
 

ધોરણ-૪ પ્રથમ સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

વિષય એવપ્રલ જૂન જુલાઈ ઓગષ્ટ  સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર  

પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૧ આશરે 
(૧૨/૭ થી ૧૯/૭)  

 પ્રથમ િત્ર પરીક્ષા આશરે  
(૨૭/૯ થી ૫/૧૦) 

બીજા િત્ર નો અભ્યાિક્રમ 
શરૂ કરવો  

ગજુરાતી 
(નિી બકુ ) 

પાઠ-૧ 
સ્વર અને વ્યજંન 

અનલુખેન –ચિત્ર વર્ણન  

પાઠ- ૨  
સનબધં : વર્ાણઋત ુ

રજા ચિઠ્ઠી  

પાઠ-૩ 

સનબધં :મારો જન્મદિવિ 

સવિાર સવસ્તાર   

પાઠ : ૪ 

સનબધં:વકૃ્ષની ઉપયોચિતા 
વાતાણ :િમજિાર બકરી  

પાઠ:૫ 

સનબધં:નવરાસત્ર  
પત્ર લેખન 

પાઠ:૬ 

સનબધં:મારો શોખ  
રજા ચિઠ્ઠી  

હિન્દી प्रकरण-१,२,३,४ 

अनुलेखन  

 

प्रकरण-,५,६,७,८ 

ननबंध:गुलाब  

अनुवाद 

प्रकरण-९,१०,११,१२, 
ननबंध:मेरा ममत्र 

चित्र वणणन  

प्रकरण-१३,१४,१५,१६, 
ननबधं: १५ अगस्त  

पत्र लखेन 

प्रकरण-१७,१८,१९,२०, 
ननबंध:मेरा पररवार  

कहानी लखेन 

प्रकरण-१ 

ननबंध:पानी का महत्व  

अनुवाद  

અંગ્રેજી  Unit-1 
Step by step  
1 to 3  
1 to 1000 

Unit-1 
Step by step  
4 to 7 
EASSY:MY SCHOOL 

Unit-2 
Step by step  
8 to 11 
EASSY:MY CITY 

Unit-3 
Step by step  
12 to 15 
EASSY:THE MOON 

Unit-3 
Step by step  
16 to 17 
EASSY :DIWALI 

Unit-4 
Step by step  
18 to 19 
And ,Butનો ઉપયોિ 

ગણણત 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,પનુરાવતણન 

જી .કે  પાઠ-૧,૨,૩ પાઠ-,૪,૫,૬ પાઠ- ૭,૮,૯ પાઠ-૧૦,૧૧,૧૨ પાઠ- ૧૩,૧૪,૧૫કિોટી-૧ પાઠ-૧૬,૧૭,૧૮પનુરાવતણન 

કમ્પ્યટૂર પાઠ-૧  પાઠ-૧, પાઠ-૨ પાઠ-૩, પાઠ-૪ પાઠ-૫, પાઠ-૬ પાઠ-૬, પાઠ-૭ પાઠ-૭,પનુરાવતણન 

ણિત્રકામ માપની િમજતૂી  
રંિની િમજૂતી 

 નિી દકનારાનુ ંદ્રશ્ય   અક્ષ્રર લખેન  
નેિર ફળોનો િમહૂ  

ભૌસમસતક ભાત  
જિંલી પ્રાર્ીઓ 

દિવાળી કાર્ણ પનુરાવતણન  
 

શા .કે .  વજન –ઊંિાઈ  
માપન ,ઊંિાઈ પ્રમાર્ે 
િોઠવર્ , સ્વચ્છતા 
 

કિરતના િાવ 

૧ થી ૫ 

આિન :ઉત્તાન  

બેઠક િાવ ૧,૨,૩ 

આિન :પાિાિન 

આિન :િૌમખુાિન 

પ્રાર્ાયામ ,ખો-ખો 
 

સ્નાયઓુની દ્રઢતાનો 
વ્યાયામ 

 

વજન –ઊંિાઈ, 
ઊંિાઈ પ્રમાર્ે િોઠવર્ 

સ્વછતા 

 

 



ધોરણ-૪દ્વિતીય સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

વિષય નિેમ્બર હિસેમ્બર જાન્યઆુરી ફેબ્રઆુરી માિા 
પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૨ આશરે 

(૪/૧ થી ૧૨/૧) 
 દ્વિતીય િત્ર પરીક્ષાઆશરે 

(૨૫/૩ થી ૨/૪) 
ગજુરાતી પાઠ-૭  

અનલુખેન-ચિત્ર વર્ણન  
 

પાઠ-૮ 

સનબધં:આિશણ સવધાથી  
સવિાર સવસ્તાર  

પાઠ-૯ 

સનબધં :આપણુ ંગજુરાત  
વાતાણ :સિિંહ અને ઉંિર  

પાઠ-૧૦ 

સનબધં :બજારની મલૂાકાત  
પત્ર લેખન  

પનુરાવતણન  

હિન્દી प्रकरण -१,२ 
अनलुखेन 

 

प्रकरण -३,४ 

ननबंध : हाथी 
चित्र वणणन 

 

प्रकरण -५,६ 

बबबधं:राष्ट्रीय त्यौहार   

पत्र लखेन 

प्रकरण -७,८ 

ननबधं:मेरा प्रप्रय पखंी  

कहानी लखेन :बधु्धधमान 
खरगोश 

પનુરાવતણન  

English Unit-4 
Step by step  
18 to 19  

And ,Butનો ઉપયોિ 

EASSY:VISIT TO A GARDEN 

Unit-5 
Step by step  
20 to 23  
EASSY:OUR HELPERS 
 

Unit-5 
Step by step  
24 to 27 
EASSY:NATIONAL FLAG 

Unit-6 
Step by step  
28 to 34 
Was/Where 
EASSY:FESTIVAL 

પનુરાવતણન 

ગણણત  પ્રકરર્-૯,૧૦ પ્રકરર્-૧૧ પ્રકરર્-૧૨,૧૩(અપરૂ્ણ) પ્રકરર્- ૧૩(પરૂ્ણ),૧૪ પનુરાવતણન 

પયાાિરણ  પાઠ-૧૫ પાઠ-૧૬,૧૭,૧૮ 

 

પાઠ-૧૯,૨૦,૨૧ 

 

પાઠ-૨૨,૨૩,૨૪,૨૫ પનુરાવતણન 

જી .કે  પાઠ-૧૯,૨૦,૨૧  પાઠ-૨૨,૨૩,૨૪ પાઠ-૨૫,૨૬,૨૭ પાઠ-૨૮,૨૯,૩૦,કિોટી-૨ પનુરાવતણન 

કમ્પ્યટૂર પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩,૪ પાઠ-૫,૬ પનુરાવતણન 

ણિત્રકામ ચિત્ર િયંોજન અકસ્માત  ૧)અક્ષર લખેન  
૨)ચિત્ર િયંોજન 

૧)ભૌસમસતક ભાત 

૨)િોળમા ંભાત ચિત્ર  
ભાત ચિત્ર મદંિર,ઝાર્,પ્રાર્ી 
,સયૂણ વિેરે  

પનુરાવતણન 

શા .કે .  આિન ધનરુાિન ,કિરતના 
િાવ ૫,૬, કૂિ 

કિરતના િાવ  
૭,૮ આિન ધ્રવુાિન ,  
 

બેઠક િાવ  
૪,૫ 

િૌમખુાિન 

 સ્વ રક્ષર્ 

વજ્રાિન 

પનુરાવતણન 

 


