમનનટ)  
લેખનકા થ્ િરૂ કરતા પવેૂ શુ ંકરાવિો ? 

લેખનકા થ્ પ્રારંભના મનોવૈજ્ઞાનનક સોપાનો ક્ા છે ? 
 

 પરીક્ષા પદ્ધનતન ું સ્વરૂપ લેક્ષખત  
 અરજીઓ, રજા ક્ષચઠ્ઠી, નવનવધ અરજી ફોમથ લેક્ષખત સ્વરૂપમાું  

 
3.1.2  લેખનની પવૂથ તૈ્ારીઓ :  

 

 
 

કોઇપણ લખેનકાયથ કરાવવામાું દિથન, ઓળખ, વાચન અને લખેન એ મનોવૈજ્ઞાનનક સોપાનો ેે. 
લખતાું પહલેાું નવદ્યાર્ી તે અક્ષરન ું વારુંવાર દિથન કરે તે પ્રર્મ સોપાન ેે. વારુંવાર અક્ષરને જોવાર્ી 
તેની પ્રનતમા મનમાું ખડી ર્ાય ેે. તે પ્રનતમાન ું અર્થઘટન કરી તે અક્ષર ઓળખવો તે બીજ ું સોપાન ેે. 
ઓળખબાદ વાચન આવે ેે. આ ત્રણ તબક્કા સ ધીમાું નવદ્યાર્ી તે અક્ષરના વળાુંક, આકાર, કદ વર્ેરેનો 
સ્પષ્ટ ખ્યાલ મેળવે ેે. તેર્ી તેને આધારે તે લખેન કરી િકે ેે. પોતાના મનમાું જે અક્ષરની પ્રનતમા ખડી 
ર્ાય ેે તેન ું અન કરણ કરવાર્ી લેખન ર્ઇ િકે ેે. માટે લેખન માટે દિથન, ઓળખ અને વાચન અનનવાયથ 
ેે. તેમજ નવદ્યાર્ી સારી રીતે લખી િકે તે માટે આપણ ેસ્ના્ ઓની કેળવણીની પ્રવનૃિઓ કરાવીએ ેીએ. 

 લેખનની પ્રર્ક્ર્ા પહલેાં શુ ંકરવુ ંજોઇએ? 
 

• સ્ના્ ઓના નવકાસ અરે્ ક્ષચત્ર દોરવા, રુંર્પરૂણી કરાવવી 
• ચીટક કામ, ેાપકામ, માટીકામ કરાવવ ું.  
• આકારો પર અનાજના દાણા, બીંયા.... ર્ોઠવરાવવા.  
• દોરામાું કે સળીયામાું મણકા પરોવરાવવા. 
• નવનવધ પ્રકારના આકારો જેવા કે મીંડ ું, અધથ મીંડ ું, લીટી, વક્ર વર્ેરે... આકારો દોરાવરાવવા. 
• લખતાું – વાુંચતા પહલેા બાળકોની શ્રવણ િક્ક્ત, કર્ન અને સ્મનૃત િક્ક્તમાું વધારો ર્ાય 

તેવી પ્રવનૃિઓનો મહાવરો મળે અને હાર્ની પણ કેળવણી ર્ાય તેવી પ્રવનૃિઓ અપેક્ષક્ષત ેે. 

• જ દા જ દા અવાજ સાુંભળી તેને ઓળખવા અન કરણ કરવ ું. 
• િબ્દન ું નવભાજન કરી અક્ષર ઓળખવો. 
• અક્ષર પરર્ી િબ્દ બનાવવા. 
• િબ્દ પરર્ી અક્ષર િોધાવવા. 
• ર્ીત – વાતાથ સુંભળાવવા, તેને યાદ રાખવા અને ત્યારબાદ બીજા પરર્ી તેની ક્રનમક રજૂઆત 

• ક્ષચત્ર પરર્ી વાતાથ વાક્ય બનાવવા. 
• લેખન પવેૂ જે લખવાન ું ેે તે નવિે સ્પષ્ટ કરાવવા.  
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તાસ – 3 (૧ કલાક )  

તાસ – ૨ (૩૦ નમનનટ)   

3.2  કક્ષા અનસુાર અપેણક્ષત લેખન (લેખનકૌિલ્ના હતેઓુ)  
 

 

 

 

 
 

તજ્જ્ઞ નમત્રો, આ પ્રવનૃિ આપની સમક્ષ જે ધોરણના નિક્ષક તાલીમ લેવા બેસેલ હો્ તે ધોરણોને ધ્્ાને 

લઇને કરાવાની છે. આ માટે આપ જે-તે ધોરણના હતેઓુ જોઇને અભ્્ાસ કરી લેિો. 

 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ –    

o ધોરણવાર લેખન કૌિલ્ના હતેઓુ સમજે. 

o જે – તે ધોરણની વષથની િરૂઆતમા ંનવદ્યાથીઓની લેખનકક્ષા શુ ંહોવી જોઇએ તે જાણે.  

o જે – તે ધોરણના વષાથન્તે નવદ્યાથીઓની લેખનકક્ષા શુ ંહોવી જોઇએ તે સમજે. 

 જે ધોરણના નિક્ષકો તાલીમ લતેા હોય ત ે ધોરણના નવદ્યાર્ીઓના લેખનના હતે  ઓ પર નવિેષ 

ધ્યાનકેન્દ્ન્રત કરાવવ ું.  

 

 

 

3.3 નવદ્યાથીઓના લેખનદોષ અને સમસ્્ાઓ 
3.3.1 લેખનભલૂો અને સમસ્્ાઓ - 

 

 
 

 

પ્રવનૃિ – ૩ જૂથચચાથ કરી ચેકલીસ્ટ તૈ્ાર કરો. (સમ્ ૨૦ નમનનટ) 

૧. તમારા ધોરણના ગજુરાતીના અભ્્ાસક્રમમા ં લેખનના હતેઓુ ધ્્ાને લઇને વષથની 
િરૂઆતમા ંઅપેણક્ષત લેખન શુ ંહોવુ ંજોઇએ તેનુ ંચેકલીસ્ટ તૈ્ાર કરો.   

૨. તમારા ધોરણના ગજુરાતીના અભ્્ાસક્રમમા ં લેખનના હતેઓુ ધ્્ાને લઇને વષાથન્તે 
અપેણક્ષત લેખન શુ ંહોવુ ંજોઇએ તેનુ ંચેકલીસ્ટ તૈ્ાર કરો.   

પ્રવનૃિ –  ૪ તજ્જ્ઞશ્રીએ ધો. ૩ થી પ ની  લેખનની નવડી્ો તલીપીંગ દિાથવવી. (સમ્ ૩૦ નમનનટ) 
 નવદ્યાથીઓ લેખનમા ંકેવી ભલૂો કરે છે તે નોંધ કરવા કહો.   
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 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ – નવદ્યાથીઓ લેખનમા ંકેવી કેવી ભલૂો કરે છે તે જાણવુ.ં  

 ધ્યાને લેવ ું - જે ધોરણના નિક્ષકો તાલીમ લેતા હોય તે ધોરણના નવદ્યાર્ીઓના લેખનની નવડીયો 

કલીપ દિાથવવી. આપન ેઆપવામાું આવેલ જે-ત ેધોરણના ફોલ્ડરમાું બ ેનવડીયો ફાઇલ ેે તેમાું બીજી 

ફાઇલ લખેનની ેે. લેખન નવડીયો ફાઇલમાું શ્ર  તલેખન અને અન લેખન બુંને કરાવવામાું આવેલ ેે.  

નિક્ષકોન ેતેમના મોડય લમાું બાળકોની જે ભલૂ દેખાય તે નોંધવા કહવે  ું.  

  લેખનમા ંનવદ્યાથીઓને અનભુવાની સમસ્્ાઓ અને લેખન-દોષો 
 લેખનકાયથને અસરકારક બનવવા માટે બાળકોના લેખનદોષોન ું નનદાન એક મહત્વન ું પર્નર્્ ું 
બની રહ ેેે. સામાન્ય રીતે નીચે પ્રમાણ ેલખેન-દોષો નવદ્યાર્ીના લખેન કાયથમાું જોવા મળે ેે.  

- અયોગ્ય રીતે િબ્દો ભરે્ા લખવા.દા.ત.ર્ામનાસુંત, આપણાિહરેમાું 
- નવભક્ક્તના પ્રત્યયો નામર્ી ક્ષભન્ન લખવા દા.ત. તજેિ નો , રમતર્મત નો. 
- ખોટી વાકયરચના કરવી. દા.ત. અમારા ર્ામમાું રમે ેે. નનિાળમાું  ેોકરો 
- નવરામ ક્ષચહ્નોનો ખોટો ઉપયોર્ કરવો અર્વા ન કરવો. 
- પરરચ્ેેદ યોગ્ય રીતે ન દિાથવવા.  
- નવભક્ક્તના ખ્યાલોનો અભાવ. 
- રક્રયાપદોનાું રૂપોનો અયોગ્ય ઉપયોર્. 
- િબ્દ – અક્ષર વચ્ચે યોગ્ય અંતરનો અભાવ. 
- િબ્દોને યોગ્ય પ્રમાણમાું ન લખવા 

 લેખનમા ંજોડણીની જોવા મળતી ભલૂો    

૧. નવદ્યાર્ીઓ મ ળાક્ષરો યોગ્ય રીતે લખતા નર્ી. 
   જેમકે – ક – ડ.  ક – ફ.  ખ – મ.  ખ – બ.  ઘ – ધ . ક્ષ – જ્ઞ. 
૨. જોડાક્ષરોમાું ભલૂો. મોટાભાર્ે  –  ધ્ધ – દ્ધ , ના લખાણોમાું ભલૂ જોવા મળે ેે. 
૩. ઈય ,ઇન , જેવા િબ્દોમાું દીઘથને સ્ર્ાને ્રસસ્વની ભલૂો. 
૪. સુંનધ્ ક્ત િબ્દોમાું દીઘથને સ્ર્ાને ્રસસ્વ સ્વર લખવાની ભલૂો. જેમકે રનવન્ર, પરરક્ષા , પ્રનતક . 
૫. ઇક પ્રત્યય આવતા હોય તેવા  િબ્દો – આનર્િક,સામાજજક, નૈનતક, નૈસક્ષર્િક, જેવા િબ્દોમાું 
દીઘથ  ‘ઈ‘ લખવાની ભલૂ . 
૬.  ‘ષ‘  અન ે‘ષ્ઠ‘ લખવાની ભલૂ 

૭.  ‘લ‘ની જગ્યાએ ‘ળ‘ લખવાની ભલૂ 

૮.  સામાનસક િબ્દો છટા પાડીને લખવા. દા.ત. - પ્રશ્ન પત્ર, સમા ચાર, દરરયા રકનારો. 
૯. ‘ જ ‘ અવ્યય પદર્ી  છટો ન લખવો. દા.ત. તેમજ, સાર્ેજ, સવારેજ . 
૧૦. અવ્યયને છટો લખવાનો દોષ દા.ત. જ્યાું સ ધી, જેમ કે, કેમ કે  
૧૧. રક્રયાનવિેષણ છટા લખવાનો દોષ. દા.ત. ફરી ફરીને, આસ્ત ેઆસ્તે, ધીમે ધીમ.ે 
૧૨. અન સ્વારના દોષો. દા.ત. પાુંણી, માુંણસ, નાન્યતર જાનતના નામ        
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3.3.2 લેખનભલૂો કઇ રીતે દિાથવિો ?  

 

 
 

 પ્રવનૃિનો ઉદે્દિ – નવદ્યાથીઓ લેખનમા ંભલૂ સધુાર સચૂન કેવુ ંહોવુ ંજોઇએ તે નનદેિ છે.  

 નવદ્યાર્ીઓના અન લેખન અને શ્ર તલખેનની ફોટોકોપી અહીં મકેૂલ ેે. ભલૂ િોધો અને તેને સ ધારવા 

માટે નવદ્યાર્ીને કઇ રીતે સચૂન કરિો તે લખી બતાવો. 
નમનૂો – ૧ અનલેુખન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નમનૂો – ૨ શ્રતુલેખન 

 

 

 

પ્રવનૃિ – ૫ 

નવદ્યાથીઓના લેખનની ફોટો કોપી અહીં મકેૂલ છે જે જોઇને ભલૂ િોધી નવદ્યાથીઓને કઇ રીતે 

સચૂન કરિો તે લખી બતાવો. 

 (સમ્ ૧૦ નમનનટ) 
 નવદ્યાથીઓ લેખનમા ંકેવી ભલૂો કરે છે તે નોંધ કરવા કહો.   



 

42 
 

વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

નમનૂો – ૩ 

શ્રતુલેખન  

 

 

 

 

 

 

નમનૂો – ૪  

અનલેુખન અને શ્રતુલેખન  
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તાસ – ૪ (૧ કલાક )  

લેખનકા થ્ના ંતપાસની માટેના ંણચહ્નો 
 

ક્રમ ભલૂ ણચહ્ન 

૧ ખોટી વાક્યરચના વા.ર. 

૨ િબ્દોની ગોઠ્વણી અ 

૩ િબ્દો તોડીને ન લખો X ? 

૪ સામાનસક િબ્દ 
 
 

૫ છુટા પાડો  
 

૬ ખોટો િબ્દપ્ર્ોગ ખો.િ. 

૭ િકંાસ્પદ કથન ? 

૮ જોડણી જો. 

૯ નવરામણચહ્નનો દોષ નવ.ણચ. 

૧૦ અક્ષ્રર સપ્રમાણ બનાવો  

૧૧ અનસુ્વાર વાપરો ૦ 

 

૧૨ અનસુ્વાર વાપરો ૦ X 

 

 

   

 

3.4 નવદ્યાથીઓની લેખન સમસ્્ાઓનુ ંનનવારણ કરવાના ઉપા્ો 

3.4.1 લેખન દોષો નનવારવાના ઉપા્ો 

1. નવધાર્ીની હાજરીમાું લેખનકાયથની તપાસણી.  
2. તપાસણીના શ બ્ધ્ધ સુંકેતો બાળકોને સમજાવવા. 
3. તપાસણીના શ બ્ધ્ધ સુંકેતોને બાળકોની લખેનવહીના આર્ળના પાના પર નોંધ કરાવવી. 
4. જે પાના પર ભલૂ ર્ઇ હોય તેની સામેના પાના ઉપર બાળક પાસે ભલૂ સ ધરાવવી. 
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5. ભલૂોની સ ધારણામાું યાુંનત્રકતા ન આવે તે જોવ ું 
6. લેખનબ કના અંનતમ પષૃ્ડ ઉપર જોડણીદોષોની નોંધ કરાવવી. જેર્ી વષાથન્તે નવધાર્ી નવિેની 

સાચી સમજ મળી િકે. 
7. અન લેખન અને શ્ર તલખેન તપાસણીમાું હોંનિયાર બાળકોની સહાયતાર્ી વ્યરકતર્ત 

માર્થદિથન આપવ ું. 
8. લેખનકાયથ િરૂ કરતાું પહલેાું વર્થમાું સામાન્ય લખેન-દોષોની સમજ આપવી. 
9. નબળાું બાળકોને વ્યરકતર્ત રીતે સ ધારી ભલૂોની સમજ આપવી. 
10. વ્યાકરણ – નિક્ષણની સારે્ લેખનનો અન બુંધ બાુંધવો. 
11. શ ધ્ધલેખન માટેના નવનિષ્ટ  સ્વાધ્યાયો તૈયાર કરી તે દ્વારા શ ધ્ધલેખનના ઉદ્દિો રઢ કરવા. 
12. અન કાયથ– જે ભલૂોની વારુંવારરતા વધારે હોય તેનો ચાટથ તૈયાર કરવો. 

 

3.4.2  વગથખડંમા ંલેખન દરનમ્ાન લેવાની કાળજી  

લેખન કૌિલ્ ય તરફ ખાસ ધ્ યાન આપવાન ું ે ે . ધો.૧માું પ્રવેિતા બાળકને શ્રવણ, કર્ન અને વાચનના 
અન ભવો ,પરૂા પાડયા બાદ લેખન માટે જ દા જ દા વળાુંકો અને આકારોનો મહાવરો કરાવવો. 
કોઇ પણ ધોરણમાું લખેન કાયથ દરનમયાન આટલી કાળજી લેવી  

1. અક્ષરોના મરોડ, કદ, અક્ષર - અક્ષર વચ્ચે અને િબ્દ – િબ્ દ વચ્ચેની જગ્યા રાખ ેતેની કાળજી 
રાખવી. 

2. અક્ષરોની રચના, સીધી લીટીમાું લખાણ, અક્ષરો વચ્ચ ેયોગ્ય જગ્યાની છૂટ, લખાણની સ્ વચ્ેતા, 
અક્ષરોનો વળાુંક, અક્ષરોના કદની એક્તા અને સ વાચ્ય લખાણ પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન આપવ ું. 

3. નિક્ષકે સ્પષ્ ટ અને શ દ્ધ ઉચ્ ચાર કરવો જેર્ી બાળકને લખેનમાું મ ્ કેલી પડ ેનરહ.  
4. શ દ્ધ લખેન અને સ્વતુંત્ર લખેન માટે નિક્ષક-આવનૃિમાું જે તે જગ્યાએ આપેલા માર્થદિથન મ જબ 

કાયથ કરવાન ું ેે. 
5. સારા અક્ષરે યોગ્ય નવરામક્ષચહનો સારે્ અન લખેન કરે તેન ું ખાસ ધ્યાન રાખવ ું.  
6. સાચી જોડણી અઘરી નર્ી તેનો ખ્યાલ રાખીન ેસાચી જ જોડણી લખવી. 
7. પ્રાદેનિકતાની અસરર્ી બચવ ું જેર્ી લખેનમાું અશ દ્ધ ભાષા પ્રવેિે નરહ. 
8. નિક્ષકોએ સાર્થ જોડણીકોિ અને બાળકોએ ક્ષખસ્સાકોિના ઉપયોર્ની આવડત કેળવવી. 
9. નવદ્યાર્ીઓ અક્ષરો, િબ્દો, વાક્યો કે ફકરો લખ ે ત્યારે ગ જરાતીમાું લીટી નીચે લખે તેન ું ખાસ 

ધ્ યાન રાખવ ું. 
10. નવદ્યાર્ીઓને અન લેખન, સ લેખન અને શ્ર તલખેનના મહાવરા વારુંવાર કરાવવા.  
11. નવદ્યાર્ીઓને હાુંનસયો અને ફકરો પાડતાું િીખવવ ું. 
12. લખાણ, અક્ષરો ઘ ૂુંટયા નવનાન ું, સ્વચ્ે, સ ઘડ અને ેેકેાકરરહત હોવ ું જોઇએ. 
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13. કા.પા. ઉપરન ું નિક્ષકન ું લખાણ શ દ્ધ, સ વાચ્ય અને સ ુંદર હોવ ું જોઇએ. 
14. નવદ્યાર્ી જેવ ું સાુંભળે ેે, તેવ ું લખ ેેે. તેર્ી નિક્ષકે શ્રવણના સારા અન ભવો પરૂા પાડવા. 
15. નવદ્યાર્ી જેવ ું બોલ ેેે, તેવ ું લખે ેે. તેર્ી તેન ું કર્ન શ દ્ધ ઉચ્ચારણર્ી ર્ાય તે બાબતે સતત 

ધ્ યાન આપવ ું. 

 
3.4.2 વગથખડંમા ંકરાવી િકા્ તેવી લેખનની પ્રવનૃિના નમનૂા 

 લેખન ધો.૧ અને ર 
  ધોરણ ૧ (એક)માું નવા પ્રવેિ પામેલાું બાળકો સરળતાર્ી મળૂાક્ષરોન ું લેખન કરી િકે 
તે માટે મળૂાક્ષર કક્કો ક ર્ી જ્ઞ સ ધી કક્કાના ક્રમ મ જબ ન િીખવતાું બાળકો સરળતાર્ી લખી િકે 
તે માટે સરળતાર્ી કરઠનતા તરફ જતાું પાઠયપ સ્ તકમાું આપેલ ક્રમ મ જબ જ િીખવવ ું. જે િીખનાર 
અને િીખવનાર બુંને માટે વધ  સરળ અને અસરકારક રહિેે. 
  વળી ર્ મ ન જ ર્ી બનતા િબ્દોની સુંખ્યા ક ખ ર્ ઘ ર્ી બનતા િબ્દો કરતાું વધારે 
ેે.  સાર્ો-સાર્ ક ખ ર્ ઘ ના વળાુંકો કરતાું ન મ ર્ જ ના વળાુંકો લખવામાું પણ ખબૂ જ સરળ રહ ે
ેે. માટે ધોરણ ૧ અને ર માું નીચે આપેલ મળૂાક્ષર જૂર્ પ્રમાણે જ િીખવીશ ું. 
 

(૧) નિક્ષક પ્રર્મ કા.પા.માું ન મ ર્ જ મળૂાક્ષરોન ું લેખન 
કરિે.મળૂાક્ષર ન કેવી રીતે લખી િકાય તે બતાવિે. જેમકે,        
આ પ્રમાણેનાું વળાુંક બતાવી યોગ્ય મરોડમાું કા.પા.માું ન લખી 
વારુંવાર ન ની ઓળખ કરાવિે. 
 

પ્રવનૃિોઃ ૧  ન, મ, ગ, જ આ મળૂાક્ષરોનો ઉપ્ોગ કરી િબ્દો અને વાક્યો બનાવો.  

િબ્દલેખન 
 
 

 
   

વાક્યલેખન 
૧...............................................................................................  
ર...............................................................................................  
૩...............................................................................................  
૪...............................................................................................  
પ............................................................................................... 
 

ન મ ર્ જ 
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પ્રવનૃિોઃ૨   ઢ, ઠ્, ઇ, ઈ આ મળૂાક્ષરોનો ઉપ્ોગ કરી િબ્દો અને વાક્યો બનાવો.  

િબ્દલેખન 
 
 

 
   

વાક્યલેખન 
૧...............................................................................................  
ર...............................................................................................  
૩...............................................................................................  
૪...............................................................................................  
પ............................................................................................... 

પ્રવનૃિોઃ૩ ટેબલમા ંદિાથવેલ મળૂાક્ષરોની કોલમમા ંતે મળૂાક્ષર આવતા હો્ તેવા બીજા ત્રણ િબ્દો રચો.    

ગ ઘ ધ ટ ઠ્ ડ ઢ 

ર્ામ 

 

ઘર 

 

ધણ 

 

ટપાલ 

 

આઠ 

 

ડર્લ ું 

 

ટાઢ 

 

 

 

ત થ દ િ ષ સ ળ 

તપ 

 

ર્ાળી 

 

દાવ 

 

િાક 

 

પોષ 

 

સખી 

 

નળ 

 

 

 

 

પ્રવનૃિોઃ૪ નીચેનાું વાક્યોન ું શ્ર  તલેખન કરો. 
૧. મરચ ું તીખ ું લાર્ ેેે.      ર. સરોવરમાું હુંસ તરે ેે. 
૩. ઇયળ પાન કોરી ખાય ેે.  ૪. ઉનાળે ર્રમ- ર્રમ લ ૂવાય. 
પ. નિયાળામાું ઠુંડી લાર્ે ેે.    ૬. બપોરે ેાિ પીઓ. રાતે્ર દૂધ પીઓ. 
૭. નારાયણ િુંખ વર્ાડ ેેે.   ૮. જજરાફને ઊંચી ડોક ેે. 
૯. ઊંટના લાુંબા પર્ ેે.   ૧૦. ઉષાના રુંર્ો સ ુંદર ેે. 
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પ્રવનૃિોઃપ. દંડવાળા મળૂાક્ષરોથી બનતા જોડાક્ષરોને લઇ ૨૦ િબ્દો રચો.  

     

     

     

     

 

પ્રવનૃિોઃ૬. દંડવાળા વગરના મળૂાક્ષરોથી બનતા જોડાક્ષરોને લઇ ૨૦ િબ્દો રચો.  

     

     

     

     

 

પ્રવનૃિોઃ૭ આપેલા કોઠ્ામાથંી સાતવારના ંનામ િોધી તેની ફરતે ગોળાકાર કરો અને નામ લખો. 

નમનૂોેઃ સોમવાર 

 

આ રીતે િબ્દ લખેન, વાક્ય લેખનની અનેકનવધ પ્રવનૃિઓ કરાવી િકાય. સારે્ સારે્ સ લખેન, અન લેખન 
અને શ્ર તલેખન પણ કરાવી િકાય. નવદ્યાર્ીઓ યોગ્ય મરોડ સારે્ લખતા ર્ાય તે નવિેષ કાળજી લેવી. 
ધોરણ ર(બે) ર્ી જોડાક્ષર નિક્ષણની િરૂઆત કરીએ ેીએ તેમ ેતાું નવદ્યાર્ીઓ જોડાક્ષરમાું ભલૂો કરતા 
જોવા મળે ેે. ત્ યારે નવદ્યાર્ીઓને જોડાક્ષરોનો વધ  ને વધ  મહાવરો મળી રહ ેતે ખબૂ જ અનનવાયથ ેે. 
જેમકે, જોડાક્ષર, જોડાક્ષર પરર્ી વાક્યન ું લેખન અને જોડાક્ષર્ ક્ત િબ્દો અને વાક્યોન ું વારુંવાર વાચન 
પણ જોડાક્ષરન ું લેખન બળવિર કરિે. ક્ષચત્ર વણથન પરર્ી સ્વતુંત્ર લેખન પર લઇ જવા મહાવરો કરાવવો. 

 

ર
  

નવ
  

વા
  

ર
  

* * ગ    

* * * ર    િ * શ  ર    

* * વા * નન ક્ર વા   

* મ મું
  

ર્
  

ળ વા ર   

સો * બ  ધ વા ર ર   
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 ધોરણ – ૩ થી ૫ 

નિક્ષક આ અધ્ યયનક્ષેત્રમાું લેખનના ખન ભવો પરૂા પાડિે. 
 

૧. અન લેખન – શ્ર  તલેખનેઃ(આપેલા િબ્દો જેવા બીજા િબ્દો લખો.) 
 

- ફલ 
- નસિંહાસન 
- કોરકલ 
- મહરેફલ 
- વેપારી  
 
 

ર. જોડાક્ષરવાળા િબ્દો લખો. 
 ઉદાહરણેઃ પ્રદક્ષક્ષણા, પનશ્ચમ  
 

 
 
 
 
  
 
 

૩. ઉપરના િબ્દોનો ઉપયોર્ કરી પાુંચ વાક્ય બનાવો. 
 

 ૧. 
 ર.  
 ૩. 
 ૪. 
 પ.  
 

૪. આર્ળ બનાવલેા વાક્યોનો ફકરો બનાવો. 
 
 
 
 
 
 
 

’ 
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૫. અંતાક્ષરી – િબ્દ અંતાક્ષરી દ્વારા િબ્દો બનાવો. અને અહીં લખો. 
 

      

      

      

      

 

 

૬. પાઠયપ સ્તકમાું જણાતા દસ અઘરા િબ્દો લખો. 
 
 
 
 

૭. તમને મખુપાઠ્ હો્ તેવા કાવ્્ની પાચં પકં્તતઓ લખો. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

૮. કોઠામાું ફલના નામ ેે તેને ફરતે ર્ોળ કરો અને બાજ માું લખો. 
 

જૂ ગ  જા સ  દ 

ઇ ચું લા ઇ ક 

મો પો જા લ મ 

ર્ લ ર્ો ટો ળ 

રો બા ર મા સી 
 

૯ િબ્ દોને આધારે વાક્યો લખો. 
 

  

રુંર્ોળી
નવ ું વષથ

નવા 
કપડા

મીઠાઇ
ફટાકડા

રદવાળી
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 ધોરણ – ૬ થી ૮ 

૧. નોંધોઃ તજજ્ઞ ફકરાનુ ંશ્રતુલેખન કરાવિે. નિક્ષક અહીં લખિે. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર. મદુ્દા પરથી વાતાથ લખો. 
 રાજા અને પ્રધાન – દોસ્ ત – રાજાનો અંગઠૂો કપાવો – જે ર્ાય તે સારા માટે – પ્રધાનન ું કહવે  ું. 
– રાજાને ક્રોધ – પ્રધાનને દેિનનકાલ – રાજા જ ુંર્લમાું નિકાર માટે – માર્થ ભલૂવો – જ ુંર્લી મન ષ્ યોના 
હાર્માું સપડાવ ું – યજ્ઞમાું હોમવા બત્રીસ લક્ષણાની જરૂર – મોતના મોંમા – ‘અરે’ અંગઠૂો કપાયેલો ેે. – 
રાજાની મ ક્ક્ત – પ્રધાનની િોધ – ક્ષમા – બોધ – િીષથક 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ખેડતૂની વેદના

કાળઝાડ ર્રમીનો 
અન ભવ

પશ  પુંખી માનવીની
વેદના ર્રમીની િરૂઆત

ઉનાળાનો 
બપોર
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૩. અથથનવસ્ તાર / નવચાર-નવસ્તાર કરો. 
 “પ્રભ એ સરજેલ ું ેે સ ખ; મન મનન ું ખોળી લે ેે દ ેઃખ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૪. કહવેત સમજાવોોઃ ‘ધરતીનો છેડો ઘર’ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ. નવચાર નવસ્ તાર કરોોઃ ‘આળસ એ જીવતા મનષુ્ ્ ની કબર છે.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૬. પાઠ્યપસુ્તકમાથંી તમને મખુપાઠ્ હો્ તેવી કનવતાની પાચં પકં્તતઓ લખો. 
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તાસ –  ૫ (૧ કલાક )  

૭. િબ્દ અંતાક્ષરી રમો અને િબ્દોની ્ાદી બનાવો. 
  
 
 
 
 
 
 
 

૮. નનબધંલેખન કરોોઃ ‘મોબાઇલ – દૂષણ અને ભષૂણ પણ’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૯. નિક્ષક પર કનવતા લખો. 
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3.5   લેખન માટે નનદાન-ઉપચાર કા થ્ક્રમની રચના 

પ્રવનૃિ – ૬ લેખન નિક્ષણ માટે કા થ્ક્રમની રચના કરો. 

 ધોરણ - 
 કાયથક્રમના હતે   – 

 કાયથક્રમ દરનમયાન ઉપયોર્માું લેવાની સાધન-સામગ્રી – 

 કાયથક્રમની રૂપરેખા – (નનદાન કસોટી, ઉપચાર પ્રનવનધ અને પ્ર્ ક્ક્તઓ અને મલૂ્યાુંકન ) 
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

પ્રકરણ-૪ ગણન નિક્ષણ 

4.0 પ્રસ્તાવના 
 વાુંચવ , લખવ ું, નવચારવ ું, ર્ાવ ું, અક્ષભવ્યક્ત ર્વ ું અ આ બધા પાયાનાું કૌિલ્યો પ્રાર્નમક નિક્ષણ 
દ્વારા બાળકમાું નવકસાવવાનાું ેે. સમગ્ર અભ્યાસક્રમ જ નહીં પરુંત   નવદ્યાર્ીન ું સમગ્ર જીવન આ પાયાનાું 
કૌિલ્યોને આધારે જ નવકસે ે ે. ર્ક્ષણતન ું અધ્ યયન નવનવધ ભાષાકીય સાધનો દ્વારા ર્ાય ે ે. તેર્ી ર્ણનની 
સારે્ સારે્ આપમેળે ભાષાનિક્ષણન ું કામ પણ ર્ાય ેે. ર્ણન કૌિલ્ય એ જીવનવ્યવહાર સારે્ સીધી રીતે 
જોડાયેલ ેે.  

ર્ણન કૌિલ્યના મળૂમાું સુંખ્યાજ્ઞાન અને પાયાની ચાર રક્રયાઓ જ ેે. પ્રસ્ત  ત મોડય લમાું 
સુંખ્ યાજ્ઞાન અને પાયાની ચાર રક્રયાઓ માટેની પ્રવનૃિઓ, બાળકો દ્વારા વારુંવાર ર્તી ભલૂો, તેના ઉપાયો, 
નિક્ષકપક્ષે ધ્ યાનમાું રાખવાની બાબતો વર્ેરે સનવસ્તર રજૂ ર્યેલ ેે. વર્થકાયથ દરનમયાન આ પાયાની 
બાબતો ૧ ર્ી ૮ ધોરણ સ ધી સમગ્રતયા ઉપયોર્માું લઇ િકાય તે હતે  ર્ી અહીં ટાુંકવામાું આવેલ ેે.  

સમાનવષ્ટ મદુ્દાઓ – 

 સુંખ્યાજ્ઞાન અને તેમાું નનદાન અને ઉપચાર  
 સરવાળાની પ્રરક્રયા અને તમેાું નનદાન અને ઉપચાર  
 બાદબાકીની પ્રરક્રયા અને તમેાું નનદાન અને ઉપચાર  
 ગ ણાકારની પ્રરક્રયા અને તમેાું નનદાન અને ઉપચાર  
 ભાર્ાકારની પ્રરક્રયા અને તમેાું નનદાન અને ઉપચાર  
 ધોરણ ૬ ર્ી ૮માું સમાનવષ્ટ નવષયવસ્ત ના મ દ્દા સુંબુંનધત અપેક્ષક્ષત સુંકલ્પનાઓ સ્પષ્ટ કરીશ ું. 

તાસ ક્રમ નવગત પ્રવનૃિ સમ્ 
1 4.1 ગણનનુ ંમહત્વ અને ઉદે્દિો સમહૂ અને જૂથ ચચાથ ૩૦ નમનનટ 

4 4.2 સખં્ાજ્ઞાન સમહૂમા ંચચાથ 
નવડી્ો નનદિથન 

જૂથકા થ્ 

1 કલાક 

૩ 4.૩ સરવાળા અને બાદબાકી સમહૂમા ંચચાથ 
નવડી્ો નનદિથન 

જૂથકા થ્ 

1 કલાક 

4 4.4 ગણુાકાર અને ભાગાકાર સમહૂમા ંચચાથ 
જૂથકા થ્ 

1 કલાક 

5 4.5 ધોરણ ૬ થી ૮ ગણણત સમહૂમા ંચચાથ 
જૂથકા થ્ 

1 કલાક 
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તાસ – ૧  (૩૦ નમનનટ)  

4.1 ગણનનુ ંમહત્વ  

જીવનમાું સૌપ્રર્મ િીખવાતી બાબત તે ભાષા બાદ ર્ણન ેે. બાળક તરીકે પણ આપણે સૌપ્રર્મ 
ર્ણન િીખીએ ેીએ. નાનપણર્ી જ પથ્ર્ર ર્ણવા. પથ્ર્ર ર્ોઠવવાની િરૂ કરીને તેના ક્ષચત્રો દોરવા 
તરફ આર્ળ વધવાની રકયામાું ર્ણન અજ્ઞાત રીતે છૂપાયેલ ેે. િાળાકીય નિક્ષણ દરનમયાન આ 
પવૂથજ્ઞાનના આધારે જ ર્ણનની સમજ નવકસે ેે. બાળકનામાું નવકસેલી સમજને આધારે જ તે જાતે 
િોધખોળ કરે, વર્ીકરણ કરે, ત  લના કરે, સરખામણી કરે, ઉદાહરણ આપે વર્ેરે પ્રનતરક્રયાઓ આપે ેે. 
આમ, રોજજિંદા વ્યવહારમાું જરૂરી એવા નવનવધ ગ ણો અને કૌિલ્યોના નવકાસ માટે ર્ણનકાયથ સાચી રીતે 
ર્વ ું અનતઆવ્યક ેે. 

જીવન વ્યવહારને સરળ અને સ ર્મ બનાવવામાું ર્ણનનો અનન્ય ફાળો ેે. તેના દ્વારા 
વ્યવહારમાું ચોક્કસાઇ આવ ેેે. ર્ણતરી ઝડપર્ી કરી િકાય ેે. તકથિક્ક્ત અને નનણથયિક્ક્ત નવકસે ેે. 
અંદાજ બાુંધવામાું અને સામાન્ યીકરણ કરવામાું મદદ મળે ેે. ક્ષબનજરૂરી લુંબાણ અટકવાર્ી સમયનો 
બચાવ ર્ઇ િકે ેે. 
 

 ગણન નિક્ષણના ઉદે્દિો  

1. નવદ્યાર્ીમાું ર્ણન કૌિલ્ય કેળવાય. 
2. નવદ્યાર્ીન ું ર્ણનકાયથ ઝડપી અને ચોકસાઇપણૂથ બને. 
3. નવદ્યાર્ી પાયાની ચાર રક્રયાઓ િીખે. 
4. નવદ્યાર્ી અંકર્ક્ષણતનો વ્યવહાર ું ઉપયોર્ કરતાું િીખે.  

 ગણનમા ંલેવાની કાળજી   

1. સામાન્ય રીતે બાળકો ર્ણનકાયથ દરનમયાન ક્યારેક પાયાની સમજના અભાવે તો ક્યારેક અન્ય 
કારણોસર ર્ણનદોષ કરે ેે. આ સુંદભે નિક્ષકે પરૂતી કાળજી લેવી અને વ્યક્ક્તર્ત માર્થદિથન 
આપવ ું. 
 

2. રકમ લખતી વખતે અંકોની યોગ્ય ર્ોઠવણ કરવી. જેમકે,  
૩પ૬    ૭૦૦૯    ૮૪૧  
+ ૧ર                     x  ર૮                     -  ૬  
 

3. + , −, × , ÷ ક્ષચહનન ું અર્થઘટન સાચ ું કરતા નર્ી. 
 

4. ર્ણનમાું પ્રત્યક્ષ અન ભવો પર વધ  ભાર મકૂવો. અને બાળકોને જૂર્માું બેસાડીને જ કાયથ કરવ ું. 
 



 

56 
 

વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

5. ધોરણ ૧ ર્ી ૪ માું ર્ક્ષણતમાું પાયાની સુંકલ્પનાઓ નસદ્ધ કરવા મતૂથ વસ્ત  ઓ / બાળર્ીતો / 
અક્ષભનય ર્ીતો / રમતો / જોડકણાું / વાતાથઓ / ઉખાણાઓનો પણ ઉપયોર્ કરવો. 

6. ર્ક્ષણતમાું દઢીકરણ અને પ નરાવતથન વારુંવાર કરાવવ ું. 
 

 ગણનના અપેણક્ષત હતેઓુ    
ધોરણ  સુંખ્ યાજ્ઞાન સરવાળા બાદબાકી ગ ણાકાર ભાર્ાકાર 

૧ ૧ ર્ી પ૦ સ ધી  બે અંકની સુંખ્ યાનો  
બે અંકની સુંખયા સાર્ ે
સાદો સરવાળો  

બે એકની સુંખ્યાની 
બે અંકની સુંખયા 
સાર્ે સાદી 
બાદબાકી  

  

ર ૧ ર્ી ૯૯ સ ધી  સરવાળો ૯૯ ર્ી વધ  
ન ર્ાય તેવા 
વદ્દીવાળા સરવાળા 

બે એકની સુંખ્ યાની  
બે અંકની સુંખ્ યા 
સાર્ે દિકા 
વર્રની  
બાદબાકી  

૧ ર્ી પ અન ે
૧૦ ઘરડયા  

 

૩ ૧૦૦ ર્ી ૯૯૯ 
સ ધી  

સરવાળો ૯૯૯ ર્ી 
વધ  ન ર્ાય તેવા ત્રણ 
અંકની સુંખ્ યાઓના 
વદ્દીવાળા સરવાળા 

ત્રણ અંકની 
સુંખ્ યાની  ત્રણ 
અંકની સુંખ્ યા સાર્ે 
દિકાવાળી 
બાદબાકી  

ત્રણ અંકની 
સુંખ્ યાનો એક 
અંક સાર્ેનો 
ગ ણાકાર( ૧ ર્ી 
૧૦ ઘરડયાની 
સમજ)  

ત્રણ અંકની 
સુંખયાઓના 
એક અંકની 
સુંખ્ યા વડ ે
ભાર્ાકાર  

૪ ૧૦૦૦૦ સ ધી  સરવાળો ૯૯૯ ર્ી 
વધતો  ન હોય તેવી  
ચાર અંક સ ધીની બે કે 
ત્રણ સુંખ્ યાઓના 
વદ્દીવાળા સરવાળા 

દિકા વર્ર અને 
દિકો લઇન ે૯૯૯ 
સ ધીની 
સુંખ્ યાઓની 
બાદબાકી  

ત્રણ અંકની 
સુંખ્ યાનો બ ે 
અંકની સુંખ્ યા  
સારે્ ગ ણાકાર  

ત્રણ અંકની 
સુંખ્ યાનો બ ે 
અંકની સુંખ્ યા  
વડ ેભાર્ાકાર  

પ ૧૦૦૦૦ ર્ી 
૧૦૦૦૦૦૦૦ 
સ ધી 

ે અંકની સુંખ્ યાના 
વદ્દી વર્રના અન ે
વદ્દીવાળા  

ે અંકની સુંખ્ યાનો 
દિકાવાળી 
બાદબાકી   

ત્રણ-ચાર 
અંકની 
સુંખ્ યાના ર-૩   
અંકની સુંખ્ યા  
સારે્ ગ ણાકાર  

ચાર અંકની 
સુંખ્ યાનો બ ે 
અંકની સુંખ્ યા  
વડ ેભાર્ાકાર  
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તાસ – ૨  ( ૧ કલાક )  

4.2 સખં્ાજ્ઞાન    

૧ થી ૧૦૦ સધુીની સખં્ાની ગણન, સમજઓળખ વાચન, લેખન 

૧. ગણન 

ર. સમજ/ ઓળખ 

૩. વાચન 

૪. લેખન 

(૧.) ગણન 

 સૌ પ્રર્મ તો બાળકોને ક્રનમક ર્ણતા આવડ ેતે જરૂરી ેે. એક વસ્ત   મકૂીએ ત્યારે ‘એક’ બોલ,ે 

બાજ માું બીજી વસ્ત   મકૂીએ પેી ‘બ’ે બોલ,ે તેની બાજ માું ત્રીજી વસ્ત   મકૂીએ પેી ‘ત્રણ’ બોલ ેએમ અન ક્રમે 
એકર્ી પાુંચ સ ધી ર્ણી િકે, બોલી િકે તો તેને ૧ ર્ી પ ની ર્ણતરી આવડી ેે, એમ કહવેાય. 

 િાળામાું પ્રર્મવાર આવત ું બાળક એક....બે....ત્રણ એમ બોલતાું િીખલે ું હોય ેે. પણ તેની એ 
ર્ણતરી સમજપવૂથકની હોતી નર્ી. તે ‘ચાર’ બોલી િકે, પણ તેની સામે ચાર મતૂથ વસ્ ત  ઓ મકૂીને બતાવી 
ન િકે. એવ ું બનવા સુંભવ ેે. એટલે બાળક યુંત્રવત ર્ણતરી ન કરે તેના પર ભાર મકૂવાનો ેે. 

 

(ર.) સમજ - ઓળખ 

એક વસ્ત   દિાથવવા ‘૧’લખાય, બે વસ્ત   દિાથવવા ‘ર’લખાય..... 
- ૧ તે એક વસ્ત  નો  

- ર તે બે વસ્ત  નો 

- પ તે પાુંચ વસ્ત  નો નનદેિ કરે ેે, તે સમજ અર્ત્યની ેે. 

આમ, ૧ ર્ી પ ની સમજ માટે બે બાબતો મહત્વની ેે 
1. વસ્ત ને અન રૂપ અંકો બતાવે 

2. અંકને અન રૂપ સુંખ્યામાું વસ્ત  ઓ બનાવે. 

 આ પ્રકારની સમજ કેળવવા તબક્કાવાર પ્રયત્ન કરવો. 
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(૩)  વાચન –  

બાળકોને ૧ ર્ી પ અંકોન ું ર્ણન, સમજ ઓળખ પરક્રયામાુંર્ી પસાર ર્ાય પેી કા.પા. ઉપર નિક્ષકે લખેન 
કરી વાચન કરાવવાન ું ેે. 

(૪) લેખન 

અંકજ્ઞાનમાું  ર્ણન અને સમજ પેીન ું પર્નર્્ ું લખેનન ું ેે. બાળક ૧ ર્ી પ ર્ણે, ૧ ર્ી પ 
સ ધીની સુંખ્યાને બરાબર સમજે અને પેી જ ૧ ર્ી પ અંકોન ું લેખન કરે તે જરૂરી ેે. ‘૧’  ની સમજ 
સ્પષ્ ટ ર્ઇ જાય તે પેી તરત જ  ‘૧’ લખતા િીખવવનો નરહ. ૧ ર્ી પ સ ધીની સમજ સ્પષ્ ટ ર્યા પેી 
ક્રમે ક્રમે  ૧ ર્ી પ ન ું લેખન કરાવવ ું.    

લેખન માટેની પવૂથતૈ્ારી 

- ક્ષચત્ર દોરાવો - રુંર્ પ રાવો. 

- સ્લેટમાું જ દા જ દા વળાુંકો દોરાવો. 

- હાડથબોડથના કરટિંર્માું વચ્ચે કોતરાયેલા અંકો પર આંર્ળા ફેરવાવો. 

- પ ૂુંઠામાું કોતરેલા અંકોની ધાર પર આંર્ળા ફેરવાવો. 

- રેનતયા અંકો પર આંર્ળા ફેરવાવો. 

- કાડથ પર અંકો લખી તેના પર કાણામાું પેનની અણીર્ી દબાણ આપી સ્લેટ પર ટપકાુંવાળા 
અંકો પડાવો. ટપકાું જોડાવો. 

- અંકોન ું સ્ વતુંત્ર લેખન કરાવવ ું. 

નોંધેઃ સુંખ્ યાજ્ઞાનમાું ૧ ર્ી પ િીખવ્યા બાદ ૬ ર્ી ૧૦,૧૧ ર્ી ૨૦ અને ૨૧ ર્ી પ૦ન ું સુંખ્ યાજ્ઞાન  
        તબક્કાવાર અને સમજણપવૂથકન ું આપવ ું. 
પ્રવનૃિેઃ 

1. લખોટા દ્વારા ૧ ર્ી પ૦ સ ધી ક્રમિેઃ ર્ણતરી િીખવવી. જૂર્માું પ૦ લખોટી આપી વારાફરતી બાળક 
એ લખોટીઓ ર્ણે. અને ડબ્બામાું નાુંખે તેવી પ્રવનૃિ કરાવવી. ભલૂ પડ ેત્યારે અન્ય બાળક જે તે 
ભલૂ સ ધારે, નિક્ષકે જરૂરરયાત ઊભી ર્ાય તો જ મદદ કરવી. 

2. કાડથ પર ૧ ર્ી પ૦ સ ધીના ક્રમિેઃ ચાુંદલા લર્ાવી ૧ ર્ી પ૦ ના કાડથ બનાવવા દરેક કાડથ ઉપર 
ચાુંદલાની ક લ સુંખ્યા દિાથવતા અંક લખવા. જેર્ી બાળક ર્ણતરી કરીને ર્ણલેી સુંખ્યાને કઇ રીતે 
લખવા ત ેજોિે.બાળકને ૧ ર્ી પ૦ સ ધીની સુંખ્યા ર્ણતા અને ઓળખતા આવડ ેત્યાર પેી જ પ૧ 
ર્ી ૧૦૦ તરફ આર્ળ વધવ ું. 
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૧ ર્ી પ૦ સ ધીન ું સુંખયાજ્ઞાન દઢ ર્યા બાદ જ પ૧ ર્ી ૧૦૦ તરફ આર્ળ વધવ ું. 
3. રમતેઃ ૧ ર્ી ૧૦૦ સ ધીની સુંખ્યાની ર્ણન અને સમજ ઓળખ બરાબર આવડયા બાદ ૧ ર્ી 
૧૦૦    સ ધીની કોઇપણ સુંખ્ યાઓને અલર્ રીતે પણ ઓળખી િકે તે માટે ચ ુંબક અને દોરી વડ ે
રમત રમાડવી. 

શનૂ્્ની સમજ 

કશ ું જ નરહ એવ ું દિાથવતી અર્વા સુંગ્રહમાું વસ્ત  ની ર્રેહાજરી દિાથવતી સુંખ્યા તરીકે શનૂ્યને ઓળખે ેે. 

 

 

 

 

૧. ૧ થી ૧૦૦ સધુીની સખં્ાઓમા ંતરતની પહલેાની, તરત પછીની , વચ્ચેની , સૌથી નાની તથા સૌ  

   મોટી સખં્ા 

૨. તરત પહલેાની,તરત પછીની,વચ્ ચેની,સૌથી નાની તથા સૌથી મોટી સખં ્ ા  

૩. ૧ થી ૧૦૦ સધુીની સખં્ાઓનો ચડતા – ઉતરતો ક્રમ 

૧. બાળકને ૧ ર્ી ૧૦ કે ર૦ ની સુંખ્ યામાું લાઇનમાું ઊભા રાખી ચડતા – ઉતરતા ક્રમમાું બોલાવવા.  
    ૧....ર......૩..............ર૦.......૧૯........૧૮.....    
(બાળકોને ઊંચાઇ પ્રમાણે ર્ોઠવવા જેર્ી નાની – મોટી  
૨ દરેક બાળકના ક્ષખસ્ સા ઉપર લખેલા કાડથ લર્ાવી તનેે ચડતા-ઉતરતા ક્રમમાું ર્ોઠવવા. 
૩ બાકસ ઉપર અંકો લખી ચડતા ઉતરતા ક્રમમાું ર્ાડી બનાવી િકાય. 
 
 
 
 
 

 

૪. ૧ ર્ી ૧૦૦ સ ધીની સુંખ્યાનો એકમ – દિકમાું નવસ્તાર તર્ા તેની સ્ર્ાનરકિંમત  

૧. રમતેઃ મારી રકિંમત કેટલી? વર્થના દસ નવદ્યાર્ીઓને ઊભા કરો. દરેકના ક્ષખસ્સા પર અન ક્રમે ૧ ર્ી 
૯ અને ૦ એમ અંકો લખેલા ક્ષબલ્લા લર્ાડો. પેી બોડથ પાસે દિક અને એકમન ું સ્ ર્ાન નક્કી કરો.  

જૂર્ચચાથેઃ ચડતા – ઉતરતા ક્રમ િીખવવા માટે પ્ર્ ક્ક્તની નોંધ કરો. 

જૂર્ચચાથેઃ વર્થખુંડ નિક્ષણ દરનમયાન આપને પડતી મ ્ કેલીઓ અને આપે સ્ર્ાનનક કક્ષાએ કરેલ 
ઉપાયની નોંધ કરો. ચચાથ કરો. 
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 તમે ચાકફલકમાું ‘ર’,’૩’ લખો. દસ નવદ્યાર્ીમાુંર્ી ર અંકના ક્ષબલ્લાવાળો નવદ્યાર્ી દિકના સ્ ર્ાન ે
ઊભો રહ.ે તર્ા ૩ અંક લખેલ ક્ષબલ્લાવાળો નવદ્યાર્ી એકમના સ્ર્ાને ઊભો રહ.ેપેી,પહલેો નવદ્યાર્ી બોલ ે
હ ું દિકના સ્ર્ાને છું, મારી રકિંમત ર૦ ેે. પેી બીજો નવદ્યાર્ી બોલે હ ું એકમના સ્ર્ાને છું મારી રકિંમત ૩ 
ેે.પેી બુંન ેનવદ્યાર્ીઓ બોલે – અમારી રકિંમત ર૩ ેે.  

આ રમતન ું પ નરાવતથન કરાવવ ું. 

ર. દઢીકરણ માટેની પ્રવનૃિેઃ 

 

  જૂર્કાયથ ૧. કઇ પ્રવનૃિમાું બાળકોને મજા પડી? િેમાું મ ્ કેલી પડી? િી મ ્ કેલી પડી?તેની નોંધ કરો.  

   ર. આ અંર્ ેતમે કરેલ નવનિષ્ ટ પ્રવનૃિઓ કે જેન ું પરરણામ મળે ેે તેની ચચાથ કરી નોંધ કરો. 

 

 

સચૂનોેઃ 

૧. સુંખ્યાવાુંચનમાું ૧૯, ર૯, ૩૯,............૮૯ વર્ેરે સુંખ્યાઓ માટે ઓર્ણત્રીસ..... ૩ દસમાું એક ઓછું.... 
એવી રીતે ખ્યાલ ૮૯ સ ધી સ્પષ્ ટ કરવો. 

ર. અહીં નમનૂારૂપ ઉદાહરણ આપેલા ેે. જરૂર જણાય ત્યાું વધારાના દાખલાનો મહાવરો કરાવવો. 
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તાસ – 3  ( ૧ કલાક ) 

૩. સુંખ્ યાની ઓળખ માટે પિાની કેટ મણકાઘોડી – અન્ય િૈક્ષક્ષણક સાધનસામગ્રીનો ઉપયોર્ કરવો. 

 

 

4.3 સરવાળા (ધોરણ- 1 અને 2 )   

સરવાળો કરવો એટલ ે

 બે જૂર્ની વસ્ત  ઓને જોડવાની અર્વા ભેર્ી કરવાની રક્રયા એટલી સમજ આપવી જરૂરી ેે. અને 
તેન ું પરરણામ દિાથવવ ું. 

 નવદ્યાર્ીઓ બે જૂર્ની વસ્ત  ઓને ભરે્ી કરીને એકજૂર્ રચતાું હોય ેે. પણ એ રક્રયાને સરવાળો 
કહવેાય તેની તેમને ખબર હોતી નર્ી. 

 સરવાળાનો સુંકેત(+) ,ઉમેરવ ું / ભેગ ું કરવ ું સમજ સ્પષ્ ટ કરવી. 

 સરવાળા માટે આડી રીત અને ઊભી રીતર્ી ર્ણતરી કઇ રીતે ર્ઇ િકે તેની સમજૂતી આપવી. 

(ઉપરોક્ત મ ખ્ય ચાર બાબત બાળકોની સુંભનવત ભલૂના સુંદભથમાું આપેલ ેે.) 

વદ્દી વગરના સરવાળા 

 સરવાળો કરો.   ૪ર  +   રપ    (મણકાઘોડીની મદદર્ી  પ્રરક્રયા કરાવવી.) 

  

 સખં્ાજ્ઞાનમા ંનનદાન તથા ઉપચાર 

 ગણનમા ંએક-એક સગંતતા જાળવવામા ંભલૂ 

નવદ્યાર્ીઓ જ્યારે મતૅૂ વસ્ત  ઓ દ્વારા ર્ણતરી કરે ત્યારે વસ્ત   મકૂતાની સારે્ જ અંક 
બોલવાનો મહાવરો કરાવવો. 

 સખં્ાઓની સ્થાનર્કિંમત સમજવામા ંભલૂ 

નવદ્યાર્ીઓન ેિરૂઆતમાું મણકાઘોડીનો પરૂતો મહાવરો કરાવતાું સ્ર્ાન રકિંમત ની સમજ 
સ્પષ્ટ કરાવવી. 

 સખં્ા વાચનમા ંભલૂ 

ઓર્ણસાઠ, ઓર્ણએંિી ની જેમ ઓર્ણ નેવ ું...એવો જવાબ આપે ેે. 
 સખં્ાના લેખનમા ંભલૂ 

સરખા અંકો જેવા કે 2, 6 વચ્ચેનો ભદે સ્પષ્ટ કરવો. સુંખ્યાલખેનનો પરૂતો મહાવરો 
કરાવવો. 
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વદ્દીવાળા સરવાળા 

સરવાળો કરો.   રપ + ૩૬ 

પ્રર્ક્ર્ાોઃ  

૧. રપ મણકા મોટેર્ી ર્ણતરી કરીને મકૂો. તેમાુંર્ી દસ – દસ મણકાની માળાઓ બનાવો.દસ – દસ 
મણકાની ર માળા બનિે. અને પ મણકા છૂટા વધિે.રપ એટલે બ ેદસ અને પ છૂટા  

ર. હવ ે૩૬ મણકા માટે ઉપર મ જબની પ્રરક્રયા કરો 

૩. હવે બુંને દસકાના મણકા ભેર્ા કરતાું પ દસ ર્િે. આમ, ક લ પ દસ અને ૧૧ છૂટા ર્ાય.દસક 
પધ્ ધનતમાું ૧૧ એટલે ૧ દસ અને ૧ છૂટાઆ દસન ું જૂર્ – પ દસમાું ભેળવવ ું પડ.ેતેને વદ્દી કહવેાય. 

૩. પ્રર્મ છટા  મણકાની ર્ણતરી કરતાું ૧૧ મણકા ર્િે. 
   ૧૧ એટલે ૧ દસ અને ૧ છટા આ દસન ું જૂર્ને બાકીના જ ર્ોમાું ભેળવવ ું પટે તેને વદ્દી કહવેાય. 
૪. હવે સના ૨ અને દસના ૩ જ ર્ ઉમેરી તેમાું વદ્દીન ું દસન ું એક જ ર્ ઉમેરતા ક લ ૬ દસના જ ર્ બનિે 
અને ૧ છૂટો મણકો રહિેે.આમ જવાબ ૬૧ મળિે. 

મતૂથ વસ્ત  ઓ – મણકાું દ્વારા આ રીતે સરવાળાની પ્રેકટીકલ સમજ આવ્યા પેી કા.પા. ઉપર નીચેની રીત ે
કરી બતાવો. 

 

 

 

 

 

 

 

      કા.પા. કાયથ 

 

 

 

           જૂર્ચચાથેઃમતૂથ વસ્ત   / ક્ષચત્રો દ્વારા સરવાળાને અન્ય રીતે િીખવી િકાય તેવા 
ઉદાહરણની  ચચાથ કરો , નોંધ લખો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દિક એકમ 

   ૧  

   ર   પ 

 + ૩   ૬ 

   ૬ ૧૧ 

જવાબ  ૬૧ 

 

દાખલો ર્ણાવતી વખતે નીચે જેવી પ્રશ્નોિરી કરી િકાયેઃકઇ સુંખ્યામાું કઇ 
સુંખ્યા ઉમેરવાની ેે?રપમાું એકમના સ્ ર્ાને કયો અંક ેે?૩૬માું એકમના 
સ્ ર્ાને કયો અંક ેે? 

બુંને સુંખ્યાના એકમના અંકોનો સરવાળો કેટલો ર્િે?આવી રીતે દિક 
માટે પ્રશ્નોિરી કરવી. 

 

           જૂર્ચચાથેઃ 

મતૂથ વસ્ત   / ક્ષચત્રો દ્વારા સરવાળાને અન્ય રીતે િીખવી િકાય તેવા 
ઉદાહરણની  ચચાથ કરો , નોંધ લખો. 

 

અન્ય વદ્દીવાળા સરવાળા માટે આપ બીજી રીત જાણતા હોય તો ચચાથ કરો , 
અહીં નોંધ લખો. 
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વ્ ્ વહાુુ કો્ડા 

 એક ટોપલીમાું ૬ કેરી ેે. તેમાું બીજા ૭ જમરૂખ મકૂતાું ટોપલીમાું ક લ કેટલા ફળ ર્ાય?કોયડાના 
ઉકેલ માટે નીચેના સોપાનો પ્રમાણે બાળકોની પાસે પ્રશ્નોિરી દ્વારા ક્ ું ર્ાક્ષણતીક કાયથ કરવાન ું ેે. તેની 
નવર્તો મેળવવાની રહિેે.- કોયડો ધ્ યાનર્ી વાુંચી પ્રત્યેક િબ્દનો અર્થ સમજવો.- શ ું શ ું આપેલ ું ેે તે 
અલર્ તારવવ ું- જે આપેલ ું ેે તેના આધારે શ ું િોધવાન ું ેે તે નક્કી કરવ ું.- આપેલી નવર્તો અને 
િોધવાની નવર્તો માટે કઇ ર્ાક્ષણતીક રક્રયા કરવાની ેે તે નક્કી કરવ ું.- કોયડાની ર્ાક્ષણતીક રજૂઆત 
કરવી. 

 ઉદાહરણેઃ 1 એક ટોપલીમાું ૬ કેરી ેે. તેમાું બીજા ૭ જમરૂખ મકૂતાું ટોપલીમાું ક લ કેટલા ફળ ર્ાય?
               કેરી -  ૬ 

- આપલેી નવર્તો --- ટોપલી   --- ફળ  ----    જમરૂખ- ૭     બુંને મળીને કેટલા? 

આવા જ અન્ ય વ્યવહાર  સામાન્ ય કોયડા જે જીવન વ્યવહારમાું રોજ-બરોજના અન ભવ મ જબના 
બાળકો ર્ણી િકે તેવાું કાડથમાું લખી જૂર્માું આપવા અને ર્ણતરી કરાવવી. 
ઉદાહરણેઃ ર. રાઘવન પાસે ૪ર લખોટી ેે, તે બજારમાુંર્ી રર લખોટી લાવે ેે. તો તેની પાસે ક લ કેટલી 
લખોટી ર્િ?ે 

ઉદાહરણેઃ૩ પવથ પાસ ેરપ ચોકલેટ ેે. હરરત તેન ે૮ ચોકલેટ આપ ેેે. તો પવથ પાસે કેટલી ચોકલેટ ર્િે? 

 

 

 

 

 

 

સરવાળાની પ્રર્ક્ર્ામા ંથતી ભલૂ  

 + ના સુંકેતના અર્થઘટનમાું સ્ ર્ાનની ર્ોઠવણીમાું ભલૂ 

 એકમના સ્ર્ાનની સરવાળામાું  
 દિકના સ્ ર્ાનની સરવાળામાું 
 સોના સ્ ર્ાનની સરવાળામાું 
 વદ્દી યોગ્ય જગ્યાએ મકૂવામાું ભલૂ 

 એકમના અંકર્ી ર્ણતરી િરૂ કરવાને બદલે આર્ળના અંકર્ી સરવાળો કરે ેે. 
 

ર. િાળાના પ્રાર્થના સુંમલેનમાું ૪૭ બાળકો બેઠા હતા. બીજી િાળાના ૧૧ બાળકો આવીને તેમાું જોડાયા. 
હવે પ્રાર્થના સુંમેલનમાું ક લ કેટલા બાળકો બેઠા હિે? 

           જૂર્ચચાથેઃઉપરોક્ત વ્યવહાર  કોયડાઓમાું કઇ રીતે ર્ાક્ષણતીક પ્રરક્રયા કરવાની ેે તેની 
ચચાથ કરો. 
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૩. એક ર્ામમાુંર્ી બાળકો, સ્ત્રીઓ અને પ ર ષો મળી પ૪પ લોકો પ્રવાસમાું ર્યા. તમેાું રપ૮ સ્ત્રીઓ અન ે
૧૮૦ પ ર ષો હતા. તો બાળકોની સુંખ્યા િોધો.         

- પ્રરક્રયા સમજવામાું ભલૂ 

- પદોની ર્ોઠવણીમાું ભલૂ 

- નવર્ત લખવામાું ભલૂ 

- પ્રરક્રયા કરવામાું ભલૂ 

- નવર્તના અર્થઘટનમાું ભલૂ 

-  

સચૂનોેઃ 
૧. એક સોપાનવાળા વ્યાવહારરક કોયડાઓ સ્પષ્ ટ િીખવ્યા પેી જ બે સોપાનવાળા કોયડાઓ િીખવવા 
ર. સરવાળા પાયાની બાબત હોવાર્ી એક અંકર્ી િરૂ કરો. ત્રણ અંક સ ધીની સુંખ્યાના સરવાળાનો વધ માું 
વધ  મહાવરો કરવો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 બાદબાકી (ધોરણ- 1 અને 2 )   

‘;ZJF/FDF\   lGNFGvp5RFZFtDS SFI" 

 RMSS; Ô[0SFGF ;ZJF/F SZJFDF\ YTL E}<F  

 ;ZJF/FGF ;tIMG\]\   5|FY"GF ;EFDF\ 59G 

jIlSTUT DFU"NX"G 

 J¡L pD[ZJFG]\  E},L HTF\\\ \\\\\  YTL E}<F 

 AF/S NFB,M U6[ tIFZ[ J¡L VFJ[ T[G[ 0FAL AFH]GL pEL CFZGL p5Z ,B[ 

0FAL AFH]GL pEL CFZGM ;ZJF/M SZTL JBT[ J¡LG[ U6TZLDF\  ,[JL 

 J¡L G CMI    tIFZ[ J¡L pD[ZTF\  YTL E}, 

  lJWFYL"G[ ;ZJF/F SZFJTL JBT[ VF0FvpEF BFGF 5F0L VFJL E}, lGJFZL XSFI K[P 

  D6SF3M0L S[ R,6L GM8MGM p5IMU SZL jIlSTUT DFU"NX"G VF5J]\ 

  X}gI ;FY[ ;ZJF/F SZTF YTL E}, 

 & + o = o VF 5|SFZGL E}, G SZ[ T[ DF8[ D}T" J:T]YL AF/SG[ ;DÔJJ]\ 

 ;ZJF/FGF ;\S[TGF VY"38GDF\ E}, 

 ;ZJF/FGF ;\S[TGL ;DH}TLGM DCFJZM SZFJJM 

 D[y; l0;[lAl,8L v l0:S[<SI]l,IFGF SFZ6[ YTL E}, 

 B}AH WLZHYL ;TT jIlSTUT DFU"NX"G  
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બાદબાકી એટલે.......એક જૂર્ના સભ્યોમાુંર્ી અમ ક સભ્યોને દૂર કરવામાું આવે કે લઇ લેવામાું આવે તો 
તેને બાદ કરવાની પ્રરક્રયા કહ ેેે.બાદબાકીના સુંકેતને  — વડ ેદિાથવાય ેે.આ સુંકેતનો અર્થની સ્પષ્ ટતા 
માટે વધારે મહાવરાનો ઉપયોર્ કરવો.  

- બાદબાકીની રકમ આડી રીત / ઊભી રીત બુંને રીતે ર્ઇ િકે તેની સમજૂતી આપવી. ઊભી 
રીતમાું લખેલ રકમના દાખલો ર્ણવા ટેવાયેલ બાળક આડી રીતવાળા દાખલા ર્ણી િકતા નર્ી. 

- કોઇક ચોક્કસ વસ્ત   હોવાની (કોઇક સુંખ્યામાું) અપેક્ષાના સુંદભથમાું એ વસ્ત   ન હોવી એટલે વસ્ત  નો 
અભાવ એમ કહવેાય. ઉદાહરણેઃ મહિે પાસે ૭ ચોકલેટ હતી. તે બધી જ ચોકલેટ મહિેે બાળકોને 
વહેંચી દીધી તો મહિે પાસે શનૂ્ય ચોકલેટ રહી. 

-  

 

 

 

બાદબાકીની પ્રર્ક્ર્ા : 
૧. મતૂથ વસ્ત  ઓ દ્વારા બાદબાકી (ર૦ સ ધીની આંક) એક તારને ેેડ ેપકડી િકાય તેવ ું હને્ડલ બનાવવ ું. 
તારમાું ર૦ મણકા પરોવી િકાય તેટલો તાર લાુંબો રાખવો. આ તાર દ્વારા બાદબાકીની પ્રરક્રયા ર્ઇ િકે 
ેે. ૧પ — ૮ બાદબાકી માટે તારમાુંર્ી પ્રર્મ ૧પ મણકા પરોવવા. તેમાુંર્ી ૮ મણકા કાઢી લતેાું ૭ મણકા 
વધે ેે. 
ર. ચાુંદલાના / રદવાસળીની પેટીનો ઉપયોર્ કરી બાદબાકીની પ્રરક્રયા કરાવી િકાય. િરૂઆતના 
તબક્કામાું મતૂથ વસ્ત  ઓર્ી કરેલી પ્રરક્રયા બાળકોને સુંકલ્પના સ્પષ્ ટ કરી િકિે. 
૩. રમત : દરેક નવદ્યાર્ીની બેઠક માટે ચાકની મદદર્ી બે નાના વત થળ દોરો. દરેક નવદ્યાર્ીને કચકૂા આપો.    
બધા કચકૂા પહલેા વત થળમાું મકૂાવો.પેી નિક્ષક કહ ેતેટલા કચકૂા પહલેા વત થળમાુંર્ી ઉપાડી બીજા વત થળમાું 
મકૂવાન ું કહો. પહલેા વત થળમાું વધેલા કચકૂા ર્ણાવો.જ દી જ દી સુંખ્યામાું કચકૂા બાજ ના વત થળમાું મકૂવાની 
તર્ા વધેલા કચકૂા ર્ણવાની રક્રયા વારુંવાર કરાવો. દરેક રક્રયા પેી ઉપર મ જબની ચચાથ કરો.દરેક 
વખતની પ્રરક્રયા ર્ાક્ષણતીક સ્વરૂપે સ્લેટમાું લખવા કહો. 
૩. ક્ષચત્ર દ્વારા બાદબાકી 
 એક કાડથઝમાું પાુંચ ફુગ્ર્ાના ક્ષચત્ર દોરેલ હોય. બીજા કાડથમાું બે ફુગ્ર્ા તટૂી ર્યેલા બતાવ્યા હોય 
તો બાકી કેટલા ફુગ્ર્ા રહ?ે 

દિકા વગરની બાદબાકી : 
- બે સક્ષળયાવાળી મણકાઘોડી દ્વારા બાદબાકીની રક્રયા સરળતાર્ી સમજાવી િકાય. દા.ત. પ૬ — 

૩૪ 

ટૂુંકમાું અપેક્ષક્ષત વસ્ત  ના અભાવને સુંખ્યામાું શનૂ્ય તરીકે દિાથવવામાું આવે ેે. 
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- એકમના સ્ર્ાનમાું ૬ મણકા ેે. તેમાુંર્ી ૪ કાઢી લેતાું ર વધે. 
- દિકના સ્ ર્ાનમાું ૩ મણકાું કાઢી નાુંખતા ૧ વધે.આમ, પ૬ — ૩૪ =  રર 

- પરૂતા મહાવરા બાદ કાડથ ઉપર બાદબાકીની રકમો લખી પાુંચ પાુંચના જૂર્માું ર્ણતરી કરાવવી. 
દિકવાળી બાદબાકી : 
 

બાદબાકી કરો. ૭ર — પ૮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

વ્ ્ વહાુુ કો્ડા : 
 બર્ીચામાું ૧ર લાલ ફલ ેે. અને ૭ પીળા ફલ ેે. પીળા ફલ લાલ ફલ કરતાું કેટલાું ઓેા ેે? 

કેળ ઉપર રર કેળાું ેે. તેમાુંર્ી ૧ર કેળાું તોડી લઇએ તો કેળ ઉપર કેટલાું કેળાું વધે? 

કોયડાના ઉકેલ માટે નીચેના સોપાનો પ્રમાણે બાળકોની પાસે પ્રશ્નોિરી દ્વારા ક્ ું ર્ાક્ષણતીક કાયથ કરવાન ું 
ેે. તેની નવર્તો મેળવવાની રહિેે. 

 કોયડો ધ્યાનર્ી વાુંચી પ્રત્યકે િબ્દનો અર્થ સમજવો. 
 શ ું શ ું આપેલ ેે તે અલર્ તારવવ ું . 
 જે આપેલ ું ેે તેના આધારે શ ું િોધવાન ું ેે તે નક્કી કરવ ું. 
 આપેલી નવર્તો અને િોધવાની નવર્તો માટે કઇ ર્ાક્ષણતીક રક્રયા કરવાની ેે તે નક્કી કરવ ું. 

દિક એકમ 

    ૬   ૧ર 

    ૭   ર 

 — પ    ૮ 

     ૧   ૪ 

 

બે એકમમાુંર્ી ૮ એકમ બાદ ન ર્ાય. માટે ૭ દિકમાુંર્ી એક દિક ઉેીના 
લેવા પડ.ેએકમના સ્ ર્ાનમાું ર ના બદલ ે૧ર ર્ાય.દિકના સ્ ર્ાનમાુંર્ી એક 
દિક ઓેો ર્તા ૬ દિક ર્ાય.૬ — પ = ૧કાડથપેપરના ર” x ૩” ની 
સાઇઝના કાડથમાું ૧પ ર્ી ર૦ બાદબાકીની રકમ લખી જૂર્માું દિકાવાળી 
બાદબાકી કરવી. 
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કોયડાની ર્ાક્ષણતીક રજૂઆત કરવી.આવા જ અન્ય વ્યવહાર  સામાન્ય કોયડા જે જીવન વ્યવહારમાું રોજ-
બરોજના અન ભવ મ જબના બાળકો ર્ણી િકે તેવા કાડથમાું લખી જૂર્માું આપવાું અને ર્ણતરી કરાવવી. 

તાસ – 4 ( ૧ કલાક ) 

 

4.5 ગણુાકાર (ઘોરણ- 3 થી 5) 

ગ ણાકાર એટલે પ નરાવતી સરવાળો 

 

              બ ેએક વખત = ર 

AFNAFSLDF\  lGNFGvp5RFZFtDS SFI" 

! RMSS; 5|SFZGF Ô[0SFGL AFNAFSL SZJFDF\\\  YTL E}, 

 pNFP !(v& = !Z G[ AN,[ VgI ;\bIF ,B[ K[P 

AFNAFSLGF TyIMGL ;DH}TL VG[ T[G]\ lGIlDT 59G YFI4 T[ H~ZL K[P 

Z  NXSM ,LWF   5KL T[ AFN G SZJFYL YTL E}, 

  NXSM ,LWF 5KL tIFZ[ T[ CFZDFGF V\S p5Z K[SM D}SL T[DF\YL V[S AFN SZL p5Z     

  V\S ,BJMP VF  5|SFZGL 8[J   5F0JFDF\    VFJ[P VF V\U[ DCFJZM H~ZL K[P 

3 X}gIDF\YL SM. ;\bIF AFN SZJFGL VFJ[ tIFZ[ T[ ZSD   HJFADF\\    ,BJFYL YTL E}, 

 S[8,FS AF/SMDF\   V\S ;FY[ X}gI bIF, :5Q8 CMTM GYL pPNFP $v_  =  $ T[ HF6[ K[4 5Z\T] 

$_v## SZJFG]\ YFI  tIFZ[ !## ,B[ K[PGFGL ;\bIFDF\YL DM8L ;\bIF AFN SZJFGL YFI tIFZ[ H[D   

AFH]GL :YFGDF\YL NXSM ,.V[ KLV[ T[JL H ZLT[ X}gIDF\YL SM. ;\bIF AFN SZJFGL YFI tIFZ[ 56 

NXSM ,[JM HM.V[P VFJF NFB,FVMGM DCFJZM SZFJJM HZ]ZL K[P  

$  A[ :YFGDF\    X}gI   VFJ[ tIFZ[ YTL E},  $__5v!#$* 

CHFZDF\YL NXSM ,.V[ KLV[ tIFZ[ XTSGF :YFGDF\    N; YFI4 T[DF\YL V[S NXSM ,.V[ tIFZ[ GJ 

ZC[ K[4 T[ H ZLT[ NXSGF V\SDF\  56 GJ  ZC[ K[P VF ZLTGM p5IMU SZJFYL E},GL ;\EFJGF 38[ 

K[P 

5P  AFNAFSLGF    ;\S[TGF   VY"38GDF\   YTL E}, 

 S[8,FS AF/SM $vZ = & SZ[ K[P VCL\\ AFNAFSL V[8,[ VMK]\   SZJ]\4 ,. ,[J]\4 SF-L GF\BJ]\4 

JU[Z[ H[JF XaNMGL ;DH :5Q8 SZJLP 
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બે બ ેવખત = ૪  

બે ત્રણ વખત = ૬  

 
.  

. અહીં કોઇપણ સુંખ્ યાનો તેની તે જ સુંખ્યા સારે્ પ નરાવતી સરવાળો ર્ાય ે ે. જેને આપણે ગ ણાકાર 
સ્વરૂપે દિાથવીએ ેીએ. ગ ણાકારન ું ક્ષચહન ‘X’ ેે. ઉપરોક્ત સરવાળાને આ મ જબ ગ ણાકાર સ્વરૂપે 
દિાથવી િકાય. 

. ર x ૧ = ર – બે એક વખત – બે એક બ ે

. ર x ર = ૪ – બે બ ેવખત – બે  બે ચાર 

. ર x ૩ = ૬ – બે ત્રણ વખત – બે ત્રણ ે                          

આ ઉપરાુંત ઘરડયા કોષ્ ટક તેમજ ગ ણાકારપટ્ટી  દ્વારા  દઢીકરણ કરાવી િકાય.ગ ણાકારની પ્રરક્રયાની સમજ 
અને સ્પષ્ ટીકરણ માટે જરૂરી બાબતો 

ઉદા.૧  ૪ર         ર એકમ X  ર એકમ = ૪ એકમ  

         x   ર                    ૪ દિક  X  ર એકમ =૮દિક        

  ૮૪     

 ઉદા.2    ૩૭ x પ  

રીતેઃ ૧       રીતેઃર 

૩૭                                                ૩૦   ૭           ૧પ૦   
x પ                                x  પ        x   પ           +   ૩પ  

 

       ૧૮પ                                                ૧પ૦          ૩પ           ૧૮ 

ઉદા. ૪                                                     

૧૦૩        

      x        ૮        

 ૮ર૪   

અહીં ગ ણાકાર નવિે તટસ્ર્ સુંખ્યા ‘૧’ ેે. તેના ખ્યાલની સ્પષ્ ટતા જરૂરી ેે. તેમજ કોઇપણ સુંખ્યાનો શનૂ્ય 
સારે્ ગ ણાકાર ર્તાું જવાબ શનૂ્ય જ મળે ેે તે સમજ દઢ ઘણી જરૂરી ેે. 
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વ્્વહાુુ કો્ડાોઃ 
- વ્યવહારમાું નાણાકીય લેવડ – દેવડ તેમજ અન્ય વસ્ત   નવનનમયમાું ર્ણન ર્ત ું રહ ે ેે. આ 

વ્યવહારને સ ચાર  બનાવવા કોયડાની સમજ આવ્યક ેે. આ માટે કોયડા અંર્ે નીચે મ જબ 
નવચારી િકાય. 

- કોયડાને િબ્દિેઃ વાુંચવો. 
- કોયડો િાના નવિે ેે તે જાણવ ું. 
- કઇ પ્રરક્રયા કરવી પડિે તે તારવવ ું. 
- જો બે પ્રરક્રયા એક જ કોયડામાું કરવાની હોય તો કયા ક્રમે બુંને પ્રરક્રયા કરવી તે નક્કી કરવ ું. 

- પ્રરક્રયાને અંતે તાળો મેળવવો. 
 ગણુાકારની પ્રર્ક્ર્ા દરનમ્ાન બાળકો દ્વારા થતી ભલૂો 

 

૪૦૧                     ૩૬ 

x  ૩                  x   રપ  
૪૩૩                   ૭ર૦                         

- ગ ણાકારન ું ક્ષચહ્ન લખવામાું ભલૂ 

- ગ ણ્ય અને ગ ણકમાું સુંખ્યાઓની અયોગ્ય ર્ોઠવણી  
- બે અંકની સુંખ્યાને બે અંકની સુંખ્યા સારે્ ગ ણાકાર કરતાું મકૂતાું ‘ શનૂ્ય’ ની સમજનો અભાવ. 
- વદ્દીની ર્ણતરીમાું ભલૂ દિાથવવામાું ભલૂ  
- શનૂ્ય સારે્ના ગ ણાકારમાું ભલૂ તેમજ શનૂ્ય સારે્ ગ ણાકાર કયાથ બાદ જો વદ્દી આવી હોય તો તેના 

ઉમેરવામાું ભલૂ. 
  
 
 
 
 
 
 
 

સચૂનોેઃ 
૧. બાળકોને ઘરડયાર્ાન નનયનમત કરાવવ ું જરૂરી ેે. 

જૂર્ચચાથેઃ 

ગ ણાકાર િીખવતી વખતે આપને નડતી મ ્ કેલી નોંધી એ અંર્ે જૂર્ચચાથ કરી અહીં  નોંધો. 
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ર. ગ ણાકારના દાખલામાું ચોક્કસાઇપવૂથક અને ઝડપર્ી દાખલો કરી િકે તે માટે સરવાળાના સત્યો કુંઠસ્ર્ 
કરે તે જરૂરી ેે.  

 

4.5  ભાગાકાર ( ધોરણ – 3 થી 5) 
- ભાર્ાકાર એટલે ભાર્ કરવા, સરખા ભાર્ કરવા, બાદબાકીન ું પ નરાવતી સ્વરૂપ 

 

- ભાર્ાકારની સમજને આવરી લેતા મ દ્દાેઃ  

ભાજ્યની સુંકલપનાની સમજ  

ભાજકની સુંકલ્પનાની સમજ  

ભાર્ફળ અર્વા ભાર્ાકારની સુંકલ્પનાની સમજ  

િેષની સુંકલ્પનાની સમજ  

નનેઃિેષ ભાર્ાકારની સુંકલ્પનાની સમજ 

- ભાર્ાકારની સમજ પવેૂ  

૧૦ ચોકલેટ પ બાળકોને સરખે ભાર્ ેવહેંચતા.....  

U]6FSFZDF\\ lGNFG p5RFZFtDS SFI" 

 VD]S RMSS; Ô[0SFGF U]6FSFZDF\   YTL E}, 

 S[8,FS AF/SM $2#=!Z G[ AN,[ VgI ;\bIF ,B[ K[45Z\T] 5|FY"GF ;\D[,GDF\ 30LIFUFG 

 lGIlDT YT]\ CMI TM VFJL ;D:IF EFuI[ H Ô[JF D/[ K[P 

  J¡LG[ ,LW[ YTL E}, 

 J¡L VFJ[ tIFZ[ AFH]DF\,BL4 U]6FSFZ JBT[  T[ pD[ZL N[JFI   T[GL ;TT SF/Ò ZBFI T[ 

 VFJxIS K[P VF   DF8[ JW]DF\ JW] DCFJZM SZFJJMP 

 U]6S VYJF U]^IDF\ X}gI VFJJFYL YTL E}, 

 ;ZJF/FDF\ &  ´_ = & T[D U]6FSFZDF\ & 2 _=  _ G[ AN,[ & ,B[ 

 VCL \VF AFAT D}T" J:T]GL DNNYL ;DHFJJL HZ]ZL ,FU[ K[P  

 !_ 2  ! =!_4  Z_ 2! = Z_ JU[ZGF lGIDGL ;DH}TLYL E}, lGJFZL XSFI K[P 

 ;ZJF/FGL lS|IFG[ ,LW[ YTL E}, 

 S[8,FS AF/SG[ U]6FSFZDF\ ;ZJF/FGL 5|lS|IFDF\ E}, YTL  CMI  K[P VF DF8[ ;ZJF/FGF 

NFB,FGM DCFJZM SZFJJM H~ZL K[P 

 U]6FSFZG[ AN,[ ;ZJF/FGM ;\S[T ;DH[ tIFZ[ YTL E}, 

 U]6FSFZGF ;\S[TGM DCFJZM SZFJJMP 
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૪પ ફલોમાુંર્ી ૯ – ૯ ફલોની માળા બનાવતા બનતી માળાની સુંખ્યા  

૧પ૦ કેળાું ૩ હાર્ીઓને સરખે ભાર્ ેખવડાવતાું.....  
 અહીં આ નવધાનો દ્વારા ‘ભાર્ાકાર’ િબ્દનો ઉલ્લખે કયાથ વર્ર સરખે ભાર્ે વહેંચવાની રક્રયા દ્વારા 
ભાર્ પાડવાની કવાયત પ્રારુંક્ષભક કક્ષાએ કરાવવી. આ માટે ક્ષચત્રાત્મક રજૂઆત પણ ર્ઇ િકે. 
પ્રવનૃિેઃ 
૧૮ માુંર્ી ૬ કેટલીવાર બાદ કરી િકાય?  
  ૧૮    ૧ર    ૬ 

  -   ૬                                  -   ૬                                  -   ૬ 

  
  ૧ર     ૦૬     ૦  
 

 ૧૮માુંર્ી ૬ પ્રર્મ વખત બાદ કરતાું ૧ર મળે, ૧રમાુંર્ી ૬ બાદ કરતાું ૬ મળે અને ૬ માુંર્ી ૬ 
બાદ કરતાું ૦ મળે એટલે કે ૧૮માુંર્ી ૬ ત્રણ વખત બાદ કરી િકાય. માટે ૧૮  ૬ = ૩ આ પરર્ી કહી 
િકાય કે ભાર્ાકાર એ પ નરાવતી બાદબાકી ેે. 
ભાર્ાકાર િીખવતી વખતે સનવિેષ ભાર આપવા જેવી બાબતોેઃ 
- કેટલા વડ ેભાર્ ચલાવવો? ભાર્ાકાર ક્યાું દિાથવવો? જ્યારે ૦ વડ ેભાર્ ચલાવવાનો હોય ત્યારે 
ભાર્ફળમાું શ ું મકૂવ ું? વર્ેરે બાબતની યોગ્ય સમજ 

- િેષ એટલે ભાર્ાકારને અંતે મળતી સુંખ્યા અને નનેઃિેષ ભાર્ાકાર એટલે િેષ ‘૦ ’ મળે તેની સમજ.- 
િેષ હુંમેિા ભાજક કરતાું નાની જ હોય તનેી સમજ 

- ભાજ્યના એકમનો અંક સ ધી ભાર્ ચલાવીએ ત્યારે ભાર્ાકાર પણૂથ ર્ાય. 
 

ઉદાહરણેઃ૧ 

૧૦પ 

          ૭૩પ  
 ૭ 

               ૦૩           
     
              ૦ 

        ૩પ 

               ૩પ  
                

      ૦૦ િેષ     
 
 

વ્ ્ વહાુુ કો્ડા 
 

- કોયડા ઉકેલ માટેના પર્નર્યાર્ી સમજ આપવાર્ી જેમકે,  

સમજેઃ- ભાર્ાકારની રક્રયામાું ‘૦’  વડ ેભાર્ ચાલે ત્યારે 
ભાર્ાકારમાું ‘૦’   મકૂવ ું જ. 

- ‘૦’   બાદ કરવાવાળું પર્નર્્ ું સમજ નવકસી ર્યા 
બાદ ટાળીને આર્ળની ર્ણતરી દિાથવી િકાય.    

 

૭ 
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1. કોયડાન ું વાુંચન,    2.  કોયડાન ું અર્થઘટન,  ૩. કરવાની રક્રયાની નોંધ 4. રક્રયાને ક્રમ આપી ર્ણતરી  

તાસ – 5  ( ૧ કલાક ) 

EFUFSFZDF\  lGNFG p5RFZFtDS SFI"” 

 IMuI EFUO/ XMWJFDF\ YTL E}, 

◦ 5FIFGL E}, K[P EFUFSFZGF 5FIGF ;tIM S\9:Y SZFJJF HZ]ZL K[P 

◦ H[DS[4 &× * = $Z4  $Z÷ * = &4 $Z ÷ & = * 

◦ EFHIGF V\S pTFZJFDF\ YTL E}, VG[ EFHIDF\ V[S V\SGL HZ]Z CMI tIFZ[ A[ V\S pTFZJFYL YTL 

E}, 

◦ VlES|lDT VwIIG 5wWlTGM p5IMU SZL4 DCFJZM SZFJJM 

  EFUO/DF\ X}gI D}SJFG]\ YFI tIFZ[ T[ G D}STF YTL E}, 

HIFZ[ EFUFSFZGL lS|IFDF\ EFU G RF,[ tIFZ[ EFUO/DF\ X}gI D}SJFGM bIF, :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[ V\U[  

jIlSTUT DFU"NX"G 

 AFNAFSLGL E}, VG[ U]6FSFZGL E}, 

◦ ;FDFgI ZLT[ AF/SM 5C[,F AFNAFSLDF\ SF{X<I 5|F%T SZ[ VG[ tIFZAFN U]6FSFZDF\ SF{X<I 5|F%T SZ[ 

TM H T[ EFUFSFZDF\ VFU/ JWL XS[ K[P VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ EFUFSFZGL 5|lS|IFDF\ AFNAFSL 

VG[ U]6FSFZ ;DFI[,F K[P 

◦ H}YSFI"GM DC¿D p5IMU 

 EFHSG[ EFUO/DF\ HJFA H[D D}SJFYL YTL E}, 

◦ Z$ EFuIF & GF HJFA DF8[ EFUO/DF\ $ G[ AN,[ EFHS & D}S[ K[P  

◦ VlC\ Z$GF & ;ZBF EFU SZL D}T"  J:T]YL ;DH}TL VF5JLP VF DF8[ DCFJZM H~ZL K[P 

  ;\S[TGF VY"38GGL E}, 

◦ ;\S[TGL ;DH}TLGM D}T"  J:T]YL DCFJZM SZFJJM 

 EFHIDF\ K[<<F[ X}gI CMI TYF EFHI EFHS SZTF VMKM CMI tIFZ[ EFUO/DF\ X}gI G D}SJFYL 

YTL E}, 

◦ EFUFSFZGL N; 5U,FGL ZLTGM VeIF; SZFJJM 

◦ VF V\U[GF lJlXQ8 RF8"GM DC¿D p5IMU SZFJJM 
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4.6.ધોરણ ૬, ૭, ૮ ગણન  

 ધોરણ- 6, 7 અને 8 ના નવદ્યાર્ીૅૅને જે-તે ધોરણના પ્રકરણ િીખવવા પ્રકરણાન સાર આવ્યક 
પવૅૂજ્ઞાન જરૂરી ેે. આવા મ દ્દાઓને આવરી લઇએ તો નીચે જણાવલે મ દ્દાઓની સમજણ સ્પષ્ટ કરાવવી 
જરૂરી ેે. 

(૧.) અવ્વ – અવ્વી  

આવશ્્ક મદુ્દાોઃ 
 ૧ ર્ી ર૦ ના ઘરડયા 
 ૧ ર્ી ૧૦૦ સ ધીની નવભાજ્ય તર્ા અનવભાજ્ય સુંખ્યાની સમજ 

 અવયવ 

 અવયવી 
 નવભાજ્ય – અનવભાજ્ય સુંખ્ યા 

વગથખડં પ્રવનૃિોઃ  
 ૧ ર્ી ર૦ ના ઘરડયા વર્થની િરૂઆતમાું નનયનમત બોલાવવા. 
 ૧ ર્ી ૧૦૦ સ ધીની નવભાજ્ય સુંખ્યાઓનો ચાટથ બનાવી િકાય.  
 ૧ ર્ી ૩૦ ના અવયવનો ચાટથ બનાવી િકાય.  

   અવ્વ 
આપેલી સુંખ્યાને જે સુંખ્યા વડ ેનનેઃિેષ ભાર્ી િકાય, તે તે સુંખ્યા આપેલી સુંખ્યાના અવયવ ેે. તેમ 
કહવેાય.૧ર ને ૧,ર,૩,૪,૬ અને ૧ર વડ ેનનેઃિેષ ભાર્ી િકાય ેે.તેર્ી ૧,ર,૩,૪,૬ અને ૧ર એ ૧ર ના 
અવયવ ેે. 

ઉદા. નીચે આપલેી સુંખ્ યાના બધા અવયવ આપો.  

(૧) ૮ (ર)  ૧ર (૩) ર૭ (૪) ૩૪ (પ) ૪૯  

 

    અવ્વી  
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આપેલી સુંખ્યા વડ ેનનેઃિેષ ભાર્ી િકાય, તેવી દરેક સુંખ્યાને આપેલી સુંખ્યાનો અવયવી કહ ેેે. ૭ ના 
અવયવીેઃ ૭,૧૪, ર૧, ર૮, ૩પ, ૪ર, ૪૯, ૬૩, ૭૮, ...... ૧ર ના અવયવીેઃ ૧ર, ર૪, ૩૬, ૪૮, ૬૦, ૭ર...... 

૧. નીચે આપેલી સુંખ્યાના પહલેા પાુંચ અવયવી આપો.(૧) ૪ (ર) ૮ (૩) ૧૪ (૪) ૧૭  

આટલ ું ધ્ યાન રાખીએેઃ 

અવયવ  અવયવી 
૧. ઉદા. ૭ ના અવયવેઃ ૧, ૭  
 ૧૪ ના અવયવેઃ ૧,ર,૭,૧૪ 

ઉદા. ૮ ના અવયવી ૮, ૧૬, ર૪..... 
 ર૦ ના અવયવીેઃ ર૦, ૪૦, ૬૦.....  

ર. અવયવની સુંખ્યા નનચશ્ચત હોય ેે.  કોઇપણ સુંખ્યાના અવયવી અનુંત હોય ેે. 
૩. ૧ એ દરેક સુંખ્યાનો નાનામાું નાનો અવયવ 
ેે.  

દરેક સુંખ્યા ૧ નો અવયવી ેે.  

૪. દરેક સુંખ્યા પોતે પોતાનો મોટામાું મોટો 
અવયવ ેે.  

દરેક સુંખ્યા પોતે પોતાનો નાનામાું નાનો 
અવયવી  ેે.  

  

(ર.) નવભાજ્ય – અનવભાજ્ય સુંખ્યાઓ  

આવશ્્ક મુદ્દાોઃ 

 અવયવની સમજ  
 નવભાજ્ય સુંખ્યાઓની સમજ  
 અનવભાજ્ય સુંખ્ યાની સમજ 

વગથખડં પ્રવનૃિોઃ  
 

 ૧ ર્ી ૧૦૦ સ ધીની સુંખ્યાઓ બોડથ(કા.પા.) પર લખાવી. ફક્ત બે અવયવ હોય તેવી સુંખ્યા પર 
અને બે કરતાું વધ  અવયવ હોય તેવી સુંખ્યા ઉપર           કરો.  

 ૪૧ ર્ી ૭૧ સ ધીમાું આવતી નવભાજ્ય સુંખ્યાઓ લખો.   
 ૬પ ર્ી ૯પ  સ ધીમાું આવતી અનવભાજ્ય સુંખ્યાઓ લખો.   

આટલુ ંધ્ ્ ાનમા ંરાખીએ  
1. અવયવ, અવયવી, નવભાજ્ય, અનવભાજ્ય, લ.સા.અ. તર્ા ગ .સા.અ. માટે ઘરડયા પાયાની બાબત 

ેે. ૧ ર્ી ર૦ ના ઘરડયા વર્થના તમામ બાળકોન ેઆવડવા જ જોઇએ.  
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2.  અવયવ, અવયવી, નવભાજ્ય, અનવભાજ્ય સુંખ્યાના પ નરાવતથન મહાવરા માટે અંકપિાનો 
ચાટથમાું ઉપયોર્ કરી િકાય. 

3. ૧ એ દરેક સુંખ્યાનો નાનામાું નાનો અવયવ ેે. અને નવનિષ્ ટ સુંખ્યા ેે. 

4. સુંખ્યા પોતે પોતાનો મોટામાું મોટો અવયવ અને નાનામાું નાનો અવયવી ેે.  

5. કોઇપણ સુંખ્યા તેના દરેક અવયવનો અવયવી ેે. 

(૩.) અપણૂાાંક સંખ્ાઓ  

આવશ્્ક મદુ્દાોઃ 
 અપણૂાાંક એ વસ્ત  નો ભાર્ ેે. 
 શ દ્ધ અપણૂાાંક, અશ દ્ધ અપણૂાાંક, નમશ્ર સુંખ્યા  
 સમચ્ેેદ અપણૂાાંકના સરવાળા – બાદબાકી  
 બે દિાુંિ સ્ર્ળ સ ધીના દિાુંિ અપણૂાાંક 

વગથખડં પ્રવનૃિોઃ  
 

 અપણૂાાંકપેટી કાર્ળ, પ ૂુંઠાની મદદર્ી અપણૂાાંકએ વસ્ત  નો ભાર્ દિાથવે ેે, તે સમજાવો.  
 

 નીચેની આકૃનતઓમાું આપેલા અપણૂાાંક દિાથવતો ભાર્ લીટી કરી બતાવો.  

૧.     ર.      
 

 નીચેની આકૃનતઓમાું આપેલા અપણૂાાંક દિાથવતો ભાર્ લીટી કરી બતાવો.  

૧.                                                ર.  

 
 

 

 નીચે આપેલા અપણૂાાંક િબ્દમાું લખો.  

૧.    ર.  ૩.  ૪.  

 

  ખાલી જગ્યા પરૂો.૧.  =  =  
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વાચન લેખન ગણન અને નનદાન – ઉપચાર ધોરણ૧ થી ૮  

ર.      =       
 

૩.      =       
 

૪.      =       

     આટલુ ંધ્ ્ ાનમા ંરાખીએ  

 

સમચ્ેેદી  નવષમેેદી  સમઅપણૂાાંક  
અપણૂાાંકના ેેદ સરખા  

             

અપણૂાાંકના ેેદ સરખા નર્ી  

             

અપણૂાાંકની રકિંમત  સરખી  

  =    =       
સરવાળા 

 +  =  =  
 

  

બાદબાકી  

    =  =  
 

  

 
 

શ દ્ધ અપણૂાાંક  અશ દ્ધ અપણૂાાંક  નમશ્ર સુંખ્ યા  
તેની રકિંમત એક કરતા ઓેી  
અંિ ેેદ કરતાું નાનો  

 

તેની રકિંમત એક કરતા વધારે  
અંિ ેેદ કરતાું મોટો  

 

પણૂાાંક અને અપણૂાાંક બુંને સારે્ 
તેની રકિંમત ૧ કરતાું વધારે   

  =    =       

ઉદા.  ,   

 

ઉદા.  ,   

 

1   ,  3    
 

 નમશ્રમાું રૂપાુંતર  

  = 7.2 = 3    

અશ દ્ધમાું રૂપાુંતર  

 3     = 3 +   

 

 

 (4). દિાંિ અપણૂાાંક  
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આવશ્્ક મદુ્દાોઃ 
 દિાુંિ અપણૂાાંકનો ખ્યાલ  
 બે દિાુંિ સ્ ર્ળ સ ધી અપણૂાાંક અને નમશ્ર સુંખ્યાઓને દિાુંિ અપણૂાાંકમાું અને દિાુંિ સાદા 

અપણૂાાંકને નમશ્ર સુંખ્યામાું રૂપાુંતર  

વગથખડં પ્રવનૃિોઃ  
 વર્થખુંડમાું એક ચાટથ ઉપર નીચે પ્રમાણને ું કોષ્ ટક બનાવી સુંખ્યાના વાચનનો મહાવરો કરાવવો.  

 

સ્ ર્ાન હજાર સો દિક એકમ દિાુંિ િતાુંિ 

સુંખ્યા 1 1 1 1 1 1 

સ્ર્ાનરકિંમત 1000 100 10 1 
    

     પણૂાાંક           દિાુંિ અપણૂાાંક    
 

 જેમકે, એક સુંખ્યા 122.11 ેે.  
આ સુંખ્યા એક સો બાવીસ પણૂાાંક અક્ષર્યાર એમ વુંચાય. અર્વા એક સો બાવીસ દિાુંિ ક્ષચહ્ન 
અક્ષર્યાર એમ પણ વુંચાય.   

 નીચેની સુંખ્યાઓ િબ્દમાું લખો.  
1. 321.72 
2. 457.12 
3. 13.08 

 ધોરણ પ્રમાણ ેસુંખ્યાના મહાવરો કરાવી િકાય.  ૧. ચાલીસ પણૂાાંક બે દિાુંિ 

 ર. બોતેર પણૂાાંક ે દિાુંિ  

 સાદા અપણૂાાંકનુ ંદિાિં અપણૂાાંકમા ં રૂપાતંર  
 

સાદા અપણૂાાંક દિાુંિ અપણૂાાંક 

 

 

 

0.4 
 
0.72 
 
0.05 
 

 

 દિાુંિ અપણૂાાંક  સાદા અપણૂાાંક 

0.7 
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3.5 
 
 
0.69 
 
 

 

 
 

 
 

નીચેના અપણૂાાંકને દિાુંિ અપણૂાાંકમાું લખો.  

1.         2.         3.          4.  3  

નીચેના  દિાુંિ અપણૂાાંકને સાદા અપણૂાાંકમાું ફેરવો. 

1. 0.5         2.  0.09    ૩. 6.07        4. 0.08 

  આટલુ ંધ્ ્ ાનમા ંરાખીએ  
 

૧. અશ દ્ધ અપણૂાાંક અને નમશ્ર સુંખ્યાના રૂપાુંતરના વધ માું વધ  ઉદાહરણો દ્વારા મહાવરો કરાવવો. 
ર. દિાુંિ અપણૂાાંકમાું પણૂાાંક ન હોય ત્યારે પણૂાાંકના સ્ ર્ાને ૦ લખાય ેે. 
૩. દિાુંિ અપણૂાાંકના જે સ્ ર્ાનમાું (દિાુંિ / િતાુંિ) અંક ન બોલાય ત્ યારે જે તે સ્ ર્ાનમાું ૦ લખવા. 
(પ.) પણૂાાંક સંખ્ાઓ   

આવશ્્ક મદુ્દાોઃ 
 પ્રાકૃનતક સુંખ્યા   
 પણૂથ સુંખ્ યા 
 સુંખ્યારેખા 
 પણૂથ સુંખ્યાના ગ ણધમો   

વગથખડં પ્રવનૃિોઃ  
 

વર્થખુંડમાું નીચ ેદિાથવેલ મારહતીનો ચાટથ લખી રાખવો.  
 પ્રાકૃનતક સુંખ્ યાેઃ ર્ણતરીની સુંખ્ યા ( 1,2,3,4...........) 

પ્રાકૃનતક સુંખ્ યા અનુંત ેે.  
1 માું સૌર્ી નાની પ્રાકૃનતક સુંખ્યા ેે.પ્રાકૃનતક સુંખ્યાઓના ર્ણને ‘N’  ર્ી  દિાથવાય ેે. 

 પણૂથ સુંખ્ યાેઃ 0,1,2,3,4............... પણૂથ સુંખ્ યા ેે.  
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પણૂથ સુંખ્ યા અનુંત ેે.  
0  એ સૌર્ી નાની પણૂથ સુંખ્યા ેે.પણૂથ સુંખ્યાઓના ર્ણને ‘W’  વડ ેદિાથવાય ેે 

 

 પણૂાાંક  સુંખ્યાધન પણૂાાંક , શનૂ્ય અને ઋણ પણૂાાંકોનો સમાવેિ પણૂાાંક સુંખ્યામા ર્ાય ેે. 
પણૂાાંક સુંખ્યાઓના ર્ણને ‘Z’  વડ ેદિાથવાય ેે 

 

સખં ્ ારેખા 
૧. રેખા પર સરખા અંતરે ( એકમ અંતરે) ક્ષબિંદ  લઇ, તેમની સારે્ પણૂથ સુંખ્ યાઓ 0,1,2,3,4..........સાુંકળતા 
સુંખ્ યારેખા મળે.  
ર. સુંખ્ યારેખા પર ૦ ની ડાબી બાજ એ કોઇ પણૂથ સુંખ્ યા નર્ી.  
૩. સુંખ્ યારેખા પર કોઇપણ બ ેસુંખ્યામા જે સુંખ્યા ડાબી બાજ એ હોય તો તે નાની સુંખ્યા હોય. જમણી 
બાજ  જતાું સુંખ્યા મોટી ર્તી જાય.  
 

પણૂથસખં ્ ાઓના સરવાળા અને ગણુાકાર નવિેના ગણુધમો  

 

૧. સુંવિૃતાનો ગ ણધમથેઃ સરવાળા નવિે – કોઇપણ બે પણૂથ સુંખ્યાઓનો સરવાળો પણૂથ સુંખ્યા મળે.ગ ણાકાર 
નવિે કોઇપણ બે સુંખ્યાનો ગ ણાકાર પણૂથ સુંખ્યા મળે. ( 6 x  4 =24 ) 

 

ર. ક્રમનો ગ ણધમથેઃ પણૂથ સુંખ્ યાના સરવાળો અને ગ ણાકારની રક્રયામાું સુંખ્યાના ક્રમન ું મહત્વ નર્ી.સરવાળા 
નવિે- 25 + 10 = 10 + 25 

ગ ણાકાર નવિે – 7 x 8 = 8x 7 

 

૩. જૂર્નો ગ ણધમથેઃ પણૂથ સુંખ્યાના સરવાળા અને ગ ણાકારની રક્રયમાું જૂર્ બદલવાર્ી પરરણામમાું કોઇ 
ફેર પડતો નર્ી.સરવાળા નવિે-  (3+7)+9 = 3+(7+9) 

ગ ણાકાર નવિે – 2x(3x4) = (2x3)x4 

 

૪.     સરવાળા નવિે તટસ્ર્ સુંખ્ યા ૦ ેે. = 29+0=0+29=29 

     ગ ણાકાર નવિે તટસ્ર્ સુંખ્ યા 1  ેે. = 8x1=1x8=8 

 

પ. નવભાજનનો ગ ણધમથેઃગ ણાકારન ું સરવાળા પરન ું નવભાજન5x(6+7) = (5x6)+(5x7) 

5x13=30+35 
65=65 
 

સચૂનેઃ  
૧. ઉદાહરણો દ્વારા સુંખ્યારેખા પર નનરૂપણનો મહાવરો કરવો.ર. જરૂર જણાય તો વધ  ઉદાહરણ દ્વારા 
ઉપરોક્ત તમામ ગ ણધમોનો મહાવરો કરવો. 
(૭.)  ટકા    
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આવશ્્ક મદુ્દાોઃ 
 આપેલ ટકા પરર્ી મારહતી િોધી િકિે. અને તેન ું સાદા અને દિાુંિ અપણૂાાંકમાું રૂપાુંતર કરી િકે 

ેે.    

વગથખડં પ્રવનૃિોઃ  
 

૧. આલેખપત્રમાું ખાનાઓમાું રુંર્ પ રાવી સુંપણૂથ રુંર્લેા ખાનાઓની સુંખ્ યાને આધારે ટકાની સમજ આપતી 
પ્રવનૃિ કરાવવી. 
ર. રોજજિંદા જીવનમાું ટકાનો ઉપયોર્ ર્તો હોય તેવી મારહતીનો ઉપયોર્ – બાળકોના પરરણામપત્રકો , 
ેાપાના કટીંર્, જાહરેાતના ચોપાનીયા વર્ેરેનો ઉપયોર્ કરી િકાય. હાજરીની ટકાવારી, ધોરણવાર 
બાળકોની સુંખ્ યાની ટકાવારી િોધાવવી. 
શનૂ્ય ટકા, સો ટકા, સો ટકાર્ી વધ  મારહતીના ઉદાહરણ આપો. 
૩. ટકાની પ્રવનૃિ સરળતાર્ી સમજાવવા માટે નાટયીકરણ પ્રવનૃિનો ઉપયોર્ કરી િકાય. 
૪. સાદા અપણૂાાંકને ટકામાું રૂપાુંતરરત કરવા માટે ૧૦૦ વડ ેગ ણવા પડ.ે  

ઉદા.  =        % 

       

        x 100 = 60%  
 

દિાુંિ અપણૂાાંકન ું ટકામાું રૂપાુંતરણેઃ 
દિાુંિ અપણૂાાંકને ટકામાું રૂપાુંતરરત કરવા માટે દિાુંિ અપણૂાાંકને ૧૦૦ વડ ેગ ણવા પડ.ેઉદા. ૧         
0.65   =   .....................% 

     0.65 x 100 =  x 100 = 65%  
 

પ. ટકામાું આપેલ મારહતીને સાદા અપણૂાાંકમાું રૂપાુંતરરત કરવા માટે ૧૦૦ વડ ેભાર્વા પડ.ે 

60%    =        =     
 

નોંધોઃ ઉપરોક્ત ઉદાહરણના આધારે અન્ય દાખલા મહાવરો કરવા આપવો. 
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ભાર્ાકારનાું દસ પર્લાું 
 

 આ દસ ક્રમ ઉપર જ જર્તભરના તમામ ભાર્ાકારોન ું મુંડાણ ર્્ ું ેે. આ દસ પર્લાું વારુંવાર 
નમનૂા પ્રમાણે ર્ણાવવાું. 
 

પર્લ ું 1  એક જ અંકમાું એક જ વખત સીધો ભાર્ ચાલ ેઅને િેષ ન વધે તેવા 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
 

 

 પર્લ ું 2 પ્રર્મ અંકમાું ભાર્ ન ચાલ ેતો બીજો અંક સારે્ લેવો પડ,ે પણ િેષ ન વધે તેવા... 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
 
 

પર્લ ું 3  પ્રર્મ અંકમાું ભાર્ ન ચાલ ેતો બીજો અંક સારે્ લેવો પડ,ે અને િેષ વધે તેવા... 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
 

પર્લ ું 4 બે વખત ભાર્ ચાલે પણ બુંને વખત િેષ ન વધે તેવા... 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
પર્લ ું 5 બે વખત ભાર્ ચાલે પણ ેેલ્લે િેષ વધે તેવા... 
 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
 

પર્લ ું 6  બે વખત ભાર્ ચાલે પણ પહલેી વખત િેષ વધે અને બીજી વખત િેષ ન વધે તેવા... 
 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
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પર્લ ું 7  બે વખત ભાર્ ચાલે પણ બુંને વખત િેષ વધે તેવા... 
 
 
 
 

 
પર્લ ું 8 જ્યારે ેેલ્લો ભાર્ ન ચાલ ેત્યારે ેેલ્લે શનૂ્ય મકૂવ ું પડ ે તેવા... 
 
 
 
 

પર્લ ું 9  જ્યારે ભાર્ ન ચાલે ત્યારે ભાર્માું શનૂ્ય મકૂી નવો અંક ઉતારી ફરીર્ી ભાર્ ચલાવી ેેલ્લે િેષ 
ન વધે તેવા.. 

 
 
 

પર્લ ું 10  જ્યારે ભાર્ ન ચાલ ેત્યારે ભાર્માું શનૂ્ય મકૂી નવો અંક ઉતારી ફરીર્ી ભાર્ ચલાવી ેેલ્લ ે
િેષ વધે તેવા.. 

 
 
 
 
 
 
 

 હવે બાળક ર્મે તે પ્રકારના ભાર્ાકાર ર્ણવાન ેિક્ક્તમાન ર્િે. 
 
 

ભાજકમા ંબે અંકો આવે આવે એવા એના ં6 પગલા.ં 
 

       

પર્લ ું 1  એક જ વખત ભાર્ ચાલ ેઅને િેષ ન વધે તેવા 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
 

 

 પર્લ ું 2 એક જ વખત ભાર્ ચાલ ેપણ ેેલ્લે િેષ વધે તેવા 
 
 
 
 

 વધ  ઉ.દા. ના મહાવરો કરાવવો. 
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પર્લ ું 3  પ્રર્મ વાર ભાર્ ચાલ ે ત્યારે િેષ વધે અને બીજી વાર ભાર્ ચાલે ત્યારે િેષ વધે તેવા 
 
 
 
 
 
 

પર્લ ું 4  પ્રર્મ બ ેઅંકો વડ ેભાર્ ન ચાલ ેતે ત્રણે અંકો સારે્ લઇ ભાર્ ચાલ ેઅને િેષ વધે તેવા 
 

 

 

પર્લ ું 5   વચમાું ભાર્ ન ચાલ ેત્યારે ભાર્માું 0 મકૂવ ું પડ,ે ઉપરર્ી નવો આંકડો ઉતારવો પડ ેઅને 
ભાર્ આર્ળ ચલાવવો પડ ેતેવા... 
 
 
 
 

પર્લ ું 6    ેેલ્લ ેભાર્ ન ચાલ ેતો ભાર્માું 0 મકૂી ભાર્ાકાર પરૂો કરવો પડ ેતેવા... ( આ દાખલામાું 
બાળકો ઘણીવાર ભલૂ કરે ેે. ેેલ્લ ેશનૂ્ય મકૂતાું  જ નર્ી) 
 
 
 
 
 
 

( આવી રીતે ક્રમમાું કરાવીએ એટલે બાળક ર્મે તે પ્રકારના ભાર્ાકાર અટક્યા વર્ર ર્ણી િકિે. 
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પ્રકરણ-૫  મલૂ્ાકંન 
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