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ધોરણ – ૩      

 
 

િવ�ાથ�... 

• યો�ય ઉ�ચારણ અને આરોહ-અવરોહ સાથે કા�ય�ુ ંપઠન �ય��તગત 

/ �ૂથમા ંકર� છે. 

• વાતા� ક� તેના ં પા�ો િવશે પોતાનો અ�ભ�ાય / સમજ ��ે� 

ભાષામા ં/ મા�ભૃાષામા ંમૌ�ખક ર�તે ર�ુ કર� છે.  

• ટ��લફોિનક વાતા�લાપ ક� મૌ�ખક સદં�શાઓનો યો�ય ����ુર આપે છે.  

• ધોરણ-૩ ને અ��ુપ ગ�ણત, પયા�વરણ �વા િવષયોના ં

શ�દભડંોળનો ઉપયોગ કર� છે.  

• પોતાની પસદંગી ક� ના પસદંગી yes ક� no �ારા ર�ૂ કર� છે. 

• �ૂંક� �ચૂનાઓ, વ��નુો રંગ-આકારની િવગત સાભંળ�ને તેને 

ઓળખી શક� છે.       

 
 



2 
 

a¹yyn (nOp(_iai[ a¹yyn (nOp(_iai[   
 
 

ધોરણ - ૪      

િવ�ાથ�... 

• યો�ય હાવભાવ અને આરોહ –અવરોહ સાથે કા�યગાન કર� છે. 

• વગ�મા ં/ શાળામા ંઆપવામા ંઆવતી ��ે� ની સાદ� �ચૂનાઓ / 

�હ�રાતોનો ����ુર આપે છે. 

• �સગંો, �થળ અને / અથવા તો �ય��તગત અ�ભુવોને ��ે�મા ં

�ૂંકમા ંવણ�વે.  

• ઉખાણાઓ અને tongue - twisters (��ુક�લ ઉચારવાળા શ�દો) ની 

��ે�મા ંઆપ લે કર� છે. 

• સાદા શ�દકોયડાઓ ઉક�લે અને શ�દ �ેણી વગેર� બનાવે છે. 

• Spellings અને તેનો અથ� શોધવા શ�દકોષ (dictionary) નો ઉપયોગ 

કર� છે. 

• લેખનમા ંિવરામ�ચ�ો �વા ક� ��ાથ� �ચ�, અ�પિવરામ, �ણૂ�િવરામનો 

અને ક�િપટલ લેટસ�નો યો�ય ઉપયોગ કર� છે. 

• WH questions (who, what, where, when, How many) �વા 

��ોના જવાબ આપી શક� છે  
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ધોરણ - ૫        

િવ�ાથ�...  

• દ� િનક �વનના અ�ભુવો, અપ�ર�ચત વાતાર્ અને સાભંળેલા ક� વાચંેલા કાવ્યો 

આધા�રત �ગે્ર�ના પ્ર�ો ના મૌ�ખક ક� લ�ેખત સ્વ�પે �સુગંત જવાબો આપે 

છે. 

• �ગે્ર�મા ંAction songs, Rhymes, Stories, Game, Puzzle  અને  tongue - 

twisters (�શુ્ક�લ ઉચ્ચારવાળા શબ્દસ�હૂો) વગેર�� ુ ંસ�હૂગાન અને આપ લ ે

કર� છે. 

• ‘Hit the ball’, ‘Throw the ring’, ‘Run to the finish line’ વગેર� �વી રમતોમા ં

�ગે્ર�મા ંઅપાયેલી �ચૂનાઓ પ્રમાણે કાયર્ કર� છે. 

• There is/ There are  નો ઉપયોગ કર� વસ્�ઓુના સ્થાનનો િનદ�શ કર� શક� 

છે  

• ઘટનાઓ ક� પ્રસગંોના વણર્ન અને પ્ર�ોની રચના માટ� વ્યાકરણની દ્રષ્ટ�એ 

સાચા અથર્સભર વા�ોનો ઉપયોગ કર� છે. 

• સદંભર્-સકં�તો (clues) માથંી સમાનાથ� શબ્દો �વા ક�, ’big / large’, ’shut / 

close’ તેમજ િવ�ુદ્ધાથ� શબ્દો �વા ક� ‘inside / outside’, ‘light / dark’  નો 

ઉપયોગ કર� છે. 

• આ�ુ-બા�ુના લખાણો (�વા ક�, �હ�રાતો, �દશાઓ, સ્થળોના નામ વગેર� 

વાચેં, સમ� અને સમસ્યાઓના જવાબ આપે છે. 
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ધોરણ - ૬        

િવદ્યાથ�... 

• કાવ્યો, ગીતો, ર��ુ �ૂંચકાઓ, ઉખાણાઓ, tongue twisters (�શુ્ક�લ 

ઉચ્ચારવાળા શબ્દસ�હૂ) વગેર�� ુ ંપઠન કર� છે. 

• �ગે્ર�ના ંમૌ�ખક સદં�શાઓ અને ટ��લફોનીક વાતચીતના પ્રત્��ુર આપે અન ે

�ગે્ર� અથવા મા�ભૃાષામા ંવાતચીત કર� છે. 

• વગર્ખડંમા,ં શાળાસભામા,ં ર�લ્વે - સ્ટ�શન ક� અન્ય �હ�રસ્થળોએ થતી 

�હ�રાતો અને �ચૂનાઓનો પ્રત્��ુર આપે છે. 

• નોટ�સબોડર્, સમાચારપત્રો, ઈન્ટરનેટ, કોષ્ટકો, ચા�્ર્સ, ર�ખા�ૃિત, આ�ૃિતઓ, 

નકશાઓ વગેર�માથંી મા�હતી મેળવવા વાચંન કર� છે. 

• પ�ર�ચત, અપ�ર�ચત લખાણોના િવિવધ પ્ર�ોના શા�બ્દક અને લ�ેખત 

પ્રત્��ુર આપે છે. 

• િવિવધ પાઠના વાચંન દરિમયાન સદંભર્ સકં�તો (clues) નો ઉપયોગ કર� 

શબ્દોના અથર્ તારવે છે અન ેસમાનાથ� શબ્દો અને િવ�ુદ્ધાથ� શબ્દોનો યોગ્ય 

ઉપયોગ કર� છે. 

• શબ્દના અથર્ અને Spelling તપાસવા શબ્દકોષ (dictionary) નો ઉપયોગ કર� 

છે.  
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ધોરણ - ૭        

િવ�ાથ�... 
 

• યોગ્ય િવરામ, આરોહ અવરોહ અને ઉચ્ચાર સાથે મોટ�થી વાતાર્ઓ વાચંે અને 
કાવ્ય પઠન કર� છે.   

• શાળા અને સગંઠનો દ્વારા આયો�જત રોલ પ્લે, કાવ્ય પઠન, સ્ક�ટ, નાટક, 
ચચાર્, ભાષણ, વક�તૃ્વ, ક્વીઝ વગેર� �વી �ગે્ર�ની િવિવધ પ્ર�િૃ�મા ંભાગ 
લે છે . 

• યોગ્ય શબ્દ ભડંોળનો ઉપયોગ કર�ને �ુ�ંુબ સાથે, િમત્રો સાથે અને �ુદા �ુદા 
વ્યવસાયકારો �વા ક�, �ુકાનદાર, ફ�ર�યાઓ વગેર� સાથે �ગે્ર�મા ં
વાતચીતમા ંજોડાય છે . 

• ર�લ્વે-સ્ટ�શનમા,ં બ�ક, શાળાઓ વગેર� �વા િવિવધ સદંભ�મા ં �દશાઓ, 
િવનતંીઓ અને િવિવધ પ્રકારની �ચૂનાઓના જવાબો મેળવે છે. 

• અથર્ગ્રહણ સાથે  �ગે્ર�મા ંપાઠ� અને પાઠ�તેર સામગ્રી વાચેં અને લખે છે. 
• પાઠ� અને પાઠ�તેર સામગ્રીમા ં ઘટનાઓ અને િવચારોની ક્રિમકતા અને 

મા�હતી, પાત્રો અને �ખુ્ય િવચાર ઓળખે છે. 
• �વન સાથે સબંિંધત પાત્રો, પ્રસગંો, િવચારો અને િવષયવસ્�નુી સરખામાણી 

અને તફાવત કર� અને સમીક્ષા કર� છે. 
• હોડ�ન્ગ્સ (�હ�રાત�ુ ં પા�ટ�ુ)ં સમાચાર/ �હ�ર સ્થળો પરના (સાઈન 

બોડર્સ)/ નોટ�સ બોડર્ની છાપેલી મા�હતી �ુએ અને વાચેં છે . 
• સદં�ભ�ત વાચંન દ્વારા અપ�ર�ચત શબ્દોના અથર્�ુ ંઅ�મુાન કર� છે. 
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ધોરણ – ૮        

અ�યેતા.. 

• �ગે્ર�મા ંમહ�માનો નો પ�રચય લે અને લોકોને તેના કામના સદંભર્મા ંપ્ર�ો 

�છૂ� �લુાકાત કર� છે. 

• યોગ્ય શબ્દભડંોળનો ઉપયોગ કર� �ુદા �ુદા વ્યવસાયકારો �વા ક� બ�ક 

સ્ટાફ, ર�લ્વે સ્ટાફ વગેર� સાથે �ગે્ર�મા ંવાતચીત કર� છે. 

• સવંાદો, કિવતાઓ, રમત ગમતની કોમને્ટ્ર�, ભાષાણો અને સમાચારોનો �ૂંકો 

સાર ર�ૂ કર� છે અને તેના ંપર પોતાના અ�ભપ્રાય વ્યક્ત કર� છે. 

• �ૂદ� �ૂદ� પ�ર�સ્થિતઓ અને સદંભર્મા ં (�મક� િવષયવસ્�,ુ િવષયવસ્�નુી 

બહારની િવગતો,  �જ�ાસા સભર, તેમજ યોગ્ય શબ્દ ભડંોળ અને સચોટ 

વા�ો દ્વારા વાતચીત) પ્ર�ો �છેૂ છે. 

• વાચંન દરિમયાન િવગતો, પાત્રો, ક�દ્રવત� િવચાર, િવચારો અને ઘટનાઓની 

ગોઠવણી �ણે છે. 

• અપ�ર�ચત શબ્દોને વાચંી સદંભર્મા ંતેના અથર્�ુ ંઅ�મુાન કર� છે. 

• વાચન-લેખન દરિમયાન જોડણી અને અથર્ માટ� શબ્દકોશનો સદંભર્ �સુ્તક 

તર�ક� ઉપયોગ કર� છે.    

• યોગ્ય િવરામ�ચહનનો ઉપયોગ કર� શ�આત થી �ત �ધુી �ગે્ર�મા ં

�સુગંત ફકરા�ુ ંલેખન કર� છે. 

 


