
 

 

       

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

ળૈ. લષ- ૨૦૨૧-૨૨                 ધોયણ- 5              લામિક અભ્માવક્રભ 

ક્રભ  ભાવ  ગજુયાતી  રશન્દી  અંગ્રેજી  ગણણત  માષલયણ  ણિત્રકાભ  કમ્પ્યટૂય  

૧.  જૂન ૧-િબતૂયો 
 
 
 

पाठ-१ यातायात 

(चित्रपाठ) 
पाठ-२ चगनती (२१ 

से ५०) 

L.S 
1,2,3,4,5,6,7,8 9 

પ્રક-1 યાષ્ટ્રીમ 
ફ્- કેયી. 

પ્રક-1 ભજાની ઇંન્દ્ન્િમો          
પ્રક-2વા અને 
ભદાયી          પ્રક-3 
સ્લાદથી ાિન સધુી    
પ્રક-4 કેયીઓ 
ફાયેભાવ 

-યંગિક્ર 

- અક્ષયરેખન 
(પ્રેક્ટીવ A TO Z) 

-રફંિોયવભા 
બૌમભમતક રડઝાઇન  

(૧૪ x ૧૬ વે.ભી)  

Ch-1 ક્મ્પ્યટુય 

 જનયેળન 

                  

૨.  જુરાઈ ૨-લૅતતાયા 
૩-ભશનેતનો 
યોટરો 
 
 
 

कविता-३ नन्हा 
मुन्ना राही ह ूं 
पाठ-४सोि अपनी 
अपनी(पुनरािततन-१) 

L.S 
10,11,12,13,14, 
15 

પ્રક-2 આકાય અને 
ખણૂા.             
પ્રક-3 કેટરા 
િોયવ?  

પ્રક-5 ફીજ,ફીજ,ફીજ      
પ્રક-6 જ એજ 
જીલન           પ્રક-
7 ાણી વાથેના 
પ્રમોગો          પ્રક-
8 ભચ્છય: યોગો અને 
વાયલાય 

-િોયવભા ંમકુ્ત 
હ્સસ્તણિત્ર-તણંગય ુ
(૨૦ x ૨૦ વે.ભી) 
-અક્ષય રેખન 

 TIGER 

Ch-2 Let’s Learn 
About  
Computer 
 

Ch-3  પાઇર અને 
પોલ્ડય 

૩.  ઓગષ્ટ્ટ ૪-સુદંય સુદંય 

 
 
 

पाठ-५ चिड़ियाघर 
की सैर 

पाठ-६ हूंसी का 
वपटारा (िटुकुऱे) 

Unit- 1My 
classroom, 
Essay :My 
classroom 
Use of ‘There’ 
Preposion: in 
,on ,under, near 

પ્રક-4 બાગ અને 
પણૂ             
પ્રક-5 તે વયખુ ં
દેખામ છે? 

પ્રક-9િઢીએ ઊંિા 
િઢાણ          પ્રક-
10દીલારોની કશાણી          
પ્રક-11 
સનુીતાઅલકાળભા ં
પ્રક-12 જો આ ખટૂી 
જામ તો? 

-કુદયતી િશ્મ 

(ફે ભાછરી,ઝાડ, 
ઘય,લાદ, લગેયે) 

-દાથષણિત્ર 

( 
ભાટલ/ુઘડો,ળીળો,
ઇંટ,્માલ/ુગ્રાવ) 

 

Ch-4 કેટરાકં 
નલા શાર્્ષલેયને 
ઓખીએ 



 

 

 
૪.  વ્ટેમ્પફય ૫-ળયદીના 

પ્રતાે 
૬-નભષદા ભૈમા 
 
 
 

पाठ-७ खाना 
खजाना (चित्रपाठ) 

Unit -2 A fair 
Essay: A fair 
Singular plural 

પ્રક-6 તુ ંભાયો 
ગણુક, હુ ંતાયો 
અલમલ. 

પ્રક-13 શાડી યશઠેાણ         
પ્રક-14 જમાયે ધયતી 
ધ્રજુી ઊઠી 

કુદયતી  િશ્મ 

(યસ્તો , ઘય, 
ઝાડ,શાડ, સમુાષ 
લગેયે) 

Ch-5  
ભલ્ટીમભડીઆ 
Ch-6 ભાઇક્રોવોફ્ટ 
ાલોઇન્ટ : 
2007 

૫.  ઑક્ટોફય ૭-અલ્રક 
દલ્રક 

 
 
 

पाठ-८ भरत ममऱाप 
(एकाूंकी) 
(पुनरािततन-२) 

Unit- 3 Travel 
Time Part 1 
 

પ્રક-7 તભે ેટૅન 
(બાત)જોઇ ળકો 
છો?  

પ્રક-15 ઠંરુ્ ંકે ગયભ? -ણિત્ર વમંોજન 

(ભોય,ઝાડ,શાડ,

ાણી,ભાછ્રી, 
કભ લગેયે) 

-પ્રકૃમત ણિત્ર 

(કયેણની ડા) 

Ch-7 ાલોઇન્ટ 
મલન્ડો 

 પનુયાલતષન- વત્રાતં યીક્ષા 
૬.  નલેમ્પફય ૮-િયણોભા ં

 
 
 

पाठ-९ कैसा शोर? 

कविता-१० सीखो 
Unit- 3 Travel 
Time Part 2 
 

પ્રક-8 નક્ળા અને 
આરેખન 

પ્રક-16 સ્લચ્છ્તા 
આણુ ંકાભ  

- અક્ષય રેખન 

‘શબુ રદાલરી’ 
 

Ch-1 
ાલોઇન્ટભા ં
પે્રજન્ટેળન તૈમાય 
કયવ.ુ.. 

૭.  રડવેમ્પફય ૯-કદય 

૧૦-ભરૂની વજા 

 
 
 

पाठ-११ सच्िा 
बाऱक 

पाठ-१२द मद मा गाूंि 
के बच्ि(ेपुनरािततन-
३)  

Unit- 4 I am 
learning English 
Use of Presnt 
continuous 
tense 

પ્રક-9 ખોખા અને 
યેખાણિત્ર          
પ્રક-10 દ્વભો 
અને વો ભો બાગ 

પ્રક-17 દીલાર 
ઓંગી રીધી  પ્રક-
18 શલે અભે કમા ં
જઈએ? 

 
 
 
 
 

-પ્રકૃમત ણિત્ર 

(ળાકબાજી-કોઇ 
ણ ાિં) 

 

Ch-2 
ાલોઇન્ટભા ં
રયફન મલળે 
જાણકાયી 



 

 

 

 

૮ 
 
 

જાન્યઆુયી ૧૧-રશિંડોો 
૧૨-અગંના 
      ઓજવ 

 
 

पाठ-१३ स्िच्छता 
कविता-१४ हम 
भारत की शान है! 

Unit- 5 Helping 
Hands 
Use of ‘what’ 
 Essay:My 
teacher 

પ્રક-11 ક્ષેત્રપ 
અને રયમભમત          
પ્રક-12 સ્ભાટૅ 
િાટૅવ 

પ્રક-19 ફીજ કશ ેછે 
ખેર્તૂની લાતાષ  પ્રક-
20 જગંરો કોના?ં          
પ્રક-21જેલા મતા 
તેલી દીકયી 

-બાત ણિત્ર 

(વર્જનાત્ભક) 

(ઝાડ,સમુષ,લાદ,

શાડ,ાણી,ભાછ
રી) 

Ch-3 
ાલયોઇન્ટભા ં
મલમલધ ટેબ્વ મલળે 
જાણકાયી 

૯.  પેબ્રઆુયી ૧૩-બાયત 
યત્ન:ડો.                  

આંફેડકય 

૧૪-ઊડે યે 
ગરુાર 

 
 
 

पाठ-१५ खरगोश 
और हाथी 
पाठ-१६ पहेमऱयाूं 
(पुनरािततन-४) 

Unit -6 I studied 
helping hands 
Essay: Farm 
Past tense 

પ્રક-13 ગણુાકાય 
અને બાગાકાયની 
યીતો              
પ્રક-14 કેટલુ ં
ભોટંુ? કેટલુ ંબાયે?  

પ્રક-22 પયી ઊડયા        
પ્રક-23 અભે ગજુયાતી 

બાતણિત્ર – 

(શાથ ખંો) 

Ch-4 મલન્ડોઝ 
મભડીઆ ્રેમય 

Ch-5  ક્મ્પ્યટુય 
લામયવ 

૧૦. ભાિષ ૧૫-સબુામતો 
 

પનુયાલતષન Revision પનુયાલતષન પનુયાલતષન પનુયાલતષન Revision 

૧૧.  એમપ્રર પનુયાલતષન –લામિક યીક્ષા 
૧૨   ભે ઉનાળુ લેકેવન 

 


