
 

ધોરણ-૩ પ્રથમ સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

વિષય એવપ્રલ જૂન જુલાઈ ઓગષ્ટ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર 

પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૧ આશર ે

(૧૨/૭ થી ૧૯/૭)  
 પ્રથમ િત્ર પરીક્ષા આશર ે 

(૨૭/૯ થી ૫/૧૦) 

બીજા િત્ર નો અભ્યાિક્રમ 

શરૂ કરવો  

ગજુરાતી પાઠ-૧  

વ્યા:શબ્દને શબ્દ કોશમાાં 

ગોઠવો . સિત્ર-વર્ણન 

અનુલેખન ,સ્વર-વ્યાંજન  

પાઠ- ૨  

સનબાંધ : બાળ ગર્ેશ   

રજા સિઠ્ઠી 

 

પાઠ-૩ 

સનબાંધ : મારી શાળા  

સવિાર સવસ્તાર  
 

પાઠ : ૪ 

સનબાંધ:૧૫ મી ઓગસ્ટ  

વાતાણ લેખન:િતુર કાગડો   

વ્યા –િમાનાથી  

પાઠ:૫ 

સનબાંધ :મારા સપ્રય સશક્ષક 

પત્ર લેખન  
 

પાઠ:૬ 

સનબાંધ:વ્હાલી મમ્મી  

પુનરાવતણન 

વિન્દી પાઠ-૧,૨,૩ 

અનુલેખન 

પાઠ-૪,૫,૬ 

સનબાંધ: मेरा पररचय  

अनुवाद 

પાઠ-૭,૮,૯ 

સનબાંધ: मोर 
चचत्र वर्णन 

પાઠ-૧૦,૧૧,૧૨ 

સનબાંધ: रक्साबंधन  
पत्र लेखन  

પાઠ-૧૩,૧૪ 

સનબાંધ:मेरा गााँव   
कहानी 

પાઠ-૧૫,૧૬ 

સનબાંધ:चिपाही  
अनुवाद 

અંગે્રજી  LESSON-1 પહેલી,બીજી 

ABCD બારાક્ષરીની િમજ 

1 TO 100 ના  

સ્પે.,ઉચ્િાર ,અથણ  

LESSON-2,3 
101 TO 200 
FRUITS &  
VEGETABELS 
EASSY:THE PARROT 

LESSON-4,5 
201 TO 300 
YOUNG ONES, 
‘HERE & THERE 
 EASSY:THE SUN 

LESSON-6 
301 TO 400 
WHAT IS THIS? 
EASSY:ROSE 
 

LESSON-7 
401 TO 500 
ONE AND MANY 
EASSY:MY HOUSE 
 

LESSON-8 

501 TO 600 ના  

સ્પે.ઉચ્િાર ,અથણ 
THESE & THOSE 

ગવણત પ્રકરર્-૧  પ્રકરર્-૨,૩ પ્રકરર્-૪ પ્રકરર્-૫,૬ પ્રકરર્-૭ પ્રકરર્-૮ 

પયાાિરણ પાઠ-૧,૨ પાઠ-૩,૪,૫, પાઠ-૬,૭,૮, પાઠ-૯,૧૦, પાઠ-૧૧,૧૨ પાઠ-૧૩,૧૪,પુનરાવતણન 

જી  .કે  પાઠ-૧,૨,૩ પાઠ-,૪,૫,૬ પાઠ- ૭,૮,૯ પાઠ-૧૦,૧૧,૧૨ પાઠ-૧૩,૧૪,૧૫,કિોટી-૧ પાઠ-,૧૭,૧૮,પુનરાવતણન 

કમ્પ્યૂટર પાઠ-૧ પાઠ-૧ પૂર્ણ, પાઠ-૨ પાઠ-૩, પાઠ-૪ પાઠ-૫, પાઠ-૬ પાઠ- ૭  પુનરાવતણન 

વિત્રકામ કેલીગ્રાફી સત્રકોર્ માાં 

માપની િમજૂતી  

કલરની િમજૂતી  

ટોપો,દડો  

લાંબ િોરિમાાં સડઝાઈન  

કુદરતી દ્રશ્ય  

ફૂલનુાં કુાં ડુાં  સદવો  રમતના િાધનો 

પુનરાવતણન  

શા  .કે.  વજન –ઊાં િાઈ  

ઊાં િાઈ પ્રમાર્ે ગોઠવર્ 

,કૂદ 

િાવધાન ,સવશ્રામ 

કૂદ ,સ્વછતા ,આિન  

તાડાિન  

  કિરતનો દાવ ૧,૨,૩,૪ 

ગરદનની કિરત 

બેઠક દાવ ૧,૨,૩ 

ગરદનની કિરત 
 

 આિન,િવાિન  

હસ્્પાદાિન  

સ્વરક્ષર્  

 વજન –ઊાં િાઈ  

સ્વછતા 

 

 

ધોરણ-૩ વિતીય સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 



વિષય નિેમ્બર વિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માિા 

પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૨ આશર ે(૪/૧ થી 

૧૨/૧) 
 સિતીય િત્ર પરીક્ષા આશર ે

(૨૫/૩ થી ૨/૪) 

ગજુરાતી પાઠ-૭  

સિત્ર-વર્ણન,અનુલેખન 

વ્યા:સવરોધી શબ્દો 

પાઠ-૮ 

સનબાંધ:સિાંહ  

સવિાર સવસ્તાર  

પાઠ-૯ 

સનબાંધ :ખેડૂત  

વાતાણ લેખન:ટોપીવાળો ફેસરયો  

વ્યા:સવરામ સિન્હો  

પાઠ-૧૦ 

સનબાંધ કમ્્યૂટર 

પત્ર લેખન 
 

પુનરાવતણન  

વિન્દી પાઠ-૧૭,૧૮ 
अनुलेखन 

પાઠ-૧૯,૨૦,૨૧ 

સનબાંધ:बाघ 
चचत्र वर्णन 

પાઠ-૨૨,૨૩,૨૪,૨૫ 

સનબાંધ:स्वछता 
पत्र लेखन 

પાઠ-૨૬,૨૭,૨૮,૨૯ 

સનબાંધ:तोता 
कहानी 

પુનરાવતણન  

English LESSON-9,10 

601 TO 700 ના સ્પે.ઉચ્િાર અથણ 

, 
WHAT ARE THESE? 
EASSY:DOG 

LESSON-11 
701 TO 800 
PREPOSITIONS 
EASSY:RAINBOW 

LESSON-12,13 
801 TO 900 
ACTION WORDS 
PARTS OF BODY 
EASSY:OUR HELPERS 

LESSON-14 
901 TO 1000 
WORD BILDING 
EASSY:MY CLASSROOM 

પુનરાવતણન 

ગવણત  પ્રકરર્-૯ પ્રકરર્-૧૦,૧૧ પ્રકરર્-૧૨,૧૩,(અપૂર્ણ) પ્રકરર્-૧૩(પૂર્ણ)૧૪ પુનરાવતણન 

પયાાિરણ  પાઠ-૧૫ પાઠ-૧૬,૧૭,૧૮, પાઠ-૧૯,૨૦,૨૧, પાઠ-૨૨,૨૩,૨૪,૨૫, પુનરાવતણન 

જી.કે. પાઠ-૧૯,૨૦,  પાઠ-૨૧.૨૨,૨૩,૨૪ પાઠ-૨૫,૨૬,૨૭ પાઠ-૨૮,૨૯,૩૦,કિોટી-૨ પુનરાવતણન 

કમ્પ્યૂટર પાઠ-૧ પાઠ-૨, પાઠ-૩ પાઠ-૪, પાઠ-૫, પાઠ-૬ પાઠ-૭, પાઠ-૮ પાઠ-૯ પુનરાવતણન 

વિત્રકામ ફળોનો િમૂહ  પતાંગ િગાવતો છોકરો    લાંબ િોરિમાાં સડઝાઈન  ગોળમાાં સડઝાઈન  પુનરાવતણન 

શા  .કે.  આિન ધનુરાિન ,કિરતના દાવ 

૫,૬, કૂદ  

કિરતના દાવ  

૭,૮ આિન ધ્રુવાિન ,  

બેઠક દાવ ૪,૫ 

ગૌમુખાિન 

 સ્વ રક્ષર્ 

વજ્રાિન 

પુનરાવતણન 

 


