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પાઠયપસ્તક શિક્ષણનાં અશવિાિય અાંગ છે .

પાઠયપસ્તક અધ્યય અને

અધ્યાપનનાં િહ્તત્વનાં ઉપયોગી અને અસરકારક સાધન છે . પાઠયપસ્તકને ‘ The teacher
in point ’ સસજ્જ અને િકત શિક્ષક તરીકે િૂલવવાિાાં આવે છે . ડૉ. પીગના િાંતવ્ય અનસાર
: ‘ A Text book is a teacher of teacher' તેથી િ કહે વાયાં છે કે પાઠયપસ્તક અને
શિક્ષકથી િાળાનાં શનિૉણ થાય છે . ગણવિાયકત શિક્ષણ િાટે પાઠયપસ્તક પણ
ગણવિાયકત હોય તે અત્યાંત િરૂરી છે . ગણવિાયકત પાઠયપસ્તકો હે તલક્ષી શિક્ષણના
દ્રમષટકોણને યોગ્ય ન્યાય આપી િકે . ગણવિાસિર પાઠયપસ્તકો િળી રહે તે િાટે િારત
સરકારના શિક્ષણ શવિાગે પાઠયપસ્તક સાંિોધન શવિાગ િરૂ કયો છે . આ સાંદિે ગિરાત
રાજ્ય સરકારે સ્થાશનક ફે રફારોને કે ન્દ્ર સ્થાને રાખી િાનવ સાંસાધન શવકાસ િાંત્રાલય દ્રારા
િાન્ય કરે લો નવો સધારે લો રાિર ીયકક્ષાનો અભ્યાસિિ િૂ ન – 2018 થી દાખલ કયો છે .
વતૅિાન સિયિાાં ધોરણ – 12 ની પરીક્ષા આપ્યા પછી NEET અને JEE MAIN િેવી
પરીક્ષાિાાં સારા ગણ સાથે ઉિીણૅ થવાય તો િ સારા અભ્યાસિિોિાાં એડિીિન િળે છે .
આ બાબતને ધ્યાનિાાં રાખી ગિરાત રાજ્ય સરકારે ધોરણ – 1 થી 12 િાાં ગશણત અને
શવજ્ઞાન શવષયના પાઠયપસ્તકો NCERT ના અભ્યાસિિ િિબ બનાવવાનાં નક્કી કરી િૂ ન
– 2018 થી લાગ કરવાિાાં આવેલ છે અને તે િિબ ધોરણ – 7 નાં શવજ્ઞાન શવષય નાં
પાઠયપસ્તક પણ બદલાવાિાાં આવેલ છે . સાંિોધક સરાકારી પ્રાથમિક િાળાિાાં ધોરણ 6 થી ધોરણ – 8 િાાં ગશણત – શવજ્ઞાન શવષય ના શિક્ષક અને Ph.D. નો અભ્યાસ કરતા
હોવાથી ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના નવીન પાઠયપસ્તક ની િના પાઠયપસ્તક સાથે
તલના તથા તેના પ્રત્યે શિક્ષકોના અભિપ્રાય જાણવાનો પ્રયત્ન કરે લ છે .
સિસ્યા કથન :
“ િૂ ન – 2018 થી અિલિાાં આવેલ ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના નવા પાઠયપસ્તક
પ્રત્યે શિક્ષકોના પ્રમતિાવોનો અભ્યાસ “
અભ્યાસના હે તઓ :
(1) ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના નવા પાઠયપસ્તકની શવિેષતાઓ જાણવી.
(2) ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના નવા પાઠયપસ્તકના પ્રશ્નાવલી દ્રારા શિક્ષકોના
પ્રમતિવો જાણવા.
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સાંસોધનનાં ક્ષેત્ર :
પ્રસ્તત સાંસોધનનાં ક્ષેત્ર શવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીના અભ્યાસિિને સ્પિે છે .
અભ્યાસના પ્રશ્નો :
સાંિોધકે પોતાના સાંિોધન કાયડને અનરૂપ આ પ્રિાણે પ્રશ્નોની રચના કરી હતી.
(1) “ િૂ ન – 2018 થી અિલિાાં આવેલ ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના નવા
પાઠયપસ્તકિાાં સિાન એકિો , અસિાન એકિો અને કલ એકિો કે ટલા છે ?
(2) “ િૂ ન – 2018 થી અિલિાાં આવેલ ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના નવા
પાઠયપસ્તકિાાં નશવન િદાઓ કે ટલા છે ?
(3) “ િૂ ન – 2018 થી અિલિાાં આવેલ ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના નવા
પાઠયપસ્તક શવિે પ્રશ્નાવલીના આધારે શિક્ષકોના પ્રમતિવો કે વા છે ?
સાંિોધનનો પ્રકાર :
પ્રસ્તત સાંિોધન વ્યવહારીક પ્રકારનાં છે .
પદોની વ્યવહારીક વ્યાખયા :
પાઠયપસ્તક : “શવદ્યાથી અને શિક્ષક િાટે અભ્યાસ િાટે ના િૂળિત િિબધ્ધ એકિો
ધરાવત પ્રિાશણત સાદહત્ય એટલે પાઠયપસ્તક.”
અભ્યાસનાં િહત્વ :
(1) ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના પાઠયપસ્તક રચનાકારોને નવાં પાઠયપસ્તક તૈયાર
કરવાિાાં અને તેિાાં સધારા – વધારા કરવા પ્રસ્તત સાંિોધન િદદરૂપ અને પથદિડક બની
રહે િે. (2) પ્રસ્તત અભ્યાસ દ્રારા ગિરાત સરકારને શવજ્ઞાન શવષયના સશનશશ્નત
પાઠયપસ્તકનાં િાળખાં ઘડવાિાાં િદદરૂપ થઇ િકે .
અભ્યાસનો વ્યાપ :
પ્રસ્તત અભ્યાસિાાં િૂ ન – 2018 થી અિલિાાં આવેલ પાઠયપસ્તક અને િના
પાઠયપસ્તકિાાં સિાન એકિો અને અસિાન એકિો તેિિ આાંતરીક બાબતોનો સિાવેિ
કરે લ છે .
ઉપકરણ :
પ્રસ્તત સાંિોધનિાાં શવજ્ઞાન શવષય પ્રત્યેના પ્રમતિાવ જાણવા િાટે પ્રશ્નાવલીની રચના
કરવાિાાં આવી હતી.
િાદહતીનાં એકત્રીકરણ :
પ્રસ્તત સાંિોધનિાાં પ્રથિ િરૂરી સાંદિડ સાદહત્ય તથા ધોરણ – 7 ના નવા પાઠયપસ્તક ને
આધારીત શવજ્ઞાન શવષયના પાઠયપસ્તકનાં વાાંચન કરવાિાાં આવ્યાં હતાં અને તેના આધારે
િાદહતીનાં એકત્રીકરણ કરવાિાાં આવ્યાં હતાં. પ્રસ્તત અભ્યાસ િાટે SSA પ્રેરીત બનાસકાાંઠા
જીલ્લાના ડીસા તાલકાની તાલકા પ્રા.િાળા ડીસા િાાં નવા પાઠયપસ્તક આધારીત શવજ્ઞાન
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શવષયની તાલીિ િાાં તાલીિ રઇ રહે લા 50 શિક્ષકો પાસેથી પ્રમતિાવો િેળવવાિાાં આવ્યા
હતા.
િાદહતીનાં શવશ્રરલષ
ે ણ અને અથડઘટન :
િાદહતીનાં એકત્રીકરણ કરી નીચે િિબ અથડઘટન કરવાિાાં આવ્યાં હતાં.
િના પાઠયપસ્તક અને નવા પાઠયપસ્તકિાાં સિાશવિ એકિોને આધારે તલના નીચે
પ્રિાણે છે .
સારણી નાંબર - 1
િના પાઠયપસ્તકના એકિો

નવા પાઠયપસ્તકના એકિો
પ્રથિ સત્ર

1. ચાંબકના ગણધિો

1. વનસ્પમતિાાં પોષણ

2. આહારના ઘટકો

2. પ્રાણીઓિાાં પોષણ

3. વનસ્પમતના અાંગો

3. રે સાથી કાપડ સધી
7. હવાિાન-આબોહવા અને આબોહવાની સાથે

7. ગમત,બળ અને ઝડપ

પ્રાણીઓિાાં પોષણ

8. પાચનતાંત્ર , િસનતાંત્ર અને રુશધરાભિસરણતાંત્ર

8. પવન,વાવાઝોડાં અને ચિવાત

9. ઊજાડના સ્ત્રોતો

9. િૂમિ
દદ્રતીય સત્ર

1. શવધત

12. પોષકશ્રેણી

2. ઉચ્ચાલન

13. પયાડવરણીય સાંતલન

3. પદાથોનાં અલગીકરણ

10. સજીવોિાાં િસન

4. િાપન

11. પ્રાણીઓિાાં અને વનસ્પમતઓિાાં વહન

5. અરીસા અને પરાવતડન

12. વનસ્પમતઓિાાં પ્રિનન

6. વિઅરીસા

13. ગમત અને સિય

7. તત્વ , સાંયોિન અને મિશ્રણ

14. શવધતપ્રવાહ અને તેની અસરો

8. સ્નાયકાં કાલતાંત્ર

15. પ્રકાિ

9. ઉષ્િા અને તાપિાન

16. પાણી : એક અિલ્ય સ્ત્રોત

10. હવાનાં પ્રદૂષણ

17. િાંગલો : આપણી જીવાદોરી

11. આપણાં સૂયિ
ડ ાંડળ

18.દૂમષત પાણીની વાતાડ

સિાન એકિો :
િના પાઠયપસ્તક અને નવા પાઠયપસ્તકિાાં સિાશવિ કાંઇક અાંિે સિાન એકિો નીચે
િિબ છે .
સારણી નાંબર - 2
િના પાઠયપસ્તકના એકિો

નવા પાઠયપસ્તકના એકિો

4. પાણીના ગણધિો

16. પાણી : એક અિલ્ય સ્ત્રોત

7. ગમત, બળ અને ઝડપ

13. ગમત અને સિય

8.પાચનતાંત્ર,િસનતાંત્ર અને રુશધરાભિસરણતાંત્ર

2. પ્રાણીઓિાાં પોષણ

1. શવધત

14. શવધતપ્રવાહ અને તેની અસરો

9. ઉષ્િા અને તાપિાન

4. ઉષ્િા
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અસિાન એકિો :
નવા પાઠયપસ્તકિાાં સિાશવિ એકિો િેવાકે વનસ્પમતિાાં પોષણ , રે સાથી કાપડ સધી ,
એચસડ, બેઇઝ અને ક્ષાર , િૌમતક અને રાસાયશણક ફે રફારો , હવાિાન-આબોહવા અને
આબોહવાની સાથે પ્રાણીઓનાં અનકલન , પવન-વાવાઝોડ અને ચિવાત , િૂમિ ,
સજીવોિાાં િસન , પ્રાણીઓિાાં અને વનસ્પમતઓિાાં વહન , વનસ્પમતઓિાાં પ્રિનન ,
પ્રકાિ , િગ
ાં લો : આપણી જીવાદોરી અને દૂમષત પાણીની વાતાડ િેવા એકિો િના
પાઠયપસ્તકિાાં સિાશવિ નહોતા.
12.3 ધોરણ – 7 ના શવજ્ઞાન શવષયના િના અને નવા પાઠયપસ્તકની આાંતરીક બાબતોને
આધારે તલના નીચે િિબ છે .
સારણી નાંબર - 3
િનાં પાઠયપસ્તક

નવાં પાઠયપસ્તક

1. ધોરણ – 7 ના પ્રથિ અને દદ્રતીય સત્રના
પાઠયપસ્તકના

પાઠયપસ્તકના

પાનાાંની

પાનાાં

અનિિે 100 અને 132 છે .
2. એકિોની વચ્ચે પ્રશ્નોના િવાબ લખવાની િગ્યા
આપેલ છે .
3. પ્રયોગો કરીને અવલોકનો નોંધવાનાં િણાયાં છે .
4. એકિિાાં પ્રશ્નાથડ દ્રારા પ્રશ્નો પૂછવાિાાં આવ્યા છે .

- ધોરણ – 7 ના નવા સાંખયા 233 છે અને દળદાર
છે .
- એકિોિાાં લખાણ સળાંગ છે .
– પ્રયોગોની ચચત્ર સાથે સિિતી આપેલ છે .
– એકિિાાં પહે લી અને બઝોના પાત્રો દ્રારા ચચતન
િાગે તેવા પ્રશ્નો પૂછવાિાાં આવ્યા છે .

5. પાદરિામષક િબ્દોના નાિ અાંગ્રેજી િાષાિાાં

- પાદરિામષક િબ્દોના નાિ અાંગ્રજી
ે
િાષાિાાં

આપેલ નથી

આપેલ છે

6. પ્રવૃમત પર શવષેિ ધ્યાન આપવાિાાં આવેલ છે

-પ્રયોગની સિિતી પર શવષેિ આપવાિાાં આવેલ

ધ્યાન

છે .

7. ચારથી પાાંચ એકિને અાંતે પનરાવતડનનો સિાવેિ
સિાવેિ કરે લ છે .
8. સ્વાધ્યાય શવશવધતાસિર ઓછો િણાય છે .

-દરે ક એકિને અાંતે સારાાંિનો કરે લ છે .
-સ્વાધ્યાયિાાં ખાલી િગ્યા પૂરો,ખરાાં ખોટાાં , જોડકાાં
જોડો એિ શવશવધતાસિર છે .

9. એકિિાાં પ્રવૃમતઓ અને પ્રોિેકટનો સિાવેિ અને

- શવસ્તૃત અભ્યાસ િાટે પ્રવૃમતઓ અને પ્રોિેકટનો

કરે લ છે .

સિાવેિ કરે લ છે .

10. રિૂ આતની િૈલી આગિન પ્રકારની છે . પ્રકારની
છે .
11. પાનાિાાં સળાંગ લીટીિાાં લખાણ છે .

- રિૂ આતની િૈલી શનગિન પ્રકારની છે .
– પાનાિાાં બે િાગ પાડી લખાણ
લખવાિાાં આવેલ છે .

12. એકિના અાંતે િબ્દસૂચચ આપવાિાાં આવેલ

–એકિના અાંતે િબ્દસૂચચ આપવાિાાં આવેલ છે િેથી

નથી.

દરે ક િબ્દને સરળતાથી સિજી િકાય.

13. વ્યાવહાદરક જીવન સાથેનો અનબાંધ ઓછો

- વ્યાવહાદરક જીવન સાથેનો અનબાંધ સારો જોવા

જોવા િળે છે .

િળે છે .

14. શવષય વસ્તને લગતી અન્ય િણકારી આપવાિાાં

– ‘ િાં તિે જાણતા હતા ‘ . િીષડક હે ઠળ અન્ય

આવેલ નથી.

િણકારી આપવાિાાં આવેલ છે .
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