ુ રાતી
ગજ

માસ
જુ ન
જુ યઇ

ઓગસ્ટ

શપ્ટેમ્બર

ઘોરણ - ૩ ળયસવિક પયઠ આયોજન
ગણિત

સશિંષ અને ઉંદર

૧

ક્યાંથી જોવુ ાં

૧

પુનમે શુ ાં જોયુ ાં ?

૨

નમીએ તુજને

૨

શાંખ્યયની ગમ્મત

૨

ળનપરી

૪

છોટુ ન ુ ાં ઘર

૩

૧
૪
૫
૬

શયચુાં તીથથ

૩

આપો અને ો

પુનરયળતથન - ૧

૪

યાંબ ુાં અને ટુ ાંકુાં

ચયાંદો ગમે

૫

આકયર અને ભયત

ઠયગય ઠૈ યય કરુાં છાં

૬

આપ-ે ની રમત

છોટય જાદુ ગર

જોડકણયાં

૭

પુનરયળતથન - ૨

શમય ળષી જાય છે .
પુનરયળતથન

નળેમ્બર

૨

ળયળયઝોડુ ાં

૮

ળધુ ભારે કોણ?

ડીશેમ્બર

૮

હુ ાં છાં ખયખી બયળો

૯

કેટય ળખત ?

૭
૯

ુ રી
ફેબ્રઆ

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૩

મયચથ
એસપ્ર

આસપાસ

૧

ઓક્ટોબર

જાન્યુઆરી

૨૦૧૯ -૨૦૨૦

૧૪

કીડી અને કબુતર
કાંઇ એકય ખળયય

જન્મદદનની ઉજળણી
ફયગણણયો ષેરયયો
પુનરયળતથન - ૩
બકરી બષેન

બતકનુાં બચચુાં
ધમાચકડી

ઉખયણયાં

પુનરયળતથન - ૪
શમગ્ર પુનરયળતથન

૮

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

ળધુ ભારે કોણ?

ભયત(પેટનથ) ની રમત
જગ અન મગ

આ૫ણે ભયગ પયડી કીશુાં ?
સ્મયટથ ચયટથ

૧૪ રૂસપયય-પૈશય

પુનરયળતથન

૩
૫
૬
૭
૮
૯

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬

પયણી જ પયણી
ઘર એક યલય

ખયધા વિના ન ચાલે
અનોખો શાંળયદ
ફરરર...

આળ રે ળરશયદ
રશોડયની ળયત

આપણય ળયષનો
આપણયાં કયમ

આપણી યગણીઓની ભયગીદયરી
આ૫ણો ખોરયક
મયટીની મજા
મયરુાં ઘર

૧૭

પત્રનો પ્રળયશ

૧૯

આપ્)ણયાં શયથી

૧૮
૨૦
૨૧

૨૨
૨૩
૨૪
૨૫

અંગ્રેજી

રમતયાં-રમતયાં

કેટય રે કેટય

પણી બચયળીએ

ડયબુ-જમણુ
ાં
ાં
સુદર
ાં કપડયાં
જીળનનુાં જાળાં
મયરો તયલુકો
ફન પેજ - ૧

૧ CLAP YOUR HANDS
૨ WHAT IS THIS?

૩ GRAPES: GREEN AND JUICY

૪ WHERE IS IT?

૫ MY CLASSROOM, MY
TEACHER

૬ I LIKE ENGLISH

REVISION

ઘોરણ - ૪ ળાનવિક પાઠ આયોજન
ુ રાતી
ગજ

માસ
જુ ન

જુાઇ

૦૧. નાળડી ચાી

૦૧. ઇંટોની ઇમારત

૦૨. ઠંડી

૦૨. ાંબ ુ ં અને ટુંકું

૦૩. શાચી ષજ

૦૩. ભોપાનો પ્રળાશ

૦૪. ાખો ળણઝારો
ઓગસ્ટ

ગણિત

પુનરાળતાન - ૧

૦૪. ટીક-ટીક-ટીક

૦૫. દુનનયા જોળાનો રસ્તો

૦૫. ઉખાણાં

૨૦૧૯ -૨૦૨૦

આસપાસ

હિન્દી

૦૧. રોજ નનાલે જઇએ

અંગ્રેજી
1. GET UP AND DANCE

૦૨. કાનથી કાન

ACTIVITY - 1,2

૦૩. નંદુ શાથે એક દદળશ

1. GET UP AND DANCE

ૃ ાની ળાતાા
૦૪. અમત

ACTIVITY - 3 TO 7

૦૫. અનીતા અને મધમાખીઓ
૦૬. દરયાની મુશાફરી

2. THINGS AROUND

૦૭. દરયાની ટ્રે ન મોડી પડી
૦૮. દરયા પષોંચી મામાને ઘેર

શપ્ટેમ્બર

૦૬. રાતા ફુ

૦૬. ભંગાર ળેચનાર

૦૯. બદાતાં કુટુંબો

3. MY FAMILY

૦૭. કાકારની ભ ૂ

૦૭. જગ અને મગ

૧૦. કબડ્ડી... કબડ્ડી... કબડ્ડી...

ACTIVITY - 1 TO 14

૧૧. ળાડીમાં
ઓક્ટોબર પુનરાળતાન - ૨
નળેમ્બર
ડીશેમ્બર

૦૮. પત્ર ખળાની મજા !
૦૯. હુ ં તો પુછં

૧૦. મુરખનો શરદાર

પુનરાળતાન

૦૮. ગાડું અને પૈડાં
૦૮. ગાડું અને પૈડાં
૦૯. અડધ ું અને ા

૧૨. બદાતો શમય
૧૩. નદીની શફર
૧૪. રાજુન ુ ં ખેતર

૧૫. બજારથી ઘર સુધી
૧૬. કામનો મષીનો

૧૧. ઊંટ અને પકીર

ુ રી પુનરાળતાન -૩
જાન્દ્યઆ

૧૨. બાલ નરે ન્દ્ર
ુ રી
ફેબ્રઆ

માચા

૧૦. પેટનાની રમત

૧૭. તેજ અમદાળાદમાં

૧૧. ઘદડયા અને ભાગાકાર

૧૮. ગામ-ગામનાં પાણી
૧૯. શાથે જમીએ

૧૩.પંખીઓએ પાણી પાયું

૧૨. કેટલું ભારે ? કેટલું ષકું

૧૪. શૈનનક શૈનનક રમીએ

૧૩. ખેતર અને તેની

૨૧. જગત મારા ઘરમાં

ફરતે ળાડ

૨૨. પટોલાં

૧૫. બે બષાદુર છોકરાઓ
પુનરાળતાન - ૪

૨૦. ખોરાક અને મજા

૨૩. દે -પરદે 
૧૪. સ્માટા ચાટા

૨૪. મશાેદાર કોયડા
૨૫. મારો જજલ્ો

એનપ્ર

શમગ્ર પુનરાળતાન

પુનરાળતાન

પુનરાળતાન

REVISION
०१. नई राह

3. MY FAMILY

०२. बढ़ते कदम

ACTIVITY - 15 TO 18

०३. गिनती (१ से २०)

ACTIVITY - 15 TO 18
4. OUR HELPERS

४. अऩने बारे में

REVISION - 1

ऩुनरावततन १
५. धम्मक धम्मक आता हाथी

5. HERE WE ARE DANCING

६. टऩका का डर
७. झूला

5. HERE WE ARE DANCING

८. चतरु चह
ू ा

ऩुनरावततन २

6. KUKU IS CALLING

ऩुनरावततन

REVISION - 2

कसोटी

ઘોરણ - ૫ ળાવવિક પાઠ આયોજન
માસ
જુ ન

જુાઇ

૧ ચબુતરો

ુ રાતી
ગજ

ગણિત

૧ રાષ્ટ્રીય ફલ કેરી

૧ આ કોણ કરે?

૨ પળવત તારા

૨ આકાર અને ખુણા

૨ શૌ શાથે

૩ મષેનતનો રોટો

૩ કેટાાં ચોરશ

૩ બીજની વળકાશ યાત્રા

૪ સુદર
ાં સુદર
ાં
ઓગસ્ટ

આસપાસ

કેટલુ ીખ્યા? - ૧

પુનરાળતવન ૧

૪ ભાગ અને પુણવ

૫ રદીના પ્રતાપે

૫ તે શરખુાં દે ખાય છે ?

૧ અભભનાંદન

૪ મારો જીલ્ો

૫ ભોલુની અજાયબ દુવનયા
૬ શૌના મદદગાર

૬ નમવદા મૈયા

૬ તુાં મારો ગુણક હુ ાં તારો અળયળ

૭આઇ ળ ગુજરાત

૭ અલ્ક દલ્ક

૭ તમે પેટનવ જોઇ કો છો?

કેટલુ ીખ્યા? - ૨

ઓક્ટોબર ૨ કેટાક પ્રશાંગો

પુનરાળતવન

પુનરાળતવન

નળેમ્બર

૮ ચરણોમાાં

૮ નકા - આેખન

૮ રશોડાનુ ાં વળજ્ઞાન

૯ કદર

૮ નકા - આેખન

૯ જમીન

૧૦ ભ ૂની શજા

૯ ખોખા અને રે ખાભચત્ર

૧૦ દદળશ રાત અને ઋતુઓ

શપ્ટેમ્બર

ડીશેમ્બર

૩ ખીચડી પકાવુાં છાં
૧૧ દષિંડોલો

કેટલુ ીખ્યા? - ૩
૧૦ દશમો અને શો મો ભાગ

૧૧ દે નુ ાં ગૌરળ

૧૧ ક્ષેત્રફલ અને પદરવમવત

૧૨ નકો બનાળીએ

૧૩ ભારતરત્ન ડો. આંબેડકર

૧૨ સ્માટવ ચાટવ શ

૧૩ રુધીરન ું વહન

૧૪ ઉડે રે ગુા

૧૩ ગુણાકાર અને

કેટલુ ીખ્યા? - ૪

૪ મુલ્યળાન ભેટ

ભાગાકારની રીતો

૧૪ આપણી પાંચાયત

જાન્યુઆરી પુનરાળતવન ૩
૧૨ અપાંગના ઓજશ
ુ રી
ફેબ્રઆ

માચવ

૧૫ સુભાવવતો

૧૪ કેટલુાં મોટુાં? કેટલુાં ભારે ?

પુનરાળતવન ૪

૧૫ આપવિ અને બચાળ

પુનરાળતવન

પુનરાળતવન

१ यातायात

હિન્દી

અંગ્રેજી
1 ONE, TWO, THREE

२ गगनती २१ से ५०

2 FOUR, FIVE, SIX

३ नन्हा मन्
ु ना रही हु

3 SEVEN, EIGHT, NINE

पुनरावततन १

4 TEN, ELEVEN, TWELVE

४ सोच अपनी अपनी
५ गचड़ियाघर की सैर

5 THIRTEEN, FOURTEEN,

६ हॊ सी का पपटारा

FIFTEEN

७ खाना खजाना

1 WHAT IN THS UNIT?

८ भरत ममऱाप

MY PAGE - 1

पन
ु रावततन २

2 UMBRELLAS COLOURFUL

९ कैसा शोर ?

3 TRAVEL-TIME

१० सीखो

MY PAGE - 2

११ सच्चा बाऱक

4 I AM LEARNING
ENGLISH

१२ दम
ु दम
ु ा गाॉव के बच्चे

5 HELPING HANDS

पुनरावततन ३
१३ स्वच्छता

१४ हम भारत की शान

MY PAGE - 3

१५ खरगोश और हाथी

6 I STUDIED 'HELPING
HANDS'

१६ पहे मऱयाॉ

૧૬ જુઓ જાણો અને અનુભળો

पुनरावततन - ४

પુનરાળતવન

पुनरावततन

૫ અમે બાાંધવો સરદારનાું
એવપ્ર

૨૦૧૯-૨૦૨૦

REVISION

स्व अध्ययन

REVISION

ઘોરિ - ૬ િાવષિક પાઠ આયોજન
માસ
જુ ન

જુ ાઇ

ુ રાતી
ગજ

ગણિત

વિ. અને ટે.

१. दयाऱु शिकारी

1. WHERE WERE YOU?

१. चित्रऩदानन १ त: ४

૩. હિદ

૨. પુણણ શંખ્યાઓ

૨. આષારના ઘટકો

२. एक जगत एक ऱोक

2. TWO:MO-CHO

२. आकाि: ऩतनत

૪. રતળંકર મષારાજ

૩. શંખ્યા શાથે રમત

૩. રે શાથી કાપડ સુધી

૨. આહદમાનળથી સ્થાયી
જીળનની શફર
૩. પ્રાચીન નગરો અને
ગ્રંથો

३. समजदार नन्ही

2. TWO:MO-CHO

३. ऱेखनम ्

૪. ભારતની પ્રારં ભભક
રાજ્યવ્યળસ્થા
૫. ાંતતની ોધમાાં : બુદ્ઘ

४. चगनती ५१ से १००

3. FOUGHT AND WON

४. संडख्या

ऩुनरावततन १

3. FOUGHT AND WON

५. हस्ती हस्ती हस्ती

५. धरती को महे काए

3. FOUGHT AND WON

ऩुनरावततन १

2. TWO:MO-CHO

૪. ળસ્તુઓના જુ થ

૭. પગે પગે

૪. ભ ૂતમતતના પાયાના
આકારો
૫.પાયાના આકારોની
શમજૂતી

૮. બીરબની યુક્તત

૬. પુણાાંક શંખ્યાઓ

૬.આપણી આશપાશ થતાં

ુ : ચાંદ્રગુપ્ત અને
૬. મૌયણયગ

६. सुबह

4. WATCH YOUR

६. सप्तवासरा:

૭. અપુણાાંક શંખ્યાઓ

ફેરફારો

સમ્રાટ અશોક

७. बूझो तो जाने

WATCH

७. करोतु

૭. ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો

8. राजा का हहस्सा

પુનરાળતણન - ૨

બનાળળા
૫. પદાથોનું અગીકરણ

૭. ળનસ્પતીની જાણકારી મેલળીએ

અને મહાવીર

''

८. काकस्य िातुयम
त

શમગ્ર પુનરાળતણન

પુનરાળતણન

૮. રીરનું ષનચન

૮. ભારત ળવણની

ऩुनरावततन २

REVISION

९. समय

શમગ્ર પુનરાળતણન

પુનરાળતણન

પુનરાળતણન

ભવ્યતા

ऩुनरावततन २

REVISION

ऩुनरावततन २

૮. દાં શંખ્યાઓ

૯. શજીળો અને તેની

૦૯. આપણું ઘર પ ૃથ્ળી

१. इतनी िक्तत हमें दे ना 1. RASHTRIYA SHAYAR

१. मम अक्नन

આશપાશ

૧૦. પ ૃથ્ળીના આળરણો

२. अनूठे इन्सान

2. STANDUP

२. दक्षऺणऩादम ्

COMEDIAN

३. करोशम

નળેમ્બર ૧૦. આાીા ળાંશલીયા

૧૧.એક જાદુ ઇ પત્રની ળાતાણ ૮. દાં શંખ્યાઓ
૧૨. રાળણનું તમથ્યાભભમાન

૯. માહષતીનુ ં તનયમન

૧૦. ગતી અને અંતરનું માપન ૧૧. ભ ૂતમ સ્ળરૂપો

૧૧. પ્રકા, પડછાયો અને

૧૨. નકો શમજીએ

३. जरा मुस्कुराए

REVISION 1

४. प्रेहशऱका

પરાળતણન

૧૩.ભારત : ભ ૂપ ૃષ્ઠ, આબોષળા

४. ऩुस्तक हमारी शमत्र

3. I HATE HOMEWORK

ऩुनरावततन १

૧૪. શારા અક્ષર

૧૨. તળદ્યુત તથા પહરપથ

ળનસ્પતત અને ળન્યજીળ

3. I HATE HOMEWORK

५. मम ववध्याऱय

૧૫. ગુજરાત મોરી મોરી રે .. ૧૨. ગુણોત્તર અને

૧૩. ચુબક
ં
શાથે ગમ્મત

૧૪. તળતળધતામાાં એકતા

५. जय ववऻान की

4. JOURNEY TO BOMBAY

६. भवतु भारतम ्

૧૬. માત ૃહ્રદય

પ્રમાણ

૧૪. પાણી

૧૫. શરકાર

६. न्याय

4. JOURNEY TO BOMBAY

७. सुभावितानन

૧૭. સુગધ
ં કચ્છની

૧૩.શતમતત

૧૫. આપણી આશપાશની ષળા ૧૬. સ્થાતનક શરકાર

७. यह भी एक ऩरीऺा

5.SPORTSMANSHIP

८. जन्महदनोत्सव

૧૮. સુભાતવતો

૧૪. પ્રાયોભગક ભ ૂતમતત

૧૬. કચરાનો શંગ્રષ અને

ऩुनरावततन

6. WAITING FOR A

९. सूततय:

પુનરાળતણન - ૪

પુનરાળતણન

કચરાનો તનકા

ऩुनरावततन

PARADISE

ऩुनरावततन २

શમગ્ર પુનરાળતણન

શમગ્ર પુનરાળતણન

શમગ્ર પુનરાળતણન

समग्र ऩुनरावततन

REVISION 2

ऩुनरावततन

૧૩. શાગરકાંઠાનો પ્રળાશ ૧૦. માપન
જાન્યુઆરી પુનરાળતણન - ૩

એતપ્ર

સંસ્કૃત

૧. ચાો ઇતતષાશ જાણીએ

શપ્ટેમ્બર ૯. પાદર

માચણ

અંગ્રેજી

૧. ખોરાક ક્ાંથી મલે છે ?

ઓગસ્ટ ૬. ેખણ ઝાી નો રષી

ુ રી
ફેબ્રઆ

હહન્દી

૧. શંખ્યા ૫હરચય

૫. મષેનતની મોશમ

હડશેમ્બર

સા. વિજ્ઞાન

૧. રે લ્ળે સ્ટેન
૨. હષન્દમાતાને શંબોઘન

પુનરાળતણન - ૧

ઓતટોબર

૨૦૧૯ - ૨૦૨૦

૧૧. બીજ ગભણત

૧૭. જીળનતનળાણષ
શમગ્ર પુનરાળતણન

ુ રાતી
ગજ

માસ
જુ ન

જુ રાઇ

ગણિત

વિ. અને ટે.

અંગ્રેજી

સંસ્કૃત

१. चित्र के संग संग
1. VINI'S SMILE
२. तफ माद तुम्हायी आती हे

१. चित्रऩदानी १ त् ३

૦૩. યીક્ષા

૦૨. પ્રાણીઓભાાં ોણ

૨. પ ૃથ્લી પયે છે .

३. कुत्ते की वफ़ादायी

2. HOW MANY DID

२. भेघो वषषतत

૦૩. યે વાથી કાડ સુધી

૩.વયકાય

४. कथनी औय कयनी

YOU?

३. कोडरुक्

ऩुनयावतषन १

3. YES, I WILL

४. हास्मयोग

૦૨. અપુણાાંક અને

૦૪. ફે ખાનાનો રયગ્રશ દળાાંળ વાંખ્માઓ

૦૩. ભારશિીનુાં તનમભન ૦૪. ઉષ્ભા

૪. યાજપુિ યુગ

૦૪. વાદા વભીકયણ

૦૫. એતવડ, ફેઇઝ અને ક્ષાય ૫. સ્થ અને વભમ

૦૫. યે ખા અને ખુણા

૦૬. બૌતિક અને

પુનયાલિણન - ૧

યાવામણણક પેયપાય

૬. ભધ્યયુગીન શાસનવ્યવસ્થા

૦૬. તિકોણ અને

૦૭. શલાભાન, આફોશલા

૭.બાયિ:સ્થાન,સીમા અને ભ ૂપુષ્ઠ

६. डॉ. ववक्रभ सायाबाई

4. LONGER, SHORTER, ६.संख्मा

ગુણધભો

અને આફોશલાની વાથે

૮. ભધ્મયુગનુ ાં રદલ્રી દળણન

७. धन
ु धते यह जाओगे

BIGGER

વપય

૦૭. તિકોણની એકરૂિા

૦૮. લન,લાલાઝોડુ ાં અને ચક્રલાિ ૯. યાજ્મની ળાવનવ્મલસ્થા.

પુનયાલિણન - ૨

પુનયાલિણન

૦૯. ભ ૂતભ

વભગ્ર પુનયાલિણન

પુનયાલિણન

પુનયાલિણન

વપ્ટેમ્ફય ૧૦. લરમની અલકાળી

નલેમ્ફય ૧૦. અખફાયી નોંધ
૧૧. ઝન ૂની

પુનયાલિણન - ૨

५. हहन्द दे श के तनवासी

५. िटक् िटक्
ऩुनयावतषन १

८. सभम्

8. दोहा अष्टक

९. आम्रं द्राऺपरभ

ऩन
ु यावतषन २

REVISION

१. फेटी

1. FAIRS OUR CULTURE १. प्रहे लरका

૦૮. યાળીઓની તુરના ૧૧. પ્રાણીઓભાાં અને

૨. બાયિ:આબોહવા અને કુ દરતી સંશાધન

२. हभ बी फने भहान

2. ART OF

२. वाताषराऩ

३. सच्िा हीया

WHITEWASHING

३. सब
ु ावषतातन
४. धयागुजयष ी

લનસ્તિઓભાાં લશન

૪. મુઘ સામ્રાજ્ય: સ્થાપ્ના અને વવસ્તરણ

૧૩. બભીએ ગુજયાિે:દક્ષિણ ૧૦. પ્રામોણગક ભ ૂતભતિ

૧૨. લનસ્તિઓભાાં પ્રજનન

૫.ગુજયાિ:ખેતી,ઉદ્યોગ અને રર...

४. दे श के नाभ संदेश

REVISION 1

૧૪. આલ, બાણા આલ

૧૧. રયતભતિ અને

૧૩.ગતિ અને વભમ

પુનયાલિણન - ૧

५. धयती की शान

3. TRIP TIME

૧૫. ગ્રાભભાિા

ક્ષેિપ

૧૪. તલદ્યુિપ્રલાશ અને

૬. સ્થાતનક વયકાય (ળશેય)

િેની અવયો

૭. ળાાંતિ અને અરશિંવાનો વાંગ્રાભ

૧૨. ફીજગણીિીમ

૧૫. પ્રકાળ

૮. આણે ગુજયાિી

૫દાલરી

૧૬. ાણી: એક અમુલ્મ

૯. વમ્રાટ અળોક

૧૮. વોના જેલી વલાય

૧૩. ઘાિ અને ઘાિાાંક

સ્ત્રોિ

૧૦. આતિ અને વ્મલસ્થાન

૧૯. ાાંચ દાણા

૧૪. વાંતભતિ

૧૭. જગરો:
ાં
આણી જીલાદોયી ૧૧.તવક્કાની ફન્ને ફાજુ

૨૦. સુબાતિો

૧૫. ઘન આકાયોનુાં

૧૮.દુ તિ ાણીની લાિો

૧૨. ગુપ્િ વામ્રાજ્મ

પુનયાલિણન - ૪

પ્રત્મક્ષીકયણ

ળબ્દ સુચી

૧૩. ખાંડ રયચમ: એન્ટાકણ રટકા

વભગ્ર પુનયાલિણન

પુનયાલિણન

પુનયાલિણન

પુનયાલિણન - ૨

૦૯. વાંભેમ વાંખ્માઓ

પુનયાલિણન - ૩
૧૬. તવિંશની દોસ્િી
ુ યી ૧૭. જીલયાભ બટ્ટ
પેબ્રઆ

ऩन
ु यावतषन २

૧. ભધ્યયુગીન ગુજરાત
૩. અદાતો શા માટે?

૧૨. શાઇસ્કુ ર

७. ववश्वासो नैव कतषव्म्

૦૮. યાળીઓની તુરના ૧૦. વજીલોભાાં શ્વવન

રડવેમ્ફય

એતપ્રર

હહન્દી

૧. ફે ભશાયાજ્મો

૦૯. ફાનો લાડો

ભાચણ

સા. વિજ્ઞાન

૦૧. લનસ્તિભાાં ોણ

પુનયાલિણન - ૧
૦૬ બીખુ
ઓગસ્ટ
૦૭. જીલનાથેમ
૦૮. ભારભ શરેવા ભાય

જાન્યુઆયી

૨૦૧૯-૨૦૨૦

૦૧. ભેાભાાં
૦૧. પુણણ વાંખ્માઓ
૦૨. આજની ઘડી યીમાભણી

૦૫. યાનભાાં

ઓક્ટોફય

ઘોરિ - ૭ િાવષિક પાઠ આયોજન

ऩुनयावतषन १

५. मोजक् तत्र
दर
ष ्
ु ब

६. भारवजी पौजदाय
७. फढे कहानी

4. THE BEASTS

8. भुस्कान

5. WATER AROUND US

९. सभम सायणी

REVISION - 2

१०. अंदाज अऩना अऩना

6. MOVIE MAGIC

ऩुनयावतषन २

VOCABULARY

ऩुनयावतषन

8. ववऻानस्म
िभत्काया:

ऩन
ु यावतषन २

सभग्र ऩुनयावतषन

ऩुनयावतषन १

९. सूक्तम्

માસ
જુ ન

જુ  ઇ

ુ રાતી
ગજ

ગણિત

ઘોરિ - ૮ િાવષિક પાઠ આયોજન

૧ શાંમેય શાંખ્ય ઓ

૨ એક જ દે ચિનગ રી

૨ એક િ સુરેખ શમીકરણ ૨ સ ૂક્ષ્મજીળો: પમત્ર અને ત્રુ

આગમન

૩ જુ મો ચભસ્તી

૩ િત ુષ્કોણની શમજ

૩ શાંશ્ેપવત રે શ ઓ અને

૨ આપણી આશપ શ શુ?

૪ તને ઓલખુાં છાં મ

૪ પ્ર યોચગક ભ ૂપમપત

પ્ સ્સ્િક

૩ ભ રતનુાં બાંધારણ

૪ પદ થો: ધાતુ અને અધાત ુ

૪ ળેપ રી  શક કેળી રીતે બન્ય ?

૫ મ હષપતનુ ાં પનયમન

૫ કોશો અને પેટ્રોીયમ

૫ પ્ર કૃપતક પ્રકોપો

૬ ધ ૂળિયે મારગ

૬ ળગત અને ળગતમ ૂલ

૬ દષન અને જ્યોત

પુનર ળતતન - ૧

૭ દે ભક્ત જગડુ 

૬ અંગ્રેજ  શનની ભ રત ૫ર

૮ આભમ ાં ઝીણી ઝબુકે....

અશર

શપ્િેમ્બર ૧૦ અઢી આન
શમગ્ર પુનર ળતતન

૧૨ નળ ળવતન શાંકલ્પો
હડશેમ્બર ૧૩ રૂઆત કરીએ
૧૪ શ કરનો ોધનારો

प्रबाव
४ एहह सुधीय:

४ उठो धया के अभय सऩूतो

५ सवार फारभन के

3 WHAT WERE YOU

५ शिरामा: प्रवास:

जवाफ डॉ करभ के

DOING?

ऩुनयावततन - १

ऩन
ु यावततन - १

६ ववनोदऩधानी

६ बयत

७ सोि अऩनी अऩनी

९ भभता

4 SUN - TOUR

७ सॊख्मा
८ भभ: हदनिमात

REVISION

ऩुनयावततन - २

९ बाषा सज्जता
ऩुनयावततन - २

૯ બેજીક પદ ળીઓ
અને પનત્યશમ

૧૦ તરુ ણ ળસ્થ તરફ

૧ ધાર્મિક - સામાજિક જાગૃર્િ
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