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ગાશણતિક િકવ : આવશ્યકિા, પ્રકાર અને
શવકાસાવવાની રીિો
વરુણકુ માર ડી. રાઠોડ
શિક્ષક, સ. મા. ઉ.મા. િાળા, આહવા
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આજનો યુગ શવજ્ઞાન અને િકનીકી યુગ છે . ગશણિ એ શવજ્ઞાન અને િકનીકીના શવકાસનો
આધાર છે , િેથી ગશણિને શવજ્ઞાનની રાણી કહે વામાાં આવે છે . ગશણિનુાં જ્ઞાન એ ગાશણતિક
િકવ ની ક્ષમિા પર આધારીિ છે , િેથી શવદ્યાથીઓમાાં પ્રાથતમક સ્િરથી ગાશણતિક િકવ
શવકસાવવો દહિાવહ છે . શવદ્યાથીઓમાાં ગાશણતિક િકવ સુધારવા માટે , અધ્યયન અધ્યાપન પ્રશક્રયામાાં પદરવિવન આવ્યુાં છે .
ગાશણતિક િકવ એ એક કૌિલ્ય છે જે શવદ્યાથીઓને અન્દ્ય િમામ ગાશણતિક કુ િળિાનો
ઉપયોગ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે ગાશણતિક િકવ નો ઉપયોગ કરીને ., શવદ્યાથીઓ
પદરશસ્થતિનુાં મૂલ્યાાંકન કે વી રીિે કરવુાં િે સમજી િકે છે , સમસ્યાઓનુાં શનરાકરણ લાવવા
માટે ની વ્યૂહરિના પસાંદ કરી િકે છે , િાર્વકક શનષ્કષવ પર આવી િકે છે , ઉકે લોનુાં વણવન કરે
છે અને ઉકે લો કે વી રીિે લાગુ પડે છે િે સમજાવી િકે છે જો શવદ્યાથીઓ ગાશણતિક .િકવ
શવકસાવે છે િો િે ગશણિિાસ્િના ચિિક બની િકિે .
ગાશણતિક િકવ ની આવશ્યકિા કયારે
જ્યારે ગાશણતિક પડકારોનો સામનો કરવો પડે
જ્યારે કોઇ નવો ગાશણતિક પડકાર આવે છે , ત્યારે િેને હલ કરવા માટે ગાશણતિક િકવ નો
ઉપયોગ કરવો જરૂરી બને છે પડકારને લગિી માદહિીનો ઉપયોગ કે વી રીિે કરવો ., કઈ
ગાશણતિક પ્રશક્રયાનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય રહિે, કોઈ શવશિષ્ટ્ પદ્ધતિનો ઉપયોગ અથવા
ગાશણતિક ઉકે લો માટે હોઈ િકે છે આ બધા પ્રશ્નો ગાશણતિક િકવ દ્વારા ઉકે લી ઉકે લી .
.ગાશણતિક સમસ્યા ઉકે લી િકાય
જ્યારે િાર્વકક શવિારની જરૂર હોય
જ્યારે ગાશણતિક સમસ્યાઓનુાં શનરાકરણ લાવવા માટે િાર્વકક શવિારધારાની જરૂર હોય
ત્યારે ગાશણતિક િકવ જરૂરી છે .
ઉદા.
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અહીં આપેલી ગાશણતિક સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે , આપેલ નાંબરો વચ્િેનો સાંબાંધ
સમજવો જ જોઇએ. જેમ કે , સાંખ્યાની આગળ આપેલ સાંખ્યા િેની પુણવવગવ સાંખ્યા છે , િેથી
પ્રશ્નાથવ ચિહ્નની જગ્યાએ 16 આવિે.
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ગાશણતિક સમસ્યાને હલ કરવા માટે એક કરિા વધુ રીિો છે .
જ્યારે ગાશણતિક સમસ્યાનો ઉકે લ લાવવા માટે એક કરિા વધુ રીિો હોય ત્યારે ગાશણતિક
િકવ િેને હલ કરવા માટે વધુ સરળ પદ્ધતિ અપનાવવા માટે ઉપયોગી થિે.
ઉદા.

3x(5+6)

અથવા 3 x ( 5 + 6 )

=3x5+3x6

= 3 x 11

= 15 + 18

= 33

= 33
અહીં, બીજી પદ્ધતિ પ્રથમ પદ્ધતિ કરિા ટૂાં કી છે િેથી બીજી પદ્ધતિ પસાંદ કરી િકાય છે .
જ્યારે પૂરી પાડવામાાં આવેલ માદહિીમાાં ખૂટિી થયેલ માદહિીની િોધ કરવી હોય
આપેલ ગાશણતિક માદહિીમાાં ખૂટિી માદહિી િોધવા માટે , ગાશણતિક િકવ ઉપયોગી છે . ઉદા. 1, 8,…., 64, 125
અહીં દલીલ કરી િકાય છે કે પૂણવઘન સાંખ્યા ક્રમમાાં આપવામાાં આવી છે , િેથી 27 ખાલી
જગ્યામાાં આવિે.
કોઈ ઉકે લનુાં મૂલ્યાાંકન કરિી વખિે
ઉદા.

(1) જો 12 િોકલેટ 3 બાળકો વચ્િે વહેં િવામાાં આવે િો, દરે ક
બાળકને કે ટલી િોકલેટ મળિે?
(2) જો કારમાાં 5 લોકો મુસાફરી કરી િકે , િો 22 લોકોને મુસાફરી
કરવા કે ટલી કારની જરૂર પડિે?

બાંને સમસ્યાઓ ભાગાકારની પ્રશક્રયા દ્વારા ઉકે લી િકાય છે . ભાગાકારની પ્રશક્રયા દ્વારા પ્રથમ
ઉદાહરણનો જવાબ 4 છે , બીજા ઉદાહરણમાાં જવાબ 4.4 છે . પરાંિુ, કારની સાંખ્યા આખી
સાંખ્યામાાં આવે છે િેથી સાિો જવાબ 5 હિે.
જ્યારે ગશણિની સમસ્યાનુાં એક કરિાાં વધુ સમાધાન હોય
ઉદા. નીિે આપેલ આકૃ તિમાાં જુ દી પડિી આકૃ તિ િોધો.
(A)

(B)

(C)

(D)

જો આ પ્રશ્ન માટે ગાશણતિક િકવ ક્ષેિફળ સાથે સાંબાંશધિ હોય, િો આકૃ તિ- B અલગ પડે
છે કારણ કે ., આકૃ તિ- B ને ક્ષેિફળ નથી જ્યારે બાકીની આકૃ તિઓ ક્ષેિફળ ધરાવે છે .
પરાંિુ, જો ગશણિ િકવ ખૂણાના આધારે કરવામાાં આવે િો આકૃ તિ- A અલગ આકૃ તિ છે
કારણ કે િેમાાં કોઈ ખૂણા નથીઆમ ., ગાશણતિક િકવ ના આધારે , એમ કહી િકાય કે આપેલ
સમસ્યાના એક કરિાાં વધુ ઉકે લો િક્ય છે .
ગાશણતિક િકવ ના પ્રકાર
ગાશણતિય શનણવય લેવા માટે ઉપયોગી .ગાશણતિક િકવ ના સાિ પ્રકારો નીિે મુજબ છે
1. શનગનાત્મક િકવ
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2. અાંિજ્ઞાવન
3. પ્રતિસ્પધી શવિારસરણી
4. જદટલ શવિાર
5. શવપરીિ ક્રમ
6. અપહરણકારી ખેિાણ
આગમનાત્મક િકવ , શનગનાત્મક િકવ મુખ્યત્વે ગશણિ િસ્િમાાં ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવિા
િકવ છે .
1. આગમનાત્મક િકવ
િકવ ની જે પ્રશક્રયામાાં એક કે વધારે જ્ઞાિ માદહિીના આધારે કોઇ િોક્કસ િારણ પર
પહોિવામાાં આવે છે િેને આગમનાત્મક િકવ કહે વમાાં આવે છે .આગમનાત્મક િકવ નો
અભ્યાસ સામાન્દ્ય રીિે અનૌપિાદરક િકવ અથવા શવવેિનાત્મક શવિારસરણી િરીકે
ઓળખાિા ક્ષેિની અાંદર કરવામાાં આવે છે .
ગાશણતિક િકવ ની આગમનાત્મક પદ્ધતિમાાં, શનવેદનની માન્દ્યિા િોક્કસ શનયમોના સમૂહ
દ્વારા િપાસવામાાં આવે છે અને િે પછી િેને સામાન્દ્ય બનાવવામાાં આવે છે . બીજા િધદોમાાં
કહીએ િો, િકવ ની આગનાત્મક પદ્ધતિમાાં શનવેદનની માન્દ્યિા િોક્કસ શનયમોના સમૂહ
દ્વારા િપાસવામાાં આવે છે અને િે પછી પ્રેરણાત્મક િકવ ને સામાન્દ્ય બનાવવામાાં આવે છે .
ઉદા.

શવધાન: માલની કકમિ 15 રૂતપયા છે અને વસ્િુ બનાવવા માટે મજૂ રની કકમિ

રૂ.20 વસ્િુની વેિાણ કકમિ રૂ. 100
િકવ ઉપરોક્િ શવધાન પરથી : એવુાં કહી િકાય કે આઇટમ િેને વેિેલા સ્ટોસવ માટે સારો નફો
આપિે.
2. શનગમનાત્મક િકવ
િકવ ની જે પ્રશક્રયામાાં એક કે વધારે જ્ઞાિ માદહિીના આધારે કોઇ િોક્કસ િારણ પર
પહોિવામાાં આવે છે િેને શનગમનાત્મક િકવ કહે વમાાં આવે છે .શનગમનાત્મક િકવ એ આપેલ
શનયમોની પરથી શનશિિ દદિામાાં જાય છે , અને િેમને િારણો સાથે જોડે છે .જો િમામ
જગ્યાએ શનયમો સાિા અને સ્પષ્ટ્ હોય, અને આનુષાંતગક િકવ ના શનયમોનુાં પાલન થિુાં હોય
િો િેના પરથી મળેલ શનષ્કષવ જરૂરથી સાિો હિે.
શનગમનાત્મક િકવ આગમનાત્મક િકવ ના ચસદ્ધાાંિથી શવરોધી છે આગમનાત્મક િકવ થી .
શવપદરિ શનગમનાત્મક િકવ માાં આપેલ શવધાન માટે સામાન્દ્ય શનયમો લાગુ કરીને એ છીએ
અને િોક્કસ શનવેદનો માટે િેને સાિુાં બનાવીએ છીએ શનગમનાત્મક િકવ માાં સામાન્દ્ય .
શનયમોના સામાન્દ્યીકરણ દ્વારા િારણ પ્રાપ્ત થાય છે , એટલે કે , ત્યાાં સાિુ િારણ પ્રાપ્ત
થવાની અશનશિિિા રહે લી છે .
ઉદા-શવધાન .પાયથાગોરસનો પ્રમેય કોઈપણ કાટકોણ તિકોણ માટે સાિો છે :
િકવ જો :ABC તિકોણ કાટકોણ તિકોણ હોય, િો િે પાયથાગોદરયન પ્રમેયને અનુસરે છે .
ગાશણતિક િકવ સુધારવા માટે ની રીિો
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ગાશણતિક િકવ ગાશણતિક કૌિલ્યોને જોડવાનુાં કામ કરે છે ગાશણતિક િકવ શવકસાવવા .
.માટે ની રીિો નીિે મુજબ છે
જૂ થ અભ્યાસ
જો શવદ્યાથીઓને ગાશણતિક સમસ્યાઓ હલ કરવાનુાં કામ સોંપવામાાં આવે, િો િેઓ પ્રશ્નોના
ઉકે લ સુધી પહોંિવા માટે િકવ રજૂ કરિે સમસ્યાનુાં શનરાકરણ લાવવા માટે અન્દ્ય .
શવદ્યાથીઓ દ્વારા રજૂ કરે લી દલીલો સાાંભળિે, અન્દ્ય શવદ્યાથીઓ દ્વારા પ્રસ્િુિ િકવ
સમજવામાાં અને મૂલ્યાાંકન કરવામાાં સમથવ બનિે શવદ્યાથી ગશણિની સમસ્યાઓના .
.શનરાકરણની િાકીક અને સરળ રીિ પસાંદ કરી િકિે
શવદ્યાથીઓને “કે મ” જેવા પ્રશ્નો પૂછવા માટે પ્રોત્સાદહિ કરો.
ગશણિનુાં અધ્યાપન કરિી વખિે જ્યારે િેઓને મળેલ પદરણામને સાિુ ઠરાવવા િકવ
આપવાનુાં

કહે વામાાં આવિે, ત્યારે શવદ્યાથીઓ જવાબની પાછળ ગશણિના િકવ શવિે

શવિારિે આ .સાિા જવાબો પાછળ ગશણિિાસ્િનાાં કયાિકવ હોઈ િકે િેનો શવિાર કરિે .
પ્રશક્રયાના શવદ્યાથીઓ સ્વિાંિ ગાશણતિક શવિારક િરીકે શવકાસ પામવા મદદરૂપ બનેે છે .
આ ચસવાય ગશણિના શવકાસની કે ટલીક પદ્ધતિઓ નીિે મુજબ છે .
•

કોયડા

•

ચિિો દ્વારા

•

છાંદો અને
ગીિો

•

શવદ્યાથીઓ
ગાશણતિક

દ્વારા

•

વાિાવ કહે વી

•

રમિો દ્વારા

મોડે લો
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