
 

ધોરણ-૭ 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 પાઠ – ૧  ,કાવ્ય  –  ૨ 

વ્યા - ઉચ્ચારણ , ગધ્યાથથ 
ગ્રહણ 

પાઠ –૩,  ,૪  ,કાવ્ય- ૫  

વ્યા –જોડણીના સનયમો 
સનબધં: પયાથવરણ 
સરુક્ષા 
સવચાર સવસ્તાર  
 

પાઠ-૬,૭ 

વ્યા - િયંોજક  
સનબધં:પાણી બચાવો  
િકં્ષક્ષપ્ત લખાણ  

 

પાઠ-૮,કાવ્ય :૯ 

વ્યા - અકમથક ,િકમથક ,
દ્વિકમથક ક્રક્રયાપદ  

 ,પત્રલેખન સનબધં:હુ ંએક 
અવકાશ યાત્રી બનુ ંતો?  
વાતાથ :માત ૃહદય  

પાઠ – ૧૦  
વ્યા:  સવશષેણના પ્રકારો  

સનબધં:એકવીિમી 
િદીની વૈસિક િમસ્યાઓ  

પત્ર લેખન 

પાઠ – ૧૧  
સનબધં:હમેતંનુ ંપરોઢ  
સવચાર સવસ્તાર  

હિન્દી पाठ – २, 
काव्य - १   

अनवुाद –ववचार ववस्तार  

पाठ -३, काव्य – ५ 

ननबंध- सुंदर लेखन का 
महत्व ,चचत्र वर्णन  

व्या- महुावरे का अर्ण 

पाठ – ४ 

व्या- संज्ञाके प्रकार  

ननबंध –पुस्तक हमारे 
ममत्र ,कहानी :बातुनी 
कछुआ  

पाठ -६,७  

ननबंध : डॉ.ववक्रमभाई 
साराभाई ,पत्र लखेन 

व्या- सवणनाम के प्रकार  

 

 पाठ -८ 

ननबंध:समय का महत्व  

गध समीक्षा 
व्या- मलगं पररवतणन   

 

पाठ – २  

काव्य - १  

ननबंध:दशहरा  

चचत्र वर्णन  

पुनरावतणन 

અંગ્રેજી  UNIT :1  
 

UNIT :2 
ESSAY: MY BICYCLE 

UNIT :2 
ESSAY: JAVAHARLAL 
NAHERU 

UNIT :4 
ESSAY: TREES 

UNIT :4 
ESSAY: DIWALI 

UNIT :1  
PICTURE DISCRIPATION 

સસં્કૃત વદંના  ,ક્ષચત્રપદાસન  

 ૧ થી ૩ ભસવષ્યકાળ 
પરસ્મપૈદના ંપ્રત્યયો 

પ્રકરણ -૨,૩,૪ પ્રકરણ -૫  , ,૬
પનુરાવતથન –  ૧  

ભસવષ્યકાળ 
આત્મનપેદના પ્રત્યયો  

પ્રકરણ-૭,૮ પ્રકરણ-૯ પ્રકરણ-૧ 

Maths પ્રકરણ-૧,૨ પ્રકરણ-૩,૪ પ્રકરણ-૬ પ્રકરણ-૭ પ્રકરણ-૫ પ્રકરણ-૮ અપણૂથ 
Science પ્રકરણ ૧,૨ પ્રકરણ-૩,૪ પ્રકરણ-૫,૬ 

પનુરાવતથન-૧ 

પ્રકરણ-૭,૮ પ્રકરણ-૯ પ્રકરણ ૧૦ 

સા.વિજ્ઞાન  પ્રકરણ ૧  ,૨   પ્રકરણ-૨(નકશાપસૂતિ),૯ પ્રકરણ-૩,૧૪ 
(નકશાપસૂતિ) 

પ્રકરણ-૪,૧૦ પ્રકરણ-૧૫ પનુરાવતથન  પ્રકરણ ૧૧ 



કમ્પ્યટુર પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩ પાઠ-૪ પાઠ-૫  પનુરાવતથન 

ચિત્રકામ કેક્ષલગ્રાફી વકથ,િર્જનાત્મક 
ક્ષચત્ર    

ભાત ક્ષચત્ર , વસ્ત ુક્ષચત્ર ભાતક્ષચત્ર પ્રકૃસત ક્ષચત્ર,અક્ષર લખેન થીયરી ભાત ક્ષચત્ર,અક્ષર લેખન 

શા.કે. વજન ઊંચાઈ    
એઝનટેીક્િ  

એથ્લકે્રટક્િ  ,કિરત  

દાવ – ૧ થી ૧૦ 

રમત ખો ખો,યોગાિન-
૧,૨,૩,૪ 

યોગાિન-૧૧ થી ૧૬ 

વોલીબોલ 

પ્રાણાયામ પક્રરચય   પ્રાણાયામ 

પનુરાવતથન 

પરીક્ષા 

વજન ઊંચાઈ માપન 
યોગાિન-૧,૨ 

 

ધોરણ-૭ દ્વિતીય સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

વિષય નિેમ્બર હિસેમ્બર જાન્યઆુરી ફેબ્રઆુરી માિચ 
પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૨ આશરે 

(૪/૧ થી ૧૨/૧) 
 દ્વિતીય િત્ર પરીક્ષા આશરે  

(૨૫/૩ થી ૨/૪) 
ગજુરાતી પાઠ – ૧૩  ,૧૪ કાવ્ય-૧૨ 

વ્યા:  ક્રક્રયાસવશષેણ  
સનબધં:પરુુષાથથ સવના પ્રારબ્ધ 
પાગંળં. 
ગધાથથ ગ્રહણ  

પા-૧૫,૧૭,કાવ્ય-૧૬  
વાક્યના પ્રકારો 
સનબધં – માનવી અને પશઓુની  
મૈત્રી  

પત્ર લેખન  

પાઠ – ૧૮,કાવ્ય :૧૯,૨૦ 

સનબધં:એક વદૃ્ધ ખડેૂતની 
આત્મકથા 
 પ્રેિ નોટ  

કાવ્ય-૨૧ 

સનબધં:ગ્રીષ્મનો મધ્યાહન  
અહવેાલ લખેન 

પનુરાવતથન  
િકં્ષક્ષપ્ત લખાણ 

હિન્દી काव्य – १,२ 

व्या- अर्णभेद  

ववचार ववस्तार  

पाठ – ३,४,५ 

व्या- ववशेषर् के प्रकार  

ननबंध- दरूदशणन से लाभ या हानन  

कहानी  

काव्य- ६,७ 

ननबंध:स्वामी वववेकानंद  

पत्र लखेन 

व्या- काल पहचानो 

पाठ- ८,९,१० 

ननबंध:मेरा वप्रय खले  

व्या-कहावत े

गध समीक्षा 

પનુરાવતથન  

English UNIT :2 UNIT :૩  
Essay – VISIT TO A SEA SHORE 

UNIT -4,  
Essay – THE INDIA 

UNIT – 5 
 Essay – HOLI 

પનુરાવતથન 

સસં્કૃત પ્રકરણ-૨,૩,૪ 

અકારાન્ત નપુિંકક્ષલિંગ ‘વન’ 
પ્રત્યય   

પ્રકરણ-૫,૬ 

પનુરાવતથન – ૧  
પ્રકરણ ૭ પનુરાવતથન – ૨ પનુરાવતથન 

Maths પ્રકરણ ૮ )પણૂથ ,( ૯ પ્રકરણ-૧૦,૧૧ પ્રકરણ-૧૨,૧૩ પ્રકરણ-૧૪,૧૫ 

પનુરાવતથન  
પનુરાવતથન 

Science પ્રકરણ-૧૧,૧૨,૧૩ પ્રકરણ-૧૪,૧૫ પ્રકરણ ૧૬,૧૭ પ્રકરણ ૧૮,પનુરાવતથન -૨  પનુરાવતથન 



પનુરાવતથન-૧ 

સા.વિજ્ઞાન  પ્રકરણ ૫,૭ (નકશાપસૂતિ)  પ્રકરણ ૬,૧૨  પ્રકરણ ૮,૧૩,૧૬ પ્રકરણ ૧૭,૧૮ (નકશાપસૂતિ) 

 

પનુરાવતથન 

કમ્પ્યટુર પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩ પાઠ-૪,૫ પાઠ-૫ પનુરાવતથન 

ચિત્રકામ િર્જનાત્મક ક્ષચત્ર  થીયરી:િમે ૨  પ્રચાર ક્ષચત્ર  ભાત ક્ષચત્ર પનુરાવતથન 

શા.કે. સયૂથનમસ્કાર ,દોરડા ં
ખેચ,યોગાિન -૩,૪,૫,૬ 

યોગાિન-૭,૮,૯,૧૦ 

એથ્લકે્રટક્િ  
બેઠક દાવ ૧થી૫ 

યોગાિન-૧૧ 

પ્રાણાયામ  ,પનુરાવતથન   

પરીક્ષા 
 

 


