
 

 

 

ળેઠ ધનજીળા રૂસ્તભજી ઉભયીગય ભેભોરયમર ળાા, ઉભયા,સયુત .ગજુયાતી ભાધ્મભ, પ્રાથમભક મલબાગ 

ળૈ. લષ- ૨૦૨૧-૨૨                 ધોયણ- ૬               લામિક અભ્માવક્રભ 

ક્રભ  ભાવ  ગજુયાતી  રશન્દી  અંગે્રજી  ગણણત  મલજ્ઞાન  વા. મલ  વસં્કૃત  ણિત્રકાભ  કમ્પ્યટૂય  

૧.  જૂન ૧- યેલ્લે સ્ટેળન 

 

 

 

चित्र पाठ_१ 

दयालु चिकारी 

Unit:1 Where 

were you? 

Use of was, 

were. 

1.વખં્મા 
રયિમ 

1.ખોયાક : ક્ાથંી 
ભે છે? 

 2. આશાય ના 
ઘટકો 

1.િારો ઇમતશાવ 

જાણીએ 

 

 

वन्दना 

चित्रपदानन (१ त: ४ 

) 

1. 

યંગ િક્ર 

2. 

A to Z અને 1 

to 10 

 

 ાઠ 1 કમ્પ્યટુય 

રયિમ    

૨.  જુરાઈ ૨-રશિંદભાતાને 

વફંોધન 

૩- દ્વિદર 

૪- યમલળકંય 

ભશાયાજ 

२_ एक जगत, एक 

लोक (कनवता)  

३_ समज़दार नन्ही 

 

Unit: 2 Two 

Mo Chho 

Past tense 

Essay:My 

friend 

2.પણૂષ 
વખં્માઓ 

 

3.વખં્મા વાથે 

યભત 

૩. યેવાથીકાડ 

સધુી 
4. લસ્તઓુના  જૂથ 

ફનાલલા 
 

2.આરદભાનલથી 
સ્થામી જીલનની 
વપય 

9.આણુ ંઘય 

પથૃ્લી 
 

गद्य-२ आकाि: 

पतनत 

गद्य-३ लेखनम् 

गद्य-४ सङ्ख्या 

3. 

િોયવભા 
અરકૃંત બાત 

 

ાઠ 2 

મલન્ડોઝના 
વાભાન્મ ખ્માર 

અને તેના બાગો 
ાઠ-૩ 

ઇન્ટયનેટ 

રયિમ 

 

૩.  ઓગષ્ટ ૫- ભશનેતની 
ભોવભ 

૬- રેખનઝારી 
નો યશી 
 

४_ नगनती ५१ से १०० 

५_ धरती को महाकाएँ 

 

Unit  3Fought 

and won 

Simple past 

4. ભમૂભમતના 
ામાના 
ખ્મારો 
5. ામાના 
આકાયોની 
વભજૂતી 

5. દાથોના 
અરગીકયણ 

6. આણી 
આવાવ થતા 
પેયપાયો 
 

3.પ્રાિીન નગયો 
અને ગ્રથંો         
14.મલમલધતાભા ં
એકતા 
 

पद्य-५ हस्ती हस्ती 

हस्ती 

पुनरावततनम् -१ 

गद्य-६ सप्तवासरा: 

4. 

8  વે.ભી.નુ ં
લતુષ દોયો. 
ઓલયરેીંગ 

કયો. (આકાય-

ાિં ) 

5. 

કભ, ભાછરી, 
ાણી, તાલ, 

વકૃ્ષ, સમૂષ।  
(ાનુ-ં33) 

 

ાઠ-4 

Microsoft 

excel 2007 

ાઠ-૫ 

એક્વરભા ંડેટા 
એન્ટય કયલો 



 

 

૪ વ્ટેમ્પફય ૭- ગરે 
ગરે 
૮- ણફયફરની 
યકુ્ક્ત 

 

६_ सुबह 

७_ बूज़ो तो जाने 

Unit 4 Watch 

your watch 

Essay A clock 

6.પણૂાષક 

વખં્માઓ 

7.અપણૂાાંક 

વખં્માઓ 

7. લનસ્મતની 
જાણકાયી ભેલીએ 

8. ળયીયનુ ં
શરનિરન 

4.બાયતની 
પ્રાયંણબક યાજ્મ 

વ્મલસ્થા 
10.પથૃ્લીના 
આલયણો 

गद्य-७ करोनत 

गद्य-

८काकस्यिातुयतम् 

6. 

ભાછરી, સમૂષ, 
લાદ, લષત, 

ાણી, 
લનસ્મત.  

(ાનુ-ં33) 

ાઠ 6 

worksheet ભા ં
એડીટીંગ 

સધુાયા 1 

૫ ઑક્ટોફય ૯-ાદય 

 

 

 

८ - राजा का नहस्सा Unit 1 Taste of 

India 

Preposition 

પનુયાલતષન 9. વજીલો અને 

તેભની આવાવ 

10. ગમત અને 

અંતયનુ ંભાન 

15.વયકાય 

 

गद्य-९ समय: 

पुनरावततनम्-२ 

 

7. 

મકુ્ત શસ્ત ણિત્ર 

 

પનુયાલતષન 

પનુયાલતષન – વત્રાતં યીક્ષા 
૬ નલેમ્પફય ૧૦-

આરારીરા 
લાવરડમા 

१_ इतनी िनि हमें 

देना दाता  

Unit :2 Ship 

of desert 

Use ‘can’ 

8.દળાળં 

વખં્માઓ  

10. ગમત અને 

અંતયનુ ંભાન 

 

5.ળામંતની 
ળોધભા ં:બધુ્ધ 

અને ભશાલીય  

11.ભમૂભસ્લરૂો  
 

गद्य-१ मम अङ्गानन 

पद्य -२ दचिणपादम् 

 

8. 

ડબ્ફો ,ઘડો 
,ટભરય  (ાનુ-ં
13) 

9. 

SAVE 

WATER 

 

ાઠ 1 

લકષળીટભા ં
એરડરટિંગ સધુાયા 
2 

૭ રડવેમ્પફય ૧૧-એક જાદુઈ 

ત્રની લાતાષ 
૧૨-યાલણનુ ં
મભથ્માણબભાન 

૧૩વાગયકાઠંા
નો 
પ્રલાવ 

२_ अनूठे इंसान 

३_ जरा मुसु्कराई 

Unit:3 In 

future 

8. દળાળં 

વખં્માઓ 

 

9.ભારશતીનુ ં
મનમભન 

11. પ્રકાળ 

ડછામો અને 

યાલતષન 

12. મલદ્યતુ તથા 
રયથ 

 

6.ભૌમષયગુ  

િદં્રગુ્ ત અને 

વમ્રાટ અળોક 

16.સ્થામનક 

વયકાય  

 

गद्य-३ करोनम 

गद्य-४ प्रहेचलका: 

पुनरावततनम्-१ 

 

10. 

કયેણની ડાી 
11. 

INDIA 

/જમરશિંદ 

 

ાઠ ૨ એભએવ 

એક્વેર ભા ં
ગાણણમતક 

પ્રરક્રમાઓ 

ાઠ 3 MS 

EXCEL 

કેટરાક 

ઉમોગી 
પકંળન 



 

 

 
૮ જાન્યઆુયી ૧૪-વાયા 

અક્ષય 

૧૫-ગજુયાત 

ભોયી 
ભોયી યે 

४_ पुस्तक हमारी नमत्र 

५_ जय नवज्ञान की 

Unit:4 Will 

you wake up 

Essay: The 

lion 

 

10.ભાન 

 

11.ફીજ ગણણત 

13. ચુફંક વાથે 

ગમ્પભત 

14. ાણી 
 

7.ગુ્ ટયગુ અને 

અન્મ ળાવકો  
12. 

નકળો વભજીએ  

 

गद्य-५ मम 

नवद्यालय: 

पद्य-६ भवतुभारतम् 

12. 

ભાછરી સમૂષ 
લાદ લષત 

ાણી 
લનસ્મત.(ાનુ-ં
34) 

 

ાઠ-4 

એક્વેરભા ંિાટષ  
આરેખ 

૯  પેબ્રઆુયી ૧૬-ભાત ૃહૃદમ 

૧૭-સગુધં 

કચ્છની! 
 

 

६_ न्याय 

७_ यह भी एक 

पररिा 

Unit:5 Fifth of 

the sixth 

Story writing 

Use of 

cardinal and 

ordinal 

number 

12.ગણુોત્તય 

અને પ્રભાણ 

 

13.વમંભમત 

15.આણી 
આવાવની શલા 
16. કિયાનો વગં્રશ 

અને કિયાનો 
મનકાર 

 

8. 

બાયતલષની 
બવ્મતા  
17. 

જીલનમનલાષશ  

 

पद्य-७ सुभानितानन 

गद्य-८ 

जन्मनदनोत्सव: 

गद्य-९ सूिय: 

पुनरावततनम्-२ 

 

13. 

લતુષભા ં 
રડઝાઇન (૧૪ 

વે.ભી.) 
14. 

ભાનલ આકાય  

 

ાઠ 5 કમ્પ્યટુય 

મનમમંત્રત 

વાધનો 

૧૦ ભાિષ ૧૮-સબુામત 

 

 

 

पुनरावततन Revision 14. પ્રામોણગક 

    ભમૂભમત 

પનુયાલતષન 13. 

બાયત 

:ભપૂષૃ્ઠ,આફોશ
લા,લનસ્મત 

અને લન્મજીલ  

पुनरावततनम् 

 

પનુયાલતષન પનુયાલતષન 

PRACTICAL

S 

૧૧ એમપ્રર પનુયાલતષન- લામિક યીક્ષા  
૧૨ ભે ઉનાળુ લેકેવન 

 


