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ધોરણ-8ના અંગે્રજીના ાઠ્યપસુ્તકનુું મલૂયાુંકન 
ડૉ. નનેશ કાડડયા 

આસવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય, હશન્દી સળક્ષણ સલબાગ, ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, અભદાલાદ 
e-mail: nilesh.gvp@gmail.com    (M) 9825709921 

સારાુંશ: બાયત એક ફહબુાી દેળ છે. ગજુયાતભાાં અંગ્રજેી દ્વિતીમ બાા તયીકે ળીખલલાભાાં આલે 

છે. અંગ્રેજી બાાનુાં ગણુલત્તાયકુ્ત સળક્ષણ ભે તે ભાટે સનષ્ણાત સળક્ષકો જેટલુાં જ ભશત્તત્તલ વાયા 

ાઠયપસુ્તકોનુાં છે. ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠયપસુ્તક ભાંડ િાયા પ્રકાસળત ધોયણ-8ના 

અંગ્રેજીના ાઠયપસુ્તકનુાં ફાહ્ય અને આંતહયક મલૂમાાંકન કયલાનો વાંળોધકે પ્રમાવ કમો છે. જેભાાં 

બાા ળીખલાના ભશત્તત્તલના ચાય કૌળલમો અનકુ્રભે શ્રલણ, કથન, લાાંચન અને રેખનનો 

વભાલેળ કેટરા પ્રભાણભાાં થમો છે તે જાણલા વાંળોધકે પ્રમત્તન કયેર છે.  
ચાવીરૂ શબ્દો : અંગ્રેજી, ાઠયપસુ્તક, મલૂમાાંકન 

 NCF (2005) ના યીોટટભાાં ફાકોને શુાં બણાલવુાં? અને કેલી યીતે બણાલવુાં? તેની સલળદ્ 

ચચાટ થમરે છે. જેભાાં અભ્માવક્રભ સનભાટણ ભાટે ભશત્તત્તલના ાાંચ સવદ્ાાંતો આેર છે. 1. જ્ઞાનને 

ળાા ફશાયના જીલન વાથે જોડવુાં. 2. ગોખણટ્ટીથી મકુ્ત સળક્ષણ. 3. ફાકોનો વલાાંગી સલકાવ 

થામ તેલા ાઠયપસુ્તકોનુાં સનભાટણ કયવુાં. 4. યીક્ષા દ્સત અન ે તેનુાં બાયણ ઘટાડવુાં. 5. 

રોકળાશી મલૂમોને લયેર નાગહયકોનુાં સનભાટણ.  

બાયત અનેક બાાઓ અને ફોરીઓ ધયાલતો દેળ છે. યાંત ુઅંગ્રેજી શલે સલશ્વ બાા 

ફનતી જામ છે. ગજુયાતના સલદ્યાથીઓ દેળ અને દુસનમાભાાં ોતાના વ્મલશાયો વયતાથી કયી 

ળકે તે ભાટે અંગ્રેજી યનુાં પ્રભતુ્તલ જરૂયી છે. અગાઉના ાઠયપસુ્તકો Structural approach ના 

આધાયે તૈમાય થતા શતા જ્માયે નલા ાઠયપસુ્તકો Functional approach (કામટરક્ષી 

અભબગભ)ના આધાયે તૈમાય થમેર છે. કોઈણ સલમ ળીખલલા ભાટે ાઠયપસુ્તક એક 

અગત્તમનુાં વાધન (tool) છે. Thotapally (2014) િાયા શાથ ધયામેર વાંળોધનનાાં તાયણો જણાલતાાં 

શતાાં કે આંધ્રપ્રદેળના ધોયણ-6ના અંગ્રજેીના ાઠયપસુ્તકનો અભર કયતાાં શરેા તેનો Pilot 

study કયલાભાાં આવ્મો ન શતો. Raval (2013) િાયા ધોયણ-7નાાં અંગ્રજેી સલમનાાં ાઠયપસુ્તકનુાં 

સલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. તેભના તાયણો જણાલતા શતા કે બાાકીમ કૌળલમો કયતાાં 

સલમલસ્તુાં સનરૂણ લધાયે ભાત્રાભાાં શત ુાં.   
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કોઈણ બાા ળીખલા ભાટે બાાના ચાય કૌળલમોનો વભાલેળ ાઠયપસુ્તકભાાં થલો 

જરૂયી છે. ધોયણ-8ના અંગ્રેજીના ાઠયપસુ્તકભાાં બાાના ચાય કૌળલમોનો વભાલેળ મોગ્મ 

પ્રભાણભાાં થમેર છે કે કેભ તે જાણલા વાંળોધકે પ્રમત્તન કયેર છે.  
અભ્યાસના હતેઓુ 

1. ધોયણ-8ના અંગ્રેજીના ાઠયપસુ્તકનુાં ફાહ્ય મલૂમાાંકન કયવુાં. 

2. ધોયણ-8ના અંગ્રેજીના ાઠયપસુ્તકનુાં બાાના ચાય કૌળલમોના વાંદબ ેમલૂમાાંકન કયવુાં. 

3. ધોયણ-8ના અંગ્રેજીના ાઠયપસુ્તકના મલૂમાાંકન આધાયે સચૂનો અને બરાભણો કયલી. 
અભ્યાસના પ્રશ્નો 

1. ાઠયપસુ્તકની ફાાંધણી, પષૃ્ઠ, ભચત્રોની ગણુલત્તા કેલી છે? 

2. શ્રલણ કૌળલમની પ્રવસૃત્ત કેટરા પ્રભાણભાાં છે? 

3. કથન કૌળલમની પ્રવસૃત્ત કેટરા પ્રભાણભાાં છે? 

4. લાાંચન કૌળલમની પ્રવસૃત્ત કેટરા પ્રભાણભાાં છે? 

5. રેખન કૌળલમની પ્રવસૃત્ત કેટરા પ્રભાણભાાં છે? 
અભ્યાસની કે્ષત્રમયાાદા 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવ ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠયપસુ્તક ભાંડ િાયા લટ-2016ભાાં પ્રકાસળત 

ધોયણ-8ના અંગ્રેજીના ાઠયપસુ્તક પયુતો ભમાટદીત શતો. 
અભ્યાસની દ્ધનત 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગણુાત્તભક વાંળોધનની સલમલસ્ત ુસલશ્રેણ દ્સતનો ઉમોગ 

કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
ઉકરણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાટે ઓખમાદી (check list) નો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
માડહતી એકત્રીકરણ અને પથૃક્કરણ 

 વાંળોધક િાયા યભચત ઓખમાદીનો ધોયણ-8ના અંગ્રેજીના ાઠયપસુ્તકભાાંથી ભાહશતી 

એકત્રીકયણ ભાટે ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. ભાહશતીના પથૃક્કયણ ભાટે સલમલસ્ત ુ

સલશ્રેણ દ્સતનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
માડહતી નવશ્ેષણ  
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સારણી-1  

ધોરણ-8ના અંગે્રજીના ાઠ્યપસુ્તકની સામાન્ય માડહતી 

સારણી-2 

ધોરણ-8ના અંગે્રજીના ાઠ્યપસુ્તકમાું સેમેસ્ટર મજુબ આે પ્રવનૃિઓની યાદી 

ધોયણ-8 સેમેસ્ટર-1  

ટકાલાયી 

સેમેસ્ટર-2  

ટકાલાયી 

 

કુર 

પ્રવસૃત્તની 

વાંખ્મા 

  

વયાવયી પ્રવસૃત્તઓની 

માદી 

પ્રવસૃત્તની 

વાંખ્મા 

પ્રવસૃત્તની 

વાંખ્મા 

શ્રલણ કૌળલમ 4 14.81% 7 10.93% 11 12.08% 

કથન કૌળલમ 4 14.81% 7 10.93% 11 12.08% 

લાાંચન કૌળલમ 9 33.33% 29 45.31% 38 41.75% 

રેખન કૌળલમ 10 37.03% 21 32.81% 31 34.06% 

વેભેસ્ટય 1 અને 

2ની 

પ્રવસૃત્તઓની 

વાંખ્મા 

27  64  91  

નવગત સેમેસ્ટર-1 સેમેસ્ટર-2 

ાઠયપસુ્તકનુાં નાભ English  second Language English  second Language 

લટ અને પ્રકાળન સ્થ 2016, ગાાંધીનગય 2016, ગાાંધીનગય 

કુર પષૃ્ઠ 56 86 

યસુનટની વાંખ્મા 4 5 

હકિંભત સલનામલૂમ સલનામલૂમ 

મખુપષૃ્ઠ યાંગીન  યાંગીન  

કાગની ગણુલત્તા વાયી વાયી 

પોન્ટ વાઈઝ મોગ્મ યોગ્ય 

ાઠયપસુ્તકની ફાાંધણી વાયી સારી 

સનભાટણ GCERT, ગાાંધીનગય GCERT, ગાાંધીનગય 

મદુ્રક ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠયપસુ્તક 

ભાંડ, ગાાંધીનગય 

ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠયપસુ્તક 

ભાંડ, ગાાંધીનગય 



Research Guru:  Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1336  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 વાયણી-2નાાં અલરોકનના આધાયે કશી ળકામ કે ધોયણ-8નાાં વેભેસ્ટય-1ના અંગ્રજેીના 

ાઠયપસુ્તકભાાં શ્રલણ, કથન, લાાંચન અને રખેન કૌળલમનુાં પ્રભાણ અનકુ્રભે 14.81%, 14.81%, 

33.33% અને 37.03% શત ુાં. જ્માયે વેભેસ્ટય-2ભાાં શ્રલણ, કથન, લાાંચન અને રખેન કૌળલમનુાં 

પ્રભાણ અનકુ્રભે 10.93%, 10.93%, 45.31% અને 32.81% શત ુાં. 

 તેના આધાયે એવુાં તાયણ યજૂ કયી ળકામ કે વેભેસ્ટય-1 અને 2ભાાં શ્રલણ અન ેકથન 

કૌળલમનુાં પ્રભાણ વભાન શત ુાં. જ્માયે લાાંચન અને રેખન કૌળલમના પ્રભાણભાાં અથટસચૂક તપાલત 

જોલા ભતો શતો. જેની સ્ષ્ટતા આકૃસત-1ભાાં દળાટલેર છે.  

 
આકૃનત-1 

ધોરણ-8ના અંગે્રજી ાઠ્યપસુ્તકમાું સમાનવષ્ટ ભાષા કૌશલય 

તારણો અને ચચાા 

 ધોયણ-8ના અંગ્રેજીના ફન્ન ે વેભેસ્ટયના ાઠયપસુ્તકની ફાાંધણી, ભચત્રો અન ે કાગની 

ગણુલત્તા સધુાયલાની જરૂય જણામ છે.  

 ફને્ન વેભેસ્ટયભાાં શ્રલણ અને કથન કૌળલમની પ્રવસૃત્તઓનુાં પ્રભાણ ઓછાં જોલા ભે છે. 

આ ફે કૌળલમો કોઈણ બાા ળીખલા ભાટે ામાના કૌળલમ ગણામ છે. આથી શ્રલણ અને 

કથન કૌળલમનો મોગ્મ સલકાવ થામ તેલી પ્રવસૃત્તઓ ઉભેયલાની જરૂય જણામ છે. 

 વેભેસ્ટય-1ની વયખાભણીભાાં લાાંચન અને રેખન કૌળલમનુાં પ્રભાણ વેભેસ્ટય-2ભાાં 

ફભણાથી ણ લધાયે જોલા ભે છે. આથી લાાંચન અને રખેન કૌળલમની પ્રવસૃત્તઓની વમ્મક 

લશેંચણી થલી જોઈએ. 
ભામણો 

 ાઠયપસુ્તકનુાં સપ્રન્ટીંગ મોગ્મ યીતે થામ તેની કાજી ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠયપસુ્તક 

ભાંડે રેલી જોઈએ. 
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 શ્રલણ અને કથન કૌળલમની પ્રવસૃત્તઓ લધાયલી જોઈએ. 

 લાાંચન અને રેખન કૌળલમનુાં પ્રભાણ ફાંને્ન વેભેસ્ટયભાાં મોગ્મ પ્રભાણભાાં શોવુાં જોઈએ. 

 સળક્ષક અને સલદ્યાથીઓનુાં પ્રભાણ તથા લાસ્તસલક લગટખાંડ મજુફ પ્રવસૃત્તઓનો વભાલેળ 

કયલો જોઈએ. 
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