
 

ધોરણ-૫ 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, 
વ્યા:સવરામ ચિહન 

અનલુખેન-ચિત્ર 
વર્ણન 

,પાઠ- ૩ ,પરૂક વાિન-૧, 
વ્યા:શબ્દનો અથણ ભેદ  
સનબધં:એક નદીની 
આત્મકથા ,રજા ચિઠ્ઠી  

કાવ્ય :૪,પાઠ- ૫ 

પરૂક વાિન -૨ 

સનબધં:મહનેતનો મહહમા  
સવિાર સવસ્તાર  

પાઠ : ૬ 

વ્યા:િજં્ઞા  

સનબધં:નમણદા મૈયા  
 વાતાણ:લોભી ખેડતૂ 

કાવ્ય :૭ 

સનબધં:હદવાળી 
પત્ર લેખન 

 

પાઠ:૮ 

સનબધં:આપર્ી રાષ્ટ્રીય મદુ્રા  
રજા ચિઠ્ઠી 
પનુરાવતણન 

હિન્દી पाठ -१,२ 

अनलुखेन  

पाठ -३,पुनरावर्तन -१ 

व्या:क्कावारी क्रम  

ननबंध:वर्ातरुर्ु, अनुवाद  

पाठ -४,५ 

व्या:ललगं पररवर्तन  

ननबंध :मै सैननक बन ंगा 
चित्र वर्तन   

पाठ -६,७,पुनरावर्तन -२ 

व्या:विन पररवर्तन  

ननबंध:गांधीजी 
पत्र लेखन 

पाठ -८ 

ननबधं:दशहरा  

कहानी लखेन 

पुनरावर्तन,पाठ -९ 

ननबंध:पुस्र्कालय  

अनुवाद 

અંગ્રેજી  Little Step- 1 to 5 
GRAMMER- UNIT : 
1 TO 3 

Little Step-6  to 10 
GRAMMER- UNIT : 
4,5 
EASSY:THE MONSSON 

Little Step- 11 to 15 
EASSY:THE PEACOCK 
GRAMMER- UNIT : 
6 TO 8 

Unit-1 
What is in this unit? 
EASSY:FUN FAIR 
GRAMMER- UNIT : 
9 TO 11 

Unit-2 
Umbrellas are colorful 
EASSY:RAXABANDHAN  
GRAMMER- UNIT : 
12,13 

Unit-3  
Travel time 
Revision 

ગણણત પ્રકરર્-૧ પ્રકરર્-૨,૩(અપરૂ્ણ) પ્રકરર્-૩,૪ પ્રકરર્-૫ પ્રકરર્-૬ પ્રકરર્-૭,પનુરાવતણન 

પયાાિરણ પાઠ-૧,૨,૩ પાઠ-૪,૫ પાઠ-૬,૭,૮ પાઠ-૯,૧૦,૧૧ પાઠ-૧૨,૧૩ પાઠ-૧૪,૧૫ 

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-૧૬,૧૭,૧૮ 

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

ણિત્રકામ રંગોની િમજૂતી  

ભૌસમસતક ભાત 

અક્ષર લખેન  

 

મકુ્ત હસ્ત ચિત્ર લેન્ડ સ્કેપ ચિત્ર િયંોજન 
(Save Water) 

સ્મસૃત ચિત્ર રમતો રમતા ં
છોકરા ં–છોકરી 

સત્રકોર્મા ંઅથવા ગોળમા ં
અલકૃંત ભાત 

શા .કે .  વજન–ઊંિાઈ,ઊંિાઈ 
પ્રમાર્ે ગોઠવર્ 

કિરતનાદાવ૧થી૫,દોડ,
સ્ટેન્ડીંગબ્રોડજમ્પ,ધનરુાન 

 

સયૂણ નમસ્કાર  
સ્ટેન્ડીંગ બ્રોડ જમ્પ 

 

મત્સ્યાિન  
ખો-ખો, નેક બલેેન્િ 

 

 બધં મદુ્રા 
સ્વરક્ષર્પનુરાવતણન 

 
 

 

વજન –ઊંિાઈ  
સ્વછતા,માપન,હસ્તપાદાિન 



 

ધોરણ-૫દ્વિતીય 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-૯,૧૦,પરૂકવાિન -૪ 

વ્યા:િવણનામ  
અનલુખેન-ચિત્ર વર્ણન  
 

કાવ્ય :૧૧,પાઠ-૧૨ 

વ્યા:વિન 

સનબધં:ટેચલસવઝનના લાભ-હાસન  
સવિાર સવસ્તાર  

પાઠ-૧૩,કાવ્ય-૧૪ 

વ્યા:સવશષેર્  
સનબધં: ૨૬ મી જાન્યઆુરી 
વાતાણ:એક અપગંની આત્મકથા 

પાઠ-૧૫ 

પરૂકવાિન -૬ 

સનબધં:ઉનાળાનો બપોર  
પત્ર લેખન 

પનુરાવતણન  

હિન્દી पाठ-९,१० 

अनलुखेन 

 

पाठ-११,१२ 

पुनरावर्तन -३ 

ननबंध:मेरी ददनियात  

चित्र वर्तन 

पाठ-१३,१४ 

व्या:सजं्ञा, क्रक्रया  

ननबंध:जल ही जीवन हैं 
पत्र लेखन 

पाठ-१५,१६ 

पुनरावर्तन -८ 

ननबंध:होली 
कहानी लखेन 

પનુરાવતણન  

English Unit-4 
I am learning English 
GRAMMER- UNIT : 1 
EASSY:THE WINTER 

Unit-4  
EASSY:CHRISTMUS 
GRAMMER- UNIT : 2 

Unit-5 
Helping Hand 
GRAMMER- UNIT : 3 
EASSY:REPUBLIC DAY 

Unit-6 
I stupid Helping hands 
GRAMMER- UNIT : 4 
EASSY:VISIT TO A ZOO 

પનુરાવતણન 

ગણણત  પ્રકરર્-૮,૯ પ્રકરર્-૧૦,૧૧ પ્રકરર્-૧૨,૧૩ પ્રકરર્-૧૪ પનુરાવતણન 

પયાાિરણ (નિી બકુ) પાઠ-૧૬,૧૭ પાઠ-૧૮,૧૯ પાઠ-૨૦,૨૧ પાઠ-૨૨,૨૩ 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 પનુરાવતણન 

ણિત્રકામ અક્ષર લખેન  ફૂલ નિેર સ્મસૃત ચિત્ર  
પયાણવરર્  

લેન્ડ સ્કેપ  
 

પનુરાવતણન 

શા .કે .   િતંલુન એક્પગે  

ગૌમખુાિન  

સખુાિન  
મકરાિન  

સ્વચ્છતા 
શટલ રનીંગ 

તાડાિનમા ંિીધા –ઉલટા 
િાલવુ ં

પનુરાવતણન 

 


