
કલરવ(ગુ,ગ,) हिन्दी ગુજરાતી ર્ાાવરણ ગણણત સવાાંગી શિક્ષણ

1 જુન ૧.ભારું  ઘય १. क,ख
ભાઈરસ્ટોન-0-ળાા 
તત્યતાની પ્રવૃત્તિઓ

 પુનયાલતતન  પુનયાલતતન

2 " ૨.ચારો પયલા
ભાઈરસ્ટોન-0-ળાા 
તત્યતાની પ્રવૃત્તિઓ

 ભાઈરસ્ટોન-0 -
સંકેત ઓખો

ભાઈરસ્ટોન-0- સંકેત 
ઓખો

3 જુરાઈ ૩.ચરક ચરણી २. ग से ट तक
ભાઈરસ્ટોન-0-ળાા 
તત્યતાની પ્રવૃત્તિઓ

ભાઈરસ્ટોન-1-
ળયીયનાં અંગો

4 " ૪.કેટરાં કેટરાં?
ભાઈરસ્ટોન-0-ળાા 
તત્યતાની પ્રવૃત્તિઓ

5 " ૫.ભારું  ગાભ
ભાઈરસ્ટોન-0-ળાા 
તત્યતાની પ્રવૃત્તિઓ

6 ઓગસ્ટ ૬.લયસાદ આલે ભાઈરસ્ટોન-1-
ગ,ભ,ન,જ,   । (કાનો)

ભાઈરસ્ટોન-2-ળયીયનાં 
અંગોની સ્લચ્છતા

ભાઈરસ્ટોન-1- 
સંખ્મા-૧થી૫

7 " ૭.સસલંુ ३. ठ से थ तक ભાઈરસ્ટોન-3-
આસાસની સ્લચ્છતા

8 " ૮.દકુાન
ભાઈરસ્ટોન-2-

લ,ય,સ,દ ,u (ભાત્ર)

9 સપ્ટેમ્ફય ૯.ગભે ४. द से फ तक
ભાઈરસ્ટોન-3- ક,ફ, 

અ,છ,એ,આ
ભાઈરસ્ટોન-3-

આસાસની સ્લચ્છતા
ભાઈરસ્ટોન-2-સંખ્મા-

૬થી૧૦

10 " ૧૦.ભાયો ખજાનો પુનયાલતતન
ભાઈરસ્ટોન-4-

ખોયાકની જરૂરયમાત
ભાઈરસ્ટોન-3-સંખ્મા-

૧૧થી૨૦

11 ઓકટોફય પુનયાલતતન પુનયાલતતન
ભાઈરસ્ટોન-5-

ળાકબાજી
પુનયાલતતન

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરણ-1 પ્રથમ સત્ર-

બિન પ્રજ્ઞા વગા  પ્રજ્ઞા વગા
માસNo



કલરવ(ગુ,ગ,) हिन्दी ગુજરાતી ર્ાાવરણ ગણણત

1 નલેમ્ફય ૧.હસતાં યભતાં પુનયાલતતન ભાઈરસ્ટોન-6- પ પુનયાલતતન

2 રડસેમ્ફય ૨.રદલાી ભાઈરસ્ટોન-4-, ડ, ત, ણ,r  

(હસ્લ ઇ)  e (દીઘત  ઇ)
ભાઈરસ્ટોન-7-ફૂર ભાઈરસ્ટોન-4- સંખ્મા-

૧૧થી૨૦ સયલાો

3 " ૩.ભીઠુનો ઢોર

4 " ૪.જરદી ફોર

5 જાન્યુઆયી ૫.ઠુંડીની ભજા
 ભાઈરસ્ટોન-5   -  
ર,  ટ, ચ, ખ ,  i.

ભાઈરસ્ટોન-8-
કડાુંની જરૂરયમાત

ભાઈરસ્ટોન-5-સંખ્મા-
૨૧થી૩૦

6 " ૬.એક તાલ એવું!

7 પેબુ્રઆયી ૭.એક હતી ળકયી
ભાઈરસ્ટોન-6- ઝ, હ, 

ઘ, ,  ð ,  ê, ઉ  ,ઊ

 ભાઈરસ્ટોન-9 -
કુટુુંફ રયચમ

ભાઈરસ્ટોન-6-સંખ્મા-
૩૧થી૪૦

8 " ૮.ચાંદો કડ્યો!
ભાઈરસ્ટોન-7-બ,  

મ, ધ, પ,ù ,ú
ભાઈરસ્ટોન-10-

ઘયના વ્મલસામકાયો

9 ભાચત ૯.કોણ?
  ભાઈરસ્ટોન-8  - 

ઢ,  ઠ ,ળ,  થ ,
ભાઈરસ્ટોન-11-

ગાભના વ્મલસામકાયો
ભાઈરસ્ટોન-7-સંખ્મા-

૪૧થી૫૦

10 " ૧૦.અજફ-ગજફ પુનયાલતતન પુનયાલતતન
ભાઈરસ્ટોન-8- 
સંખ્મા-૧થી૫૦

11 એપ્રપ્રર પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન

No માસ
બિન પ્રજ્ઞા વગા  પ્રજ્ઞા વગા

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરણ-1 િીજુું  સત્ર-



સર્વાંગી શિક્ષણ

કલરર્(ગુ,) કૂજન (ગ,) हिन्दी ગુજરવતી ર્વાર્રણ ગણણત

1 જુન ૧.ભેાભાાં १. क,ख
ભાઈરસ્ટોન-9-

પુનયાલતતન
પુનયાલતતન પુનયાલતતન

2 " ૨.ભાયો રયલાય ૧.ચારો ગણીએ
ભાઈરસ્ટોન-10-

,ળ,ત્ર,જ્ઞ
ભાઈરસ્ટોન-12-

આવાવનાાં શુઓ
પુનયાલતતન

3 જુરાઈ ૩.આડુું અલળુાં ૨.ભાયા દાદા २. ग से ट तक
ભાઈરસ્ટોન-9- દળક 
એકભ સ્થાન કકિંભત

4 " ૪.જભણલાય ૩.યવોડુું

5 " ૫.ભજા ડે ૪.યભલાની ભજા

6 ઓગસ્ટ ૬.ાંખી ઊડે પયયય.. ૫.ગગલ્રી દું ડો
ભાઈરસ્ટોન-11-

ક્ષ,શ્ર,ઋ,રૂ,
ભાઈરસ્ટોન-13-
આણાાં ાંખીઓ

ભાઈરસ્ટોન-10-
વાંખ્મા-૫૧થી૬૦

7 " ૭.ચારો પયીએ ૬.વાલજની વલાયી ३. ठ से थ तक
ભાઈરસ્ટોન-14-

આવાવનાાં જુંતુઓ

8 "
ભાઈરસ્ટોન-11-
ભૌખખક વયલાા

9 વપ્ટેમ્ફય ૮.અભે ફધાાં ૭.નાની ને ઘેય જાલા દે ४. द से फ तक ભાઈરસ્ટોન-12-વદું ડી 
વભાન મૂાક્ષયો

ભાઈરસ્ટોન-15-
તશેલાય અને ભેાઓ

ભાઈરસ્ટોન-12-
વાંખ્મા-૬૧થી૭૦

10 " ૯.અભને ભજા ડે ભાઈરસ્ટોન-13-અદુંડી 
વભાન મૂાક્ષયો

ભાઈરસ્ટોન-16-
સ્થાનનક જભીન

ભાઈરસ્ટોન-13-
વાંખ્મા-૬૧થી૭૦

11 ઓકટોફય પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન

બિન પ્રજ્ઞવ ર્ગા  પ્રજ્ઞવ ર્ગા

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરણ-2 પ્રથમ સત્ર-

No મવસ



કલરર્(ગુ,) કૂજન (ગ,) हिन्दी ગુજરવતી ર્વાર્રણ ગણણત સર્વાંગી શિક્ષણ

1 નલેમ્ફય ૧.યુંગફેયુંગી યભકડાું ૧.શાથીની વલાયી
ભાઈરસ્ટોન-14-

અવભાન મૂાક્ષયો
ભાઈરસ્ટોન-17-
આણાાં ાકો

ભાઈરસ્ટોન-14-
વાંખ્મા-૭૧થી૮૦

2 રડવેમ્ફય
૨.ભાજીને ખાલા 
ાઉંબાજી

૨.અભને ગભે..
ભાઈરસ્ટોન-15 - ય 

કાય લાા ળબ્દો
ભાઈરસ્ટોન-18-
આવાવનાાં વૃક્ષો

ભાઈરસ્ટોન-15- લદ્દી 
લગયનાાં વયલાા

3 " ૩.આણો તશેલાય ૩.તોયણ

4 " ૪.નદી ઓાંગીએ

5 જાન્યુઆયી ૫.લાશ..બાઈ..લાશ ! ૪.ભમ્ભી વાથે દકુાનભાાં
ભાઈરસ્ટોન-16-
ઉવગત,પૂલતગ

ભાઈરસ્ટોન-19-
આણી સુગલધા

ભાઈરસ્ટોન-16-
વાંખ્મા-૮૧થી૧૦૦

6 " ૬.ફગીચાભાાં ૫.અજફ ગજફ
ભાઈરસ્ટોન-17-

વાંલાદો,પ્રશ્નો
ભાઈરસ્ટોન-20-
ગાભની સુગલધા

7 પેબુ્રઆયી ૭.ઝાડ વાથે
૬.આલો ઘય ઘય 
યભીએ

ભાઈરસ્ટોન-18-વભાનાથી-
ગલયોધી-લરિંગ રયલતતન ભાઈરસ્ટોન-21-નકળો

ભાઈરસ્ટોન-17-
વાંખ્મા-૮૧થી૧૦૦

8 " ૮.યજાની ભજા ૭.દરયમા કાુંઠે
ભાઈરસ્ટોન-18-

દળકા લગય ફાદફાકી

9 ભાચત ૯.ચાાંદાભાભા ૮.આવાવ
ભાઈરસ્ટોન-19-
પ્રત્મમ,દૃઢીકયણ

ભાઈરસ્ટોન-22-
આણાં યાષ્ટ્રગીત

ભાઈરસ્ટોન-19-
ઘરડમાથી કોમડા ઉકેર

10 " ૧૦.વયવ..વયવ પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન

11 એનપ્રર પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન પુનયાલતતન

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરણ-૨ િીજુું  સત્ર-

બિન પ્રજ્ઞવ ર્ગા  પ્રજ્ઞવ ર્ગા
મવસNo



ગુજરાતી મારી આસાસ ગણિત ગુજરાતી ર્ાાવરિ ગણિત સવાાંગી શિક્ષિ

1 જુન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન

2 " ૧.સવિંશ અને ઉંદય ૧.આટલુું કયીએ જ ૧.વુંખ્માજ્ઞાન -૧
ભાઈરસ્ટોન-૨૦ - 
ોટ ાુંજયાભાું....

પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન

3 જુરાઈ ૨.નભીએ તુજને
૨.ખાધા વલના કંઈ 

ચારે ?
૨.વુંખ્માજ્ઞાન -૨

   ભાઈરસ્ટોન-૨૧- 
શંુ છંુ ખાખી ફાલો

ભાઈરસ્ટોન-૨૩-ભારં 
ગાભ ભાયી લાર્

પુનયાલર્તન

4 " ૩.વાચુું ર્ીર્ત ૩.વયલાા પુનયાલર્તન

5 "
ભાઈરસ્ટોન-૨૦-
વુંખ્માજ્ઞાન -૧

6 ઓગસ્ટ ૪.ચાુંદરો ગભે ૩.ભારં.. ૪.ફાદફાકી
ભાઈરસ્ટોન-૨૨-

વાચાફોરાું શયણાું
ભાઈરસ્ટોન-૨૪-
યાષ્ટ્રીમ પ્રવર્કો

ભાઈરસ્ટોન-૨૧-
વુંખ્માજ્ઞાન -૨

7 " ૫.ઠાગા ઠૈમા કરં છંુ.
૪.આવાવભાું 

યશેનાયા
ભાઈરસ્ટોન-૨૫- 
ખાદ્ય ઉત્ાદકો

8 "

9 વપ્ટેમ્ફય ૬.જોડકણાું ૬.અુંધારં અજલાળુું ૫.ગુણાકાય ભાઈરસ્ટોન-૨૩-
બાઈઓ ર્ો આલ 

ભાઈરસ્ટોન-૨૬-વેલાકીમ 
વ્મલવામકાયો

ભાઈરસ્ટોન-૨૨-
વુંખ્માજ્ઞાન -૩

10 " પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન
   ભાઈરસ્ટોન-૨૪-
કયો યભકડાં કૂચ કદભ

ભાઈરસ્ટોન-૨૭-
વજીલ નનજીત લ

ભાઈરસ્ટોન-૨૩-
વયલાા

11 ઓકટોફય પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન

માસNo
 પ્રજ્ઞા વગા

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૩ પ્રથમ સત્ર-

બિન પ્રજ્ઞા વગા



ગુજરાતી મારી આસાસ ગણિત ગુજરાતી ર્ાાવરિ ગણિત સવાાંગી શિક્ષિ

1 નલેમ્ફય ૭.કીડી અને કબૂર્ય ૭.ભૌનવ ભાભાને ગાભ ૬.વભમ
ભાઈરસ્ટોન-૨૫-
ભાણવ યખામ 

લાણીર્ી

ભાઈરસ્ટોન-૨૮-
પ્રાણી જગર્

ભાઈરસ્ટોન-૨૪-
ફાદફાકી

2 ડડવેમ્ફય ૮. શંુ છંુ ખાખી ફાલો ૮.ચારો ઓખીએ ૭.આકાયો
ભાઈરસ્ટોન-૨૬-

છોગાા શલે,છોડો !
ભાઈરસ્ટોન-૨૯-
લનસ્વર્ જગર્

ભાઈરસ્ટોન-૨૫-
ગુણાકાય

3 "
૯.કંઈ  એકરા ખલામ 

?
૯.જુઓ અને જાણો ૮.બાગાકાય

ભાઈરસ્ટોન-૨૭-
ડુગડુવગમાલાી

4 "
૧૦.જન્ભડદનની 

ઊજલણી
૯.અપૂણાાંક

5 જાન્યુઆયી
૧૧.પાગષણમો 

રશેયામો
૧૦.દેળની ઓખ ૧૦.નાણું

ભાઈરસ્ટોન-૨૮-
કબૂર્યને ઓખો

ભાઈરસ્ટોન-૩૦-
જભીન

ભાઈરસ્ટોન-૨૬-
બાગાકાય અને પૂણાાંક

6 " ૧૨.ફકયી ફશેન
ભાઈરસ્ટોન-૩૧-

પ્રદૂણ
 ભાઈરસ્ટોન-૨૭-નાણું

7 પેબુ્રઆયી ૧૩.ફર્કનુું ફચચુું ૧૧.શ્વવન અુંગો ૧૧.રુંફાઈ
ભાઈરસ્ટોન-૨૯-

મજ્ઞનો ઘોડો
ભાઈરસ્ટોન-૩૨-

શળસ્ર્ અને વરાભર્ી
ભાઈરસ્ટોન-૨૮-

રુંફાઈ

8 " ૧૪. ઉખાણાું ૧૨.લજન
ભાઈરસ્ટોન-૩૦-

સવિંશની યોણાગર્
ભાઈરસ્ટોન-૨૯-લજન

9 ભાચત
પૂયક લાુંચન ર્ભાભ 

એકભો
૧૨.વ્મલવામકાયો ૧૩.ગુુંજાળ

ભાઈરસ્ટોન-૩૧-
ઉખાણાું

ભાઈરસ્ટોન-૩૩-અકસ્ભાર્ 
અને પ્રાર્વભક વાયલાય

ભાઈરસ્ટોન-૩૦-
ગુુંજાળ

10 " પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન ભાઈરસ્ટોન-૩૧-વભમ

11 એનપ્રર પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન

No માસ
બિન પ્રજ્ઞા વગા  પ્રજ્ઞા વગા

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૩ િીજુું  સત્ર-



ગુજરાતી અમારી આસાસ ગણિત हिन्दी ગુજરાતી ર્ાાવરિ ગણિત हिन्दी

1 જુન ૧.નાલડી ચારી
૧.જો જો ધ્માન 

યાખજો
૧.સંખ્માજ્ઞાન -૧ પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન

ભાઈરસ્ટોન-32-
સંખ્માજ્ઞાન-૧

2 " ૨.ઠંડી
૨.ખાધા વલના ન જ 

ચારે
૨.સયલાા

ભાઈરસ્ટોન-32-
ગરા

ભાઈરસ્ટોન-34-
અગલડ ડે બીડભાં

ભાઈરસ્ટોન-33-
સંખ્માજ્ઞાન-૨

3 જુરાઈ ૩.સાચી હજ ૩.રીરીછભ દનુનમા ૩.ફાદફાકી
ભાઈરસ્ટોન-33-
રુચ્ચો લયસાદ

ભાઈરસ્ટોન-34-
સંખ્માજ્ઞાન-૩

4 " ૪.રાખો લણજાયો
ભાઈરસ્ટોન-35-
અલમલ- અલમલી

5 "
ભાઈરસ્ટોન-36-

સયલાા

6 ઓગસ્ટ ૫.ઉખાણાં ૪.ભાયો ર્ારુકો ૪.ગુણાકાય
ભાઈરસ્ટોન-34-
ંચરં્ત્રની લાર્ાત

ભાઈરસ્ટોન-35-
ભાનલીની વલકાસમાત્રા

ભાઈરસ્ટોન-37-
ફાદફાકી

7 " ૬.યાર્ાં ફૂર
૫.અજફ ગજફની 

દનુનમા
૫.સંખ્માજ્ઞાન -૨

ભાઈરસ્ટોન-35-
નાનો -ભોટો

8 " ભાઈરસ્ટોન-36-
આહાય અને આયોગ્મ

9 સપ્ટેમ્ફય ૭.કરાકાયની ભૂર ૬.ગબુનું સનું ૬.સભમ
ભાઈરસ્ટોન-36-
રાછી છીણ

ભાઈરસ્ટોન-37-
આણં ળયીય

10 " પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન
૭.યેખા,યેખાખંડ, 

કકયણ
પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન

11 ઓકટોફય પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૪ પ્રથમ સત્ર-

No માસ
બિન પ્રજ્ઞા વગા  પ્રજ્ઞા વગા



ગુજરાતી અમારી આસાસ ગણિત हिन्दी ગુજરાતી ર્ાાવરિ ગણિત हिन्दी

1 નલેમ્ફય
૮.ત્ર રખલાની 

ભજા!
૭.નકળો

૮.ખૂણાના પ્રકાયો 
અને ભાન

१.नई राह
ભાઈરસ્ટોન-37-

યવલળંકય ભહાયાજ
ભાઈરસ્ટોન-38-

નાગકયક સુવલધાઓ
ભાઈરસ્ટોન-38-

ગુણાકાય
अभ्यासकार्ड

2 કડસેમ્ફય ૯.હંુ ર્ો પૂછંુ
૮.આણં યાજ 
આણી સયકાય

૯.વત્રકોણ અને રે્નાં 
પ્રકાય

२.बढते कदम ભાઈરસ્ટોન-38-
દનુનમાની અજામફીઓ

ભાઈરસ્ટોન-39-
નકળો

ભાઈરસ્ટોન-39-
બાગાકાય

१ से ४९ तक

3 " ૧૦.મૂયખના સયદાયો ૯.દેળપ્રેભ ૧૦.બાગાકાય ३.गिनती
ભાઈરસ્ટોન-39-
ભાભાનો કાગ

ભાઈરસ્ટોન-40-આ 
છે ભાયો જજલ્રો

ભાઈરસ્ટોન-40-
નાણં

4 " ૧૧.અપૂણાાંક
ભાઈરસ્ટોન-41-

રંફાઈ

5 જાન્યુઆયી ૧૧.ઊંટ અને પકીય ૧૦.ર્યતંુ-ડૂફતંુ ૧૨.દળાંળ અપૂણાાંક ४.अपने बारेमें ..
ભાઈરસ્ટોન-40-

હંસ કોનો?
ભાઈરસ્ટોન-41-

આકાળભાં રે્ કોણ?
ભાઈરસ્ટોન-42-

લજન

6 " ૧૨.ફા નયેન્ર ૧૩.નાણં
५.धम्मक धम्मक 

आता हाथी
ભાઈરસ્ટોન-43-

ગંુજાળ

7 પેબુ્રઆયી
૧૩.ંખીઓએ 

ાણી ાયંુ
૧૧.ાચન અંગો ૧૪.રંફાઈ ६.टपका का र्र

ભાઈરસ્ટોન-41-
ઊંટ કહે

ભાઈરસ્ટોન-42-
કુદયર્ી ઘટનાઓ

ભાઈરસ્ટોન-44-
કયવભવર્ અને ક્ષેત્રપ

8 "
૧૪.સૈનનક સૈનનક 

યભીએ
૧૨.ખાદ્ય ઉત્ાદકો ૧૫.લજન ७.झूला

ભાઈરસ્ટોન-42-
મૂયખના સયદાયો

ભાઈરસ્ટોન-45-
સભમ

9 ભાચત
૧૫.ફે ફહાદયુ 

છોકયાં
૧૩.ભાયી ળાા ૧૬.ગંુજાળ ८.चतुर चूहा ભાઈરસ્ટોન-43-

પાગજણમો રહેયામો
ભાઈરસ્ટોન-43-
દાર્તના ગુણધભો

ભાઈરસ્ટોન-46-
અપૂણાાંક

10 "
પૂયક લાંચન ર્ભાભ 

એકભો
પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન पुनरावतडन પુનયાલર્તન

ભાઈરસ્ટોન-47-
યેખા,યેખાખંડ, કકયણ

11 એનપ્રર પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન पुनरावतडन પુનયાલર્તન પુનયાલર્તન
ભાઈરસ્ટોન-48-

નપો -ખોટ

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૪ િીજુું  સત્ર-

No માસ
બિન પ્રજ્ઞા વગા  પ્રજ્ઞા વગા



ગુજરાતી અમારી આસાસ ગણિત हिन्दी English ગુજરાતી ર્ાાવરિ ગણિત हिन्दी English

1 જુન ૧.ચબૂતયો 1.આ કોણ કયળે? ૧.વંખ્માજ્ઞાન १.यातायात Sequence for 

Littel Steps

ભાઈરસ્ટોન-1-
ચચત્રલણણન

ભાઈરસ્ટોન-1-
જભીન

ભાઈરસ્ટોન-0-
અંગે્રજી અંકો

ભાઈરસ્ટોન-1-
यातायात

ભાઈરસ્ટોન-1-
Hllo sun

2 " ૨.લણત તાયા 2.વૌ વાથે
૨.વયલાા-
ફાદફાકી

२.गगनती २१ से 
५०

One,Two,Thr

ee

ભાઈરસ્ટોન-2-
સંુદય સંુદય

ભાઈરસ્ટોન-2-
અલનલા ફીજ

ભાઈરસ્ટોન-1-
વંખ્માજ્ઞાન

ભાઈરસ્ટોન-2-
गगनती

ભાઈરસ્ટોન-2-
Where is

3 જુરાઈ
૩.ભશેનતનો 

યોટરો
3.ફીજની ચલકાવ 

માત્રા
૩.ગુણાકાય-
બાગાકાય

३.नन्हा मुन्हा 
राही हूँ Four,Five,Six

ભાઈરસ્ટોન-3-
ભશેનતનો યોટરો

ભાઈરસ્ટોન-3-
આશાય

ભાઈરસ્ટોન-2-
વયલાા-ફાદફાકી

ભાઈરસ્ટોન-3-नन्हा 
मुन्हा राही ह ॉ

ભાઈરસ્ટોન-3-
in,near,on,unde

r

4 " ૪.સંુદય સંુદય 4.ભાયો જજલ્રો
४.सोच अपनी 

अपनी
Seven,Eigtht,

Nine

ભાઈરસ્ટોન-4-જીલન 
ભાયી આવાવ

ભાઈરસ્ટોન-3-
ગુણાકાય

ભાઈરસ્ટોન-4-
शब्दकोश

ભાઈરસ્ટોન-4-
There is

5 "
५.चचचियाघर 

की सैर
Ten,Eleven,T

welve

ભાઈરસ્ટોન-5-વૌની 
વાથે વૌનો વશમોગ

ભાઈરસ્ટોન-4-
બાગાકાય

ભાઈરસ્ટોન-5-
सोच अपनी 

अपनी

6 ઓગસ્ટ
૫.ળયદીનાં 

પ્રતાે
5.બોલંુની 

અજામફ દનુનમા
૪.પૂણણ વંખ્માઓ

६.हूँसी का 
गपटारा

Thirteen,Fourt

een,Fifteen

ભાઈરસ્ટોન-4-
ળયદીના પ્રતાે

ભાઈરસ્ટોન-5-
પૂણણ વંખ્માઓ

ભાઈરસ્ટોન-6-
गचड़ियाघर की 

सैर

7 " ૬.નભણદાભૈમા 6.વૌનાં ભદદગાય
૫.ચલબાજ્મતાની 

ચાલી
७.खाना खजाना 1.What in 

Thish Unit?

ભાઈરસ્ટોન-5-
નભણદાભૈમા

ભાઈરસ્ટોન-6-
ચલબાજ્મતાની ચાલી

8 "
૬.અલમલ-
અલમલી

८.भरत चमलाप My Page-1
ભાઈરસ્ટોન-7-

અલમલ-અલમલી

9 વપ્ટેમ્ફય
૭.અલ્રક-

દલ્રક
7.આઈ રલ 

ગુજયાત
2.Umbrellas 

Colourful

10 " પુનયાલતણન કેટલંુ ળીખ્માં ?-૨
૭.રયચભચત અને 

ક્ષેત્રપ

11 ઓકટોફય પુનયાલતણન પુનયાલતણન પુનયાલતણન પુનયાલતણન

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૫ પ્રથમ સત્ર-

No માસ
બિન પ્રજ્ઞા વગા  પ્રજ્ઞા વગા



ગુજરાતી અમારી આસાસ ગણિત हिन्दी English ગુજરાતી ર્ાાવરિ ગણિત हिन्दी English

1 નલેમ્ફય ૮.ચયણોભાં 8.યવોડાનું ચલજ્ઞાન ૮.કેલ્યુરેટય 9.कैसा शोर ? 3.Travel-Time
ભાઈરસ્ટોન-6-
અલ્રક-દલ્રક

ભાઈરસ્ટોન-6-
ચલકાવભાં ચલજ્ઞાન

ભાઈરસ્ટોન-8-
રયચભચત અને ક્ષેત્રપ

ભાઈરસ્ટોન-7-
भरत गमऱाप

ભાઈરસ્ટોન-5-
wish my hand

2 રડવેમ્ફય ૯.કદય 9.જભીન ૯.વયાવયી 10.सीखो My Page-2
ભાઈરસ્ટોન-7-
જીલ જગત

ભાઈરસ્ટોન-9-
કેલ્યુરેટય

ભાઈરસ્ટોન-8-
कैसा शोर ?

ભાઈરસ્ટોન-6-
Occupation

3 "
૧૦.ભૂરની 

વજા
10.રદલવ-યાત 
અને ઋતુઓ

૧૦.લતુણ
11.सच्चा 

बालक
ભાઈરસ્ટોન-7-
ભૂરની વજા

ભાઈરસ્ટોન-8-
વાલચેતીભાં જ 

વરાભતી

ભાઈરસ્ટોન-10-
વયાવયી

ભાઈરસ્ટોન-9-
सीखो

ભાઈરસ્ટોન-7--
jumping

4 " ભાઈરસ્ટોન-9-ળશીદો 
આણં ગૌયલ

ભાઈરસ્ટોન-11-
લતુણ

ભાઈરસ્ટોન-10-
सच्चा बाऱक

ભાઈરસ્ટોન-8-
Praying

5 જાન્યુઆયી ૧૧.હશિંડોો 11.દેળનું ગૌયલ ૧૧.અપૂણાાંક
12.दुमदुमा गॉव 

के बच्चे
4.I am Learning 

English

ભાઈરસ્ટોન-8-
હશિંડોો

ભાઈરસ્ટોન-10-
ગાભનો ઇચતશાવ

ભાઈરસ્ટોન-12-
અપૂણાાંક

ભાઈરસ્ટોન-11-
दमुदमुा गॉव के 

बच्चे

6 "
૧૨.અંગનાં 

ઓજવ
12.નકળો 
ફનાલીએ

૧૨.નપોખોટ 13.स्वच्छता ભાઈરસ્ટોન-9-
અંગનાં ઓજવ

ભાઈરસ્ટોન-11-
ગુજયાત

ભાઈરસ્ટોન-13-
નપોખોટ

ભાઈરસ્ટોન-12-
स्वच्छता

7 પેબુ્રઆયી ૧૩.બાયત 
યત્ન:ડો.આંફેડકય 13.રુચધયનું લશન ૧૩.અજ્ઞાત વંખ્મા

14.हम भारत 
की शान है

5.Helping 

Hands

ભાઈરસ્ટોન-10-
બાયત 

યત્ન:ડો.આંફેડકય

ભાઈરસ્ટોન-14-
અજ્ઞાત વંખ્મા

ભાઈરસ્ટોન-13-
खरगोश और 

हाथी

8 "
૧૪.ઊડે યે 

ગુરાર
14.આણી 

ંચામત
૧૪.ચત્રકોણ

15.खरगोश 
और हाथी My Page-2

ભાઈરસ્ટોન-11-
ઊડે યે ગુરાર

ભાઈરસ્ટોન-15-
ખૂણાની યચના

9 ભાચણ ૧૫.સુબાચતો
15.આત્તિ અને 

ફચાલ
૧૫.ખૂણાની યચના 16.पहेललयाूँ 6.I Studied 

'Helping 

Hands'

ભાઈરસ્ટોન-12-
સુબાચતો

ભાઈરસ્ટોન-16-
ચત્રકોણના  કોમડા

10 "
પૂયક લાંચન 
તભાભ એકભો

16.જુઓ,જાણો 
અને અનુબલો

પુનયાલતણન समग्र पुनरावततन Revision પુનયાલતણન

11 એનપ્રર પુનયાલતણન પુનયાલતણન પુનયાલતણન पुनरावततन Revision પુનયાલતણન

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૫ િીજુું  સત્ર-

No માસ
બિન પ્રજ્ઞા વગા  પ્રજ્ઞા વગા



ગુજરાતી हिन्दी English संस्कृत ગસિત વિજ્ઞાન અને 
ટેક્નોલોજી

સામાષજક વિજ્ઞાન સિાાંગી શિક્ષિ

1 જુન ૧. યેલ્લે સ્ટેળન 1. दयालु शिकारी 1.Where Where 

you?
वन्दना ૧. સ્તંબ આરેખ ૧.ચંુફક

૧ .ઈતતશાવ જાણલાના 
સ્ત્રોતો

2 "
૨.હશિંદભાતાને 

વંફોધન
१.चित्रपदानन ૨.રયતભતત અને ક્ષેત્રપ ૨.વજીલ અને નનજીી લ ૨.ચારો નકળો વભજીએ

3 જુરાઈ ૩.નિદર
२.एक जगत एक 

लोक 2.Two:Mo-Chho २.आकाि: पत्तनत ૩.ટકા
૩.ઍસવડ ,ફેઈઝ અને 

ક્ષાય
૩.નાગરયકતા

4 "
૪.યતલળંકય 
ભશાયાજ

३.समझदार नन्ही ३.लेखनम् પુનયાલતીન-૧ ૪.ફીજ
૪.ભાનલજીલનની 

ળરૂઆત

5 " પુનયાલતીન-૧
४.नगनती  ५१ से 

१००
५. संख्या ૪.નપો- ખોટ લનસ્તતને ઓખીએ ૫.આણુ ઘય પૃથ્લી

6 ઓગસ્ટ ૫.ભશેનતની ભોવભ पुनरावततन-१ 3.Fought And 

Won
६.हस्ती हस्ती हस्ती ૫.ઘાત અને ઘાતાંક પુનયાલતીન-૧ પુનયાલતીન-૧

7 "
૬.રેખણ ઝારી નો 

યશી
५.धरती को महकाए पुनरावततनम-्१ ૬. ફશુદી ૬.ાણી

૬.સ્થામી જીલનની 
ળરૂઆત

8 " ૭.ગરે ગરે ६.सुबह ६.सप्तवासरा: ૭. રંફયેખાઓ ૭.ભાન
૭.ગુજયાત :સ્થાન 
,વીભા અને ભૂપુષ્ઠ

9 વપ્ટેમ્ફય ૮.ફીયફરની યુક્તત ७.बूझो तो जाने 4.Watch Your 

Watch 
७.करोनत પુનયાલતીન-૨ ૮.વાદા મંત્રો ૮.તલતલધતાભાં એકતા

10 " ૯.ાદય ८. राजा का नहस्सा Revision- 1 to4 ८.काकस्य िातुयतम् ૯.પ્રકાળ ૯.પ્રાચીન નગયો

11 ઓકટોફય પુનયાલતીન- ૨ पुनरावततन-१ ९.समय: ૧૦.ધ્લનન પુનયાલતીન-૨

12 पुनरावततनम-्२ પુનયાલતીન-૨

13

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૬ પ્રથમ સત્ર-

No માસ
ષિન પ્રજ્ઞા િગગ



ગુજરાતી हिन्दी English संस्कृत ગસિત વિજ્ઞાન અને 
ટેક્નોલોજી

સામાષજક વિજ્ઞાન સિાાંગી શિક્ષિ

1 નલેમ્ફય
૧૦.આરારીરાં 

લાંવરડમા
१.इतनी िशि हमे 

देना दाता
Unit 1 : Taste of 

India
१.मम अंगनन ૧.પૂણાાંક વંખ્માઓ ૧.પ્રાણી જગત ૧.પ્રાચીન વભાજજીલન

2 રડવેમ્ફય
૧૧.એક જાદઈુ 

ત્રની લાતાી
२.अनूठे इन्सान Unit 2 : A Ship 

Can Walk
२.दक्षिणपादम ૨.ખૂણાઓની જોડના 

પ્રકાય
૨.નયી આંખે દેખાતંુ 

આકાળ
૨.ગુજયાતની આફોશલા 

અને કુદયતી વંવાધનો

3 "
૧૨.યાલણનું 
તભથ્માભબભાન

३.जरा मुस्कराइए ३.करोचम ૩.ર.વા.અ. અને 
ગંુ.વા.અ.

૩.દાથીની 
અલસ્થાઓ

૩.ભશાજનદ વભમની 
ળાવનવ્મલસ્થા

4 "
૧૩.વાગયકાાંઠાનો 

પ્રલાવ
४.पुस्तक-हमारी 

चमत्र
४.प्रहेशलका: ૪.પૂણાાંક ૪.ઉષ્ભા ૪.સ્થાનનક વયકાય-

ગ્રાભીણ

5 જાન્યુઆયી ૧૪.વાયા અક્ષય ५.जय नवज्ञान Unit 3 : In Future 

...
५.मम नवद्यालय: ૫.દળાંળ -પૂણાાંક

૫.આણી 
આવાવના પેયપાયો

૫.ગુજયાત ખેતી,ઉદ્યોગ 
અને રયલશન

6 "
૧૫.ગુજયાત ભોયી 

ભોયી યે
६.न्याय ६.भवतु भारतम्: ૬.સ્થાનનક વયકાય-ળશેય

7 પેબુ્રઆયી ૧૬.ભાતૃ હૃદમ Unit 4 : Will You 

Wake Up ?
७.सुभानितानन ૬.ગુણોત્તય અને 

પ્રભાણ
૬.શલા ૭.ળાંતત અને અહશિંવાનો 

વંગભ

8 " ૧૭.સુગંધ કચ્છની... ८.जन्मददनोत्सस्व: ૭.લતુીનો રયઘ 
અને ક્ષેત્રપ

૭.ઊજાી ૮.આણે ગુજયાતી

9 ભાચી ૧૮.સુબાતત
७.यह भी एक 

परीिा
Unit 5 : Fifth of 

the Sixth
९.सूिय: ૮.કમ્પ્યુટય રયચમ-૧

૮.માીલયણની 
જાલણી

૯.વમ્રાટ અળોક

10 "
પૂયક લાંચન તભાભ 

એકભો
૧૦.આસત્ત વ્મલસ્થાન

11 એનપ્રર પુનયાલતીન पुनरावततन Revision पुनरावततन પુનયાલતીન પુનયાલતીન ૧૧.શક્ક અને પયજ

૧૨.ગુપ્ત વામ્રાજ્મ

૧૩.એન્ટાકક રટકા અને 
ઓસ્રેતરમા

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૬ િીજુું  સત્ર-

No માસ
ષિન પ્રજ્ઞા િગગ



ગુજરાતી हिन्दी English संस्कृत ગસિત વિજ્ઞાન અને 
ટેક્નોલોજી

સામાષજક વિજ્ઞાન સિાાંગી શિક્ષિ

1 જુન ૧. ચિત્રાઠ 1. चित्र के संग- 1.Vini's Smile वन्दना ૧. લરુુ્ આરેખ ૧.ચુમ્ફકના ગુણધભો ૧. ફે ભશાયાજ્મો

2 "
2.આજની ઘડી 

યીમાભણી
२.तब याद तुम्हारी 

आती है
2.How many did 

you?
१.चित्रपदानी ૨.પૂણાાંક વંખ્મા ૨.આશાયના ઘટકો ૨.પૃથ્લી પયે છે

3 જુરાઈ ૩.યીક્ષા ३.कुते्त की वफादारी 3.Yes,I will २.मेघो वषषतत ૩. લગુ અને લગુમૂ ૩.લનસ્ચિના અંગો ૩.વયકાય

4 "
૪.ફે ખાનાંનો 

રયગ્રશ
४.कथनी और करनी 4.Longer 

,Shorter,Bigger
३.कोड़रुक પુનયાલિુન-૧થી૩ ૪.ાણીના ગુણધભો ૪.યાજપૂિ યુગ

5 " ૫.યાનભાં पुनरावतषन-१ Revision- 1to5 ४.हास्ययोग : ૪.નપો- ખોટ ૫.જભીનની પદ્રુિા ૫.સ્થ અને વભમ

6 ઓગસ્ટ પુનયાલિુન-૧ થી ૫
५.तहन्द देश के 

तनवासी
५.िटक  ! िटक ! ૫. વભાંિય યેખાઓ પુનયાલિુન-૧ પુનયાલિુન-૧

7 " ૬.બીખુ
६.डॉ.तवक्रम 

साराभाई
पुनरावतषनम-्१ ૬. ફશુદી ૬.વજીલનો એકભ કો

૬.ભધ્મયુગીન 
ળાવનવ્મલસ્થા અને 

સ્થાત્મ

8 " ૭.જીલનાથેમ ७.ढूूँढते रह जाओगे ६.संख्या પુનયાલિુન-૪થી૬ ૭.અશ્મભ ફિણ ૭.બાયિ :સ્થાન,વીભા 
,ચલસ્િાય અને ભૂપૃષ્ઠ

9 વપ્ટેમ્ફય
૮.ભારભ શરેવા 

ભાય
८.दोहा अष्टक ७.तवश्वासों नैव कतषव्य: ૭.ગચિ,ફ અને ઝડ ૮.ભધ્મયુગનું રદલ્શીદળુન

10 " ૯.ફાનો લાડો पुनरावतषन-१ ८.समय: ૮.ાિનિંત્ર,શ્વવન્િંત્ર અને 
રુચધયાભબવયણિંત્ર

૯.યાજ્મની 
ળાવનવ્મલસ્થા

11 ઓકટોફય
૧૦. લરમની 
અલકાળી વપય

९. आम्लं 
द्राक्षाफलम्

૯.ઊર્જુના સ્ત્રોિો પુનયાલિુન-૧

12
પુનયાલિુન-૬  થી 

૧૨
पुनरावतषनम-्२

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૭ પ્રથમ સત્ર-

No માસ
ષિન પ્રજ્ઞા િગગ



ગુજરાતી हिन्दी English संस्कृत ગસિત વિજ્ઞાન અને 
ટેક્નોલોજી

સામાષજક વિજ્ઞાન સિાાંગી શિક્ષિ

1 નલેમ્ફય ૧૧.અખફાયી નોંધ १.बेटी Unit 1 : Am I Lost ? १.प्रहेललका ૧.ઘાિ અને ઘાિાંક ૧.ચલદ્યુિ ૧.ભધ્મયુગીન ગુજયાિ

2 રડવેમ્ફય ૧૨.જનની २.हम भी बने महान Unit 2 : Step By 

Step
२.वाताषलाप ૨.વાદુું  વ્માજ ૨.ઉચ્િારન ૨.બાયિ આફોશલા 

અને કુદયિી વંવાધન

3 " ૧૩.શાઇસ્કૂરભાં ३.सच्िा हीरा ३.सुभातषतातन ૩.કૌંવ
૩.દાથોનું 
અરગીકયણ

૩.અદારિો ળા ભાટે?

4 " ૧૪.બભીએ ગુજયાિ 
દક્ષક્ષણ બણી

४.देशके नाम संदेश ४.धरे गुजषरर! ૪.વભીકયણ ૪.ભાન ૪.મુઘર વામ્રાજ્મ 
સ્થાના ચલસ્િયણ

5 ર્જન્યુઆયી
૧૫.આલ, બણા 

આલ !
५.धरतीकी शान Unit 3 : Today 

Comes Every Day
५.योजक: तत्र दुलषभ: ૫.ઘનપ

૫.અયીવા અને 
યાલિુન

૫.બાયિ  ખેિી,ઉદ્યોગ 
અને રયલશન

6 " ૧૬.ગ્રાભભાિા
६.मालवजी 

फौजदार
૬.લક્ર અયીવા ૬.મુઘર વામ્રાજ્મ 

સુલણુયુગ અસ્િ

7 પેબુ્રઆયી ૧૭.સવિંશની દોસ્િી ७.बढे कहानी Unit 4 : Q of 

Yesnoyesnoyesno

६.तवज्ञानस्य 
िमत्कारा:

૬.ચત્રકોણની યિના
૭.િત્ત્લ,વંમોજન 

અને ચભશ્રણ
૭.ફર્જયભાં ગ્રાશક

8 " ૧૮.જીલયાભ બટ્ટ ८.मुस्कानके मोती ૮.સ્નાયુ-કું કારિંત્ર
૮.ભધ્મકારીન 

સ્થાત્મો

9 ભાિુ
૧૯.વોના જેલી 

વલાય
९.समय सारणी Unit 5 : Me too ! ७.सूक्तय:

૭.કમ્પ્યુટય રયિમ-
૨

૯.ઉષ્ભા અને 
િાભાન

૯.બાયિ રોકજીલન

10 " ૨૦.ાંિ દાણા
१०.अंदाज अपना 

अपना
લૈરદક ગભણિ ૧૦.શલાનું પ્રદૂણ ૧૦.ર્જશેય ચભરકિ

11 એપ્રપ્રર
પૂયક લાંિન િભાભ 

એકભો
पुनरावतषन Revision पुनरावतषन પુનયાલિુન

૧૧.આણં 
સૂમુભંડ

૧૧.ઈશ્વય વાથે 
અનુયાગ

૧૨.ોક શે્રણી-
આશાય કડી

૧૨.ઉત્તય,દક્ષક્ષણ 
અભેરયકા ,યુયો

૧૩.માુલયણીમ 
વંરુ્રન

પુનયાલિુન

ધોરિ-૭ િીજુું  સત્ર-

No માસ
ષિન પ્રજ્ઞા િગગ

Shrvanbhai S. Meniya



ગુજરાતી हिन्दी English संस्कृत ગસિત વિજ્ઞાન અને 
ટેક્નોલોજી

સામાષજક વિજ્ઞાન સિાાંગી શિક્ષિ

1 જુન ૧.ફજાયભ ાં १.तेरी है जमीं Unit 1 : Q for 

Question
वन्दना ૧.ઘન અને ઘનમૂ ૧.શલ નુાં દફ ણ ૧.બ યતભ ાં યુયોપમન 

પ્રજાનુાં આગભન

2 "
૨.એક જ દે 

ચિનગ યી
२.ईदगाह १.चित्र पदानन-१ ૨.વાંભેમ વાંખ્મ ઓ ૨.ુષ્ અને પ ૨.આણી આવ વ 

શ?ુ

3 જુર ઈ ૩.જુભો ભબસ્તી
३.अंतरीक्ष परी 

सुनीता नवलियम्स
Unit 2 : LMBB : Learn 

More, Be Brighter
२.चित्र पदानन-२ ૩.વાંભેમ ઘ ત ાંક ૩.આધુપનક ખેતી ૩.બ યતનુાં ફાંધ યણ

4 "
૪.તને ઓખુાં 

છુું ,ભ 
४.उठो, धरा के अमर 

सपूतो
३.आत्म श्रद्धाया: 

प्रभाव:
૪.સૂક્ષ્ભ જીલો ૪.લે યી ળ વકો કેલી 

યીતે ફન્મ ?

5 " ૫.એક મુર ક ત ५.सवाि बािमन के 
जवाब डॉ.किाम के

४.एही,सुधीर!
૫.િેત તાંત્ર અને 
અાંત:સ્ત્ર લી તાંત્ર

૫.પ્ર કૃચતક પ્રકોો

6 ઓગસ્ટ ૬.ધૂળમે ભ યગ ६.भरत Unit 3 : What Were 

You Doing ?
५.लििाया: प्रवास: ૪.ગણ રયિમ 6.ઊજાાન ાં સ્લરૂો ૬.અાંગે્રજ ળ વનની 

બ યત ય અવય

7 "
૭.દેળબક્ત 

જગડુળ 
७.सोि अपनी 

अपनी
६.नवनोदपद्यानन ૫.ચલસ્તયણ

૭.ભ નલ પનર્ભિત 
દ થો

૭.આફોશલ કીમ 
પેયપ ય

8 " ૮.આજ આનાંદ
८.मााँ!कह एक 

कहानी
૬.િતુષ્કોણ ૮.રોકળ શી દેળભ ાં  

વાંવદની ભૂચભક 

9 વપ્ટેમ્ફય ૯.દીકય નો ભ યન ય ९.ममता
Unit 4 : Sun-

Tour
७.संख्या

૭.ન ક યનુાં 
ક્ષેત્રપ અને 

ઘનપ

૮.અનુકૂરન
૯.ઇ.વ. ૧૮૫૭નો 

ચલપ્રલ

10 " ૧૦.અઢી આન ८.मम ददनियाा ુનય લતાન ૯.પ્રક ળનુાં લક્રીબલન

11 ઓકટોફય ુનય લતાન पुनरावतान Revision ९.भाषासज्जता ુનય લતાન ુનય લતાન

Shrvanbhai S. Meniya

ધોરિ-૮ પ્રથમ સત્ર-

No માસ
ષિન પ્રજ્ઞા િગગ



ગુજરાતી हिन्दी English संस्कृत ગસિત વિજ્ઞાન અને 
ટેક્નોલોજી

સામાષજક વિજ્ઞાન સિાાંગી શિક્ષિ

1 નલેમ્ફય
૧૧. લ લી ફ  

આલી
१. पत्र एवं डायरी 1. I Will Be That

१. पुत्री मम खिु 
ननद्राती

૧. ફેંક
૧. લ યુઓની 

ફન લટ
૧. ધ ર્ભિક-

વ ભ ભજક જાગૃચત

2 રડવેમ્ફય
૧૨. નલ ાં લાન  

વાંકલ્ો
२. कच्छ की सैर

2.You Love 

English, Doun't 

You?

२. खेि महोत्सव: ૨. િક્રવૃચિ વ્મ જ ૨. યભ ણુ યિન 
૨. મ ાલયણીમ 

પ્રદૂણ

3 "
૧૩. વ કયનો 

ળોધન યો
३. मत बााँटो इन्सान 

को
3.Ah! Oh! 

Ouch!..
३. प्रहेलिका:

૩. ક ભ અને 
ભશેનત ણુાં

૩. ધ તુ-અધ તુ
૩. બ યતભ ાં 

ય ષ્ટ્રલ દ

4 "
૧૪. વ કયનો 

ળોધન યો
४. कमायोगी 

िािबहादुर िास्त्त्री 4.Tell Me Why?
४. प्रेरणादीप: 

िाणक्य:
ુનય લતાન-૧થી૩ ૪.રેન્વ ૪.વલોચ્િ અદ રત

5 જાન્યુઆયી
૧૫. અખાંડ 

બ યતન  ળળલ્ી
५. दोहे 5.English Plus ५. प्रभात वणान ૪. અલમલીકયણ-૧ ુનય લતાન-૧ થી ૪

૫.બ યતન  
ક્ર ુંચતલીયો

6 "
૧૬. સુદ ભો દીઠ  

શ્રીકૃષ્ણદેલ યે
पुनरावतान-१थी५ Revision- 1to5 पुनरावतानम-्१ ૫. અલમલીકયણ-૨

૫.પ્રજનનતાંત્ર અને 
ઉત્વજજનતાંત્ર

૬.ભ નલ -વાંવ ધન

7 પેબુ્રઆયી
ુનય લતાન-૧૧ થી 

૧૬
६. तूफानों की ओर Let's Read More ६.रमणीया नगरी ૬. વભીકયણ ૬.દશન

૭.ભશ ત્ભ ન  ભ ગા 
ય-૧

8 "
૧૭. વાંસ્ક યની 

શ્રીભાંત ઈ
७. हार की जीत 1. Don't Be 

Stupid!
७.सुभानषतानन ૭. યિન ઓ ૭.અશ્મભ ફતણ ૮.બ યતની વભસ્મ ઓ 

અને ઉ મ

9 ભ િા
૧૮.દશુ -મુક્તક-

શ ઇકુ
८. हाँसना मना है 2. Peter, The 

Eater
८.मनुष्यो : मैत्री ુનય લતાન-૪થી૭ ૮.વૌય ઉકયણો

૯.આણી અથા 
વ્મલસ્થ 

10 " ૧૯. વ ાંઢ ન થ્મો ९. उिझन-सुिझन 3.Stop Pollution पुनरावतानम-्२ ૮. કમ્પ્યુટય રયિમ-૩
૯.મ ાલયણની 

જાલણી
૧૦.ભશ ત્ભ ન  ભ ગા 

ય

11 એપપ્રર ૨૦. ફશેનનો ત્ર पुनरावतान-६थी९ 4.Love Your 

Land
भाषा सज्जता ુનય લતાન-૫ થી ૯ ૧૧.વાંયુક્ત ય ષ્ટ્રો

12 "
૨૧. કભ ડે િીતમ ા 

ભે..
5.Aladdin And 

The Magical Lamp

૧૨.આઝ દી અને 
ત્મ ય છી ..

13 " ૨૨. રકસ્વ -ટુિક Waiting at the 

Window
૧૩.સ્લતાંત્ર બ યત

14 "
ુનય લતાન-૧૭ થી 

૨૨ Vocabulary
૧૪.ખાંડ-રયિમ-

આફ્રીક  અને એળળમ 

ધોરિ-૮ િીજુું  સત્ર-

No માસ
ષિન પ્રજ્ઞા િગગ

Shrvanbhai S. Meniya


