
 

 

 
 

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

ળૈ. લષ- ૨૦૨૧-૨૨                 ધોયણ- 1               લામિક અભ્માવક્રભ 

ક્રભ  ભાવ  ગજુયાતી  અંગ્રેજી  ગણણત  માષલયણ  ણિત્રકાભ  કમ્પ્યટૂય  

૧.  જૂન  

-સ્લય , વ્મજંનની 
ઓખ.(રેખન, 

લાિંન) 

-વાદા ળબ્દો , લાક્યોનુ ં
રેખન, લાિંન. 

-શસ્લ ઇ,દીઘષ ઈ ,લાા 
મૂાક્ષયો , ળબ્દ 

લાક્યોનુ ંરેખન લાિંન. 

-ેટનષ યાઈટીંગ 

-શરેી એ ફી વી ડી 
૧. આકાયો અને જગ્મા 
૨. એકથી નલ સધુીની 

વખં્મા 

ાઠ-1 ભારંુ ઘય  - કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય – 
૫,૬, ૭, ૧૦, ૧૧ 

Ch-1  કમ્પ્યટુય ... એક 
સ્ભાટષ  ભળીન  

૨.  જુરાઈ -ખટૂતો અક્ષય મકૂી 
ળબ્દ ફનાલો. 
-ણિત્ર ઓખી ળબ્દ 

રખો. 
-ળબ્દ ળોધો. 
-નમનૂા મજુફ રખો. 

1 to 10(અંક- ઉચ્િાય-

અથષ) 
ફીજી એફીવીડી 
 11 to 30 (અંક-

ઉચ્િાય-અથષ) 

૩. વયલાા 
૪. ફાદફાકી 

ાઠ-2 િારો પયલા 
(ફગીિો)  

- કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય –૮, 
૯ 

- િોયવ, 
મત્રકોણ,ગો, 
રફંિોયવ, શોડી 

Ch-2   કમ્પ્યટુય ... 
ભાયો મભત્ર 

૩.  ઓગષ્ટ -અનસુ્લાય લાા તથા  
-શસ્લ ઉ  ,દીઘષ ઊ 

,લાા મૂાક્ષય, ળબ્દો 
,લાક્યોનુ ંરેખન 

લાિંન. 

-નમનૂા મજુફ રખો. 

-ગજુયાતી સ્લય- 

વ્મજંનનુ ંબાાતંય 

-અંગ્રેજી મૂાક્ષયનુ ં 
ગજુયાતી બાાતંય 

૬. વભમ 

 

ાઠ-3 આણુ ંળયીય - કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય –૧૬, 
૧૮, ૧૯ 

- િોયવભા ં
રડઝાઇન 

Ch-3 કમ્પ્યટુયના બાગ 
Ch-4 ભોમનટય 



 

 

-ખટૂતો અક્ષય મકૂો. 
-ણિત્ર ઓખી ળબ્દ 

રખો. 
૪.  વ્ટેમ્પફય -એક ભાત્ર, ફેભાત્રા 

તથા કાનોભાત્રાલાા 
મૂાક્ષયો  ળબ્દો 
લાક્યોનુ ં રેખન 

,લાિંન. 

-કાવ્મ 1 િાદંો સયૂજ 

યભતા ં તા.ં 
કાવ્મ  2 
િકીફેન.....િકીફેન.... 

કાવ્મના વભાનાથી, 
મલયોધી ,વલારના 
જલાફ 

'a' વાઉન્ડના સ્ેણરિંગ 

ારત ુપ્રાણીઓના  

નાભ 

૫. દવથી લીવ 
સધુીની વખં્મા 

૭. ભાન 

ાઠ-4 આલ યે 
લયવાદ 

ાઠ-5 અભે વૌ (પ, 
ફૂર, ળાક્બાજી)  

- કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય –૨૨ 

- ઘય, ક 

Ch-5 વી.ી.ય.ુ 

૫.  ઑક્ટોફય -સિુના મજુફ 

રખો.જેભા ં ન  ,ભા ં,  

,કે  યથી આલતા 
ળબ્દો રખો. -છેલ્રો 
અક્ષય રી , ડી ,અને ય 

આલે તેલા ળબ્દો રખો. 
-આડા અલા મૂાક્ષય 

ગોઠલી ળબ્દફનાલો 

-જગંરી પ્રાણીઓના 
નાભ 

-1 to10 ના સ્ેણરિંગ 

-31 to 50( અંક-

ઉચ્િાય-અથષ) 
-ળયીયના બાગોના 
નાભ 

૮. એકલીવથી િાવ 
સધુીની વખં્મા 

પનુયાલતષન - કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય – 
૨૩ 

- કોન, પનુયાલતષન 

Ch-6 કી-ફોડષ  
Ch-7 ભાઉવ 

વત્રાતં યીક્ષા 



 

 

૬.  નલેમ્પફય -કાવ્મ 3 ભેં એક ણફ રાડી 
ાી છે. 

-ાઠ 3 આનદંી કાગડો. 
-ખટૂતો અક્ષય મકૂો. 
-ણિત્ર ઓખી ળબ્દ 

રખો. 

'e'- વાઉન્ડ ના 
સ્ેણરિંગ 

'i' - વાઉન્ડ ના 
સ્ેણરિંગ 

૮. એકલીવથી િાવ 
સધુીની વખં્મા 

ાઠ-6 આણી 
ઋતઓુ  

- કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય – 
૨૪, ૨૫, ૨૭ 

- િોયવભા ં
રડઝાઇન 

Ch-1  કમ્પ્યટુયના ગૌણ 
બાગો 
Ch-2 ધીમ ુકામષ -ઝડ્ી 
કામષ 
 
 

૭.  રડવેમ્પફય પયૂક કાવ્મ -3 નાની 
ભાયી આંખ.  

કાવ્મ 4. આલ યે લયવાદ. 

ાઠ 6 ભજા ડે ભજા 

ડે. 
-જોડણી સધુાયો. 
-આડા અલા મૂાક્ષય 

ગોઠલી ળબ્દ ફનાલો. 
-જોડકણા. 

પના નાભ 

યંગના નાભ 

 51 to 60 (અંક-

ઉચ્િાય-અથષ) 

૯. ભારશતીનો ઉમોગ 

૧૦. ેટનષ 
ાઠ-7 વગા વફધંી  

ાઠ-8 આણા ં
કાયીગયો 

- કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય – 
૩૦, ૩૧, ૩૨ 

- વપયજન 

Ch-3 એંન્ટય કી 
Ch-4 સ્ેવફાય કી 
 
 

૮.  જાન્યઆુયી કાવ્મ 7  િટી લાગી. 
ાઠ 8 હુ ંતો ભોટો થઈળ.-
ખટૂતો અક્ષય મકૂો.-આડા 
અલા મૂાક્ષય ગોઠલી 
ળબ્દ ફનાલો.-જોડણી 
સધુાયો. 

'o' વાઉન્ડ ના 
સ્ેણરિંગ 

61 to 80(અંક-

ઉચ્િાય-અથષ) 
ક્ષી ના નાભ 

ળાકબાજીના નાભ 

૧૧. વખં્માઓ ાઠ-9 ક્ષીઓ - કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય – 
૩૬ 

- ક 

Ch-5 ફેક્સ્ેવ કી 
Ch-6 કે્વરોક કી 
 
 



 

 

૯.  પેબ્રઆુયી -ાઠ 9 ોટે ખાધી 
કાિી કેયી. 
ાઠ 10 લડ દાદા. 
-અલાજ ઓખી નાભ 

રખો.  
-ભોય ,ોટ , ગામ , 

બેંવ. ફકયી , વકૃ્ષ મલળે 
ાિં લાકમો રખો. 

'u' વાઉન્ડ ના 
સ્ેણરિંગ 

11 to 20  અંકના 
સ્ેણરિંગ 

81 to 100(અંક-

ઉચ્િાય-અથષ) 
ફૂરના નાભ 

લાશનોના નાભ 

૧૨. નાણુ ં
૧૩. કેટરા ? 

ાઠ-10 વકૃ્ષો (ઝાડ) - કેતન ણિત્રકરા 
ાના ંનફંય – 
૩૮ 

 

Ch-7 મળફ્ટ કી 
Ch-8 એયો કી 
 
 

૧૦. ભાિષ વભગ્ર પનુયાલતષ ન. 

 
 

પનુયાલતષન પનુયાલતષન પનુયાલતષન - પનુયાલતષન પનુયાલતષન 

૧૧.  એમપ્રર  

દ્વિતીમ વત્ર યીક્ષા 
 

૧૨.  ભે ઉનાળુ લેકેવન 

 
 


