
ક્રમ ાઠન ું નામ
1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યોન  ંમ કલ ચંન કયી ળકળે

1.6.8 આેરી વલગતોભ રં્ી અત ર્કિક ળબ્દો ત યલી તેને ફદરે મોગ્મ ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ળક્ળે.

1.6.9 ઘટન  તેભજ લ ત થન   ત્રો સ્ર્ો અને ઘટન ક્રભની વલગતોની ત યલર્ી કયી ળકળે

1.6.10 ચચત્ર અને ર્યચ્છેદ ની વલગતોન  ંલગીકયર્ કયી ળકળે

2.6.1
ર્યચચત ર્યસ્સ્ર્વતભ  ંપ્રવગંને અન રૂ અચબલ દન કયીને અચબલ દનનો પ્રવતબ લ આી 

ળક્ળે.

2.6.3 ઉરટ પ્રશ્નો પછૂી અને તેલ  પ્રશ્નોન  જલ ફ આી ળકળે

2.6.4 ભ ર્શતી ભેલલ  Wh - પ્રશ્નો પછૂી અને તેલ  પ્રશ્નનો જલ ફ આી ળકળે

2.6.5 ર્યચચત ર્યસ્સ્ર્વતભ  ંવલં દ કયી ળકળે

3.6.3 લસ્ત  ઓન  સ્ર્ ન અને સ્ર્ોનો વનદેળ કયી ળકળે.

3.6.4 લતથભ ન અને ભતૂક ની ઘટન ઓની વલગતો અરગ ત યલી ળકળે

4.6.2 ચચત્ર કે લસ્ત  ઓન  ંત્રર્ ર્ી  ચં લ ક્યોભ  ંલર્થન કયી ળક્ળે.

1.6.1 ટૂંકી ર્યચચત લ ત થઓ વ બંી અને વશ મક વ ભગ્રીની ભદદર્ી લ ત થ કશી ળકળે

1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યોન  ંમ કલ ચંન કયી ળકળે

1.6.5 લ ત થ ર્યચ્છેદન  ંલ ચંન કયી અર્થગ્રશર્ કયી ળકળે

1.6.9 ઘટન  તેભજ લ ત થન   ત્રો સ્ર્ો અને ઘટન ક્રભની વલગતોની ત યલર્ી કયી ળકળે

1.6.10 ચચત્ર અને ર્યચ્છેદ ની વલગતોન  ંલગીકયર્ કયી ળકળે

2.6.3 ઉરટ પ્રશ્નો પછૂી અને તેલ  પ્રશ્નોન  જલ ફ આી ળકળે

2.6.4 ભ ર્શતી ભેલલ  Wh - પ્રશ્નો પછૂી અને તેલ  પ્રશ્નનો જલ ફ આી ળકળે

3.6.1 રોનલર્થઝ વર્શત આળયે 500 જેટર  નલ  ળબ્દો જાર્ી અને તેનો ઉમોગ કયી ળકળે

3.6.3 લસ્ત  ઓન  સ્ર્ ન અને સ્ર્ોનો વનદેળ કયી ળકળે.

3.6.6 વ્મલવ મક યોનો ર્યચમ ભેલી અને આી ળક્ળે.

3.6.11 ટેફર, ગ્ર પ, નકળ  ન  આધ યે વલગતો ત યલીને જર્ લી ળકળે

3.6.15 ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે

4.6.1
લસ્ત  ઓ, પ્ર ર્ીઓ, ક્ષીઓ અને વ્મસ્ક્તઓ વલળે યંગ, કદ અને વખં્મ  દળ થલત  વલળેર્ોનો 

ઉમોગ કયી ળક્ળે.

4.6.2 ચચત્ર કે લસ્ત  ઓન  ંત્રર્ ર્ી  ચં લ ક્યોભ  ંલર્થન કયી ળક્ળે.

5.6.1 ન ભને અન રૂ ર્ક્રમ  સચૂક ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ક વ્મને આગ લધ યી ળકળે

Unit-2 

A Ship can walk
2

સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૬ - વવર્ય : અંગે્રજી (દ્વિતીય સત્ર)

અધ્યયન વનષ્વિઓ

Unit - 1 

Taste of India
1
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ક્રમ ાઠન ું નામ

સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૬ - વવર્ય : અંગે્રજી (દ્વિતીય સત્ર)

અધ્યયન વનષ્વિઓ
1.6.1 ટૂંકી ર્યચચત લ ત થઓ વ બંી અને વશ મક વ ભગ્રીની ભદદર્ી લ ત થ કશી ળકળે

1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યોન  ંમ કલ ચંન કયી ળકળે

1.6.5 લ ત થ ર્યચ્છેદન  ંલ ચંન કયી અર્થગ્રશર્ કયી ળકળે

1.6.10 ચચત્ર અને ર્યચ્છેદ ની વલગતોન  ંલગીકયર્ કયી ળકળે

2.6.1
ર્યચચત ર્યસ્સ્ર્વતભ  ંપ્રવગંને અન રૂ અચબલ દન કયીને અચબલ દનનો પ્રવતબ લ આી 

ળક્ળે.

2.6.4 ભ ર્શતી ભેલલ  Wh - પ્રશ્નો પછૂી અને તેલ  પ્રશ્નનો જલ ફ આી ળકળે

3.6.2 ક ટ ંફન  વભ્મો વળક્ષકો વભત્રો અને ર્યચચત વ્મસ્ક્તઓનો વ ભ ન્મ ર્યચમ આી ળકળે

3.6.3 લસ્ત  ઓન  સ્ર્ ન અને સ્ર્ોનો વનદેળ કયી ળકળે.

3.6.1 રોનલર્થઝ વર્શત આળયે 500 જેટર  નલ  ળબ્દો જાર્ી અને તેનો ઉમોગ કયી ળકળે

3.6.11 ટેફર, ગ્ર પ, નકળ  ન  આધ યે વલગતો ત યલીને જર્ લી ળકળે

5.6.2 પ્રવગંને અન રૂ તેનો અંત યજૂ કયી ળક્ળે.

1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યોન  ંમ કલ ચંન કયી ળકળે

1.6.5 લ ત થ ર્યચ્છેદન  ંલ ચંન કયી અર્થગ્રશર્ કયી ળકળે

1.6.6 અર્થપરૂ્થ લ ક્યો ન  ંઅન રેખન કયી ળકળે

1.6.8 આેરી વલગતોભ રં્ી અત ર્કિક ળબ્દો ત યલી તેને ફદરે મોગ્મ ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ળક્ળે.

2.6.3 ઉરટ પ્રશ્નો પછૂી અને તેલ  પ્રશ્નોન  જલ ફ આી ળકળે

2.6.4 ભ ર્શતી ભેલલ  Wh - પ્રશ્નો પછૂી અને તેલ  પ્રશ્નનો જલ ફ આી ળકળે

3.6.1 રોનલર્થઝ વર્શત આળયે 500 જેટર  નલ  ળબ્દો જાર્ી અને તેનો ઉમોગ કયી ળકળે

3.6.3 લસ્ત  ઓન  સ્ર્ ન અને સ્ર્ોનો વનદેળ કયી ળકળે.

3.6.11 ટેફર, ગ્ર પ, નકળ  ન  આધ યે વલગતો ત યલીને જર્ લી ળકળે

4.6.1
લસ્ત  ઓ, પ્ર ર્ીઓ, ક્ષીઓ અને વ્મસ્ક્તઓ વલળે યંગ, કદ અને વખં્મ  દળ થલત  વલળેર્ોનો 

ઉમોગ કયી ળક્ળે.

1.6.1 ટૂંકી ર્યચચત લ ત થઓ વ બંી અને વશ મક વ ભગ્રીની ભદદર્ી લ ત થ કશી ળકળે

1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યોન  ંમ કલ ચંન કયી ળકળે

1.6.5 લ ત થ ર્યચ્છેદન  ંલ ચંન કયી અર્થગ્રશર્ કયી ળકળે

1.6.6 અર્થપરૂ્થ લ ક્યો ન  ંઅન રેખન કયી ળકળે

1.6.10 ચચત્ર અને ર્યચ્છેદ ની વલગતોન  ંલગીકયર્ કયી ળકળે

2.6.5 ર્યચચત ર્યસ્સ્ર્વતભ  ંવલં દ કયી ળકળે

3.6.2 ક ટ ંફન  વભ્મો વળક્ષકો વભત્રો અને ર્યચચત વ્મસ્ક્તઓનો વ ભ ન્મ ર્યચમ આી ળકળે

3.6.4 લતથભ ન અને ભતૂક ની ઘટન ઓની વલગતો અરગ ત યલી ળકળે

3.6.11 ટેફર, ગ્ર પ, નકળ  ન  આધ યે વલગતો ત યલીને જર્ લી ળકળે

5.6.1 ન ભને અન રૂ ર્ક્રમ  સચૂક ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ક વ્મને આગ લધ યી ળકળે

Unit-5 

Fifth of the Sixth
5

Unit-3 

In Future
3

Unit-4

Will you wake 

up?

4
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