
 

ધોરણ-૧ પ્રથમ સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

િવષય એિપ્રલ �ૂન �ુલાઈ ઓગષ્ટ સપ્ટ�મ્બર ઓક્ટોબર 

પર�ક્ષા   માિસક કસોટ�-૧ આશર� 

(૧૨/૭ થી ૧૯/૭)  
 પ્રથમ સત્ર પર�ક્ષા 

આશર�  

(૨૭/૯ થી ૫/૧૦) 

બી� સત્ર નો અભ્યાસક્રમ 

શ� કરવો  

�જુરાતી બારાક્ષર� ,સ્વર અને 

વ્યજંન,પાઠ-૧  
 

પાઠ-૨ 

અ�લેુખન  

િનબધં:ચકલી  

પાઠ-૩ 

અ�લેુખન 

 િનબધં: બગીચો 

પાઠ : ૪ 

અ�લેુખન 

િનબધં : વાઘ  

પાઠ:૫ 

અ�લેુખન 

િનબધં:�લુાબ 

પાઠ:૬ 

અ�લેુખન 

િનબધં:િશયાળો �નુરાવતર્ન 

�હન્દ� �નુરાવતર્ન,�હન્દ� 

વણર્માલા પાના ન ં :૩ 

થી ૧૦ 

પાના નબં:૧૧ થી ૧૮   પાના નબંર :૧૯ થી ૨૫ પાના નબંર :૨૬ થી ૩૪ 

�ગનતી :૧ થી ૫ 

પાના નબંર :૩૫ થી 

૩૮ 

પાના નબંર :૩૯ થી ૪૨ 

�નુરાવતર્ન  

�ગે્ર�  ક�પીટલ  

�ળૂાક્ષર :A TO M  

સ્મોલ :a to m  

ક�પીટલ �ળૂાક્ષર:N TO Z 

સ્મોલ  :n to z 

�ક 1  to 10 

ફળના ઉચ્ચાર-– અથર્ 

�ક :11  to 30 

 A થી M ના સ્પે�લ�ગ  

ક થી જ્ઞ સ્પે�લ�ગ 

ક - ka, ખ-Kha 

�ક :31 to 40 

 M થી Z ના સ્પે�લ�ગ  

ઉચ્ચાર શાસ્ત્ર A TO Z 

શાકભા� ના ઉચ્ચાર-– અથર્ 

10 TO 50 ના સ્પે�લ�ગ 

 
1 TO 20 ના સ્પે�લ�ગ 

વાહનના ઉચ્ચાર – અથર્ 

સ્વર પ્રમાણે  a ના સ્પે�લ�ગ  

51 થી 60 �ક 

�નુરાવતર્ન 

ગ�ણત પ્રકરણ-૧ ,�નુરાવતર્ન   પ્રકરણ-૨  પ્રકરણ-૩, ઘ�ડયો-૧ પ્રકરણ-૪,ઘ�ડયો -૨ પ્રકરણ-૫,ઘ�ડયો -૩ પ્રકરણ-૬,�નુરાવતર્ન 

પયાર્વરણ પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩ પાઠ-૪ પાઠ-૫ પાઠ-૬,�નુરાવતર્ન 

� .ક�  પાઠ-૧,૨ પાઠ-૩,૪,૫, પાઠ-૬,૭,૮ 

 

પાઠ-૯,૧૦,૧૧ પાઠ-૧૨,૧૩,૧૪ 

કસોટ�-૧ 

પાઠ-૧૫,૧૬,૧૭,૧૮ 

�નુરાવતર્ન 

કમ્પ્�ટૂર પાઠ-૧ પાઠ-૧ �ણૂર્, પાઠ -૨ પાઠ-૨ �ણૂર્, પાઠ-૩ પાઠ-૪, પાઠ -૫ પાઠ- ૬, પાઠ – ૭ પાઠ-૧ ,�નુરાવતર્ન 

�ચત્રકામ ક�લીગ્રાફ� ,ચોરસમા ં

માપની સમ�ૂતી  

કલરની સમ�ૂતી  

 

છત્રી  ,જોકરની ટોપી,  

 

બસ ,હોડ�  માછલી ,�યૂર્  �નુરાવતર્ન  

 

શા .ક�.  વજન –�ચાઈ  

સ્વછતા 

સાવધાન ,િવશ્રામ 

સ્વછતા પદ્માસન  

ઉચ્છવાસનો અ�ભુવ 

  કસરતનો દાવ 

૧,૨,૩,દોડ, 

પવર્તાસન 

બેઠક દાવ ૧,૨ 

દોડની હર�ફાઈ  

�યૂર્ નમસ્કાર 

 �દૂ 

સ્વરક્ષણ  

સસલા �દૂ 

 વજન –�ચાઈ  

સ્વછતા 

 



ધોરણ-૧ �દ્વતીય સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

િવષય નવેમ્બર �ડસેમ્બર �ન્�આુર� ફ��આુર� માચર્ 

પર�ક્ષા   માિસક કસોટ�-૨ આશર� (૪/૧ 

થી ૧૨/૧) 
 �દ્વતીય સત્ર પર�ક્ષા આશર�  

(૨૫/૩ થી ૨/૪) 
�જુરાતી પાઠ-૭ 

અ�લેુખન 

 

પાઠ-૮ 

અ�લેુખન 

િનબધં:મા�ંુ ઘર 

પાઠ-૯ 

અ�લેુખન 

િનબધં :ડોક્ટર 

પાઠ-૧૦ 

અ�લેુખન 

િનબધં :વડલો(ઝાડ) 

�નુરાવતર્ન  

�હન્દ� પાના નબંર :૪૩ થી ૫૦ પાના નબંર:૫૧ થી ૫૬  

ગીનતી  :૬ થી ૧૦ 

પાના નબંર:૫૭ થી ૬૧  પાના નબંર :૬૨ થી ૬૭ �નુરાવતર્ન  

English સ્વર પ્રમાણે e ના સ્પે�લ�ગ  

�ક :61 TO 70 

સ્વર પ્રમાણે i ના સ્પે�લ�ગ  

�ક :71 TO 80 

પાલ� ુ ંપ્રાણીના ઉચ્ચાર – અથર્ 

સ્વર પ્રમાણે  o ના સ્પે�લ�ગ  

�ક :81 TO 90 

જગંલી પ્રાણીના ઉચ્ચાર – અથર્ 

સ્વર પ્રમાણે  u ના સ્પે�લ�ગ  

�ક :91 TO 100 

�નુરાવતર્ન 

ગ�ણત  પ્રકરણ-૮,૯ 

ઘ�ડયો -૪  

પ્રકરણ-૧૦,૧૧ 

ઘ�ડયો -૫  

પ્રકરણ-૧૨ પ્રકરણ-૧૩ 

 

�નુરાવતર્ન 

પયાર્વરણ  પાઠ-૭ પાઠ-૮ પાઠ-૯ પાઠ-૧૦ �નુરાવતર્ન 

 
� .ક�  પાઠ:૧૯,૨૦,૨૧  પાઠ:૨૨,૨૩,૨૪ પાઠ-૨૫,૨૬,૨૭ પાઠ-૨૮,૨૯,૩૦ કસોટ�-૨ �નુરાવતર્ન 

 
કમ્પ્�ટૂર પાઠ -૨  પાઠ-૩,૪  

 

પાઠ-૫,૬ 

 

પાઠ-,૭,૮ �નુરાવતર્ન 

�ચત્રકામ �નુરાવતર્ન �ુદરતી દ્રશ્ય  પતગં ,રાષ્ટ્ર ધ્વજ  

 
 

�લ �નુરાવતર્ન 

શા .ક�.  હાથનો વ્યાયામ  

હલાસન  

સ્વરક્ષણ,િસ�હાસન  

કસરતના દાવ  

૪,૫,૬ 

બેઠક દાવ  

૩,૪,૫ 

મકરાસન 

 હાથનો વ્યાયામ 

પિ�મો�ાસન 

�નુરાવતર્ન 

 


