
 

ધોરણ-૮ 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 ગદ્ય પદ્ય -૧,૨ 

સ્વર અને વ્યજંન  
ગધ્યાથથ ગ્રહણ 

ગદ્ય -૩ ,૫ પદ્ય- ૪ 
વ્યા:પ્રેરક ,ભાવે,કમથણી 
,કર્થરી પ્રયોગ 

સનબધં: અસર્ 

સવચાર સવસ્ર્ાર  

ગદ્ય પદ્ય ૬,૭,૮ 

વ્યા:અલકંાર 

સનબધં:વાત્િલ્ય મસૂર્િ 
મા  

િકં્ષક્ષપ્ર્ લખાણ  

ગદ્ય  ૯  

વ્યા:િસંધ  

સનબધં:ગજુરાર્નુ ં
પાટનગર ગાધંીનગર 

વાર્ાથ: રસ્ર્ા વચ્ચ ે
પથ્થર 

ગદ્ય  ૧૦  

પનુરાવર્થન-૨ 

સનબધં:એક શ્રમજીવી ની 
આત્મકથા  

અહવેાલ લખેન 

ગદ્ય ૧૧  

વ્યા:દ્વિ રુકર્ અને 
રાવાનકુારી પ્રયોગ 

સનબધં:શરદનુ ંિૌંદયથ  

સવચાર સવસ્ર્ાર 

હિન્દી कविता -१ पाठ  - २  

अनुिाद-विचार 
विस्तार  

पाठ-३,४ 

व्या:िचनपररिततन  

ननबंध:सौराष्ट्र की सरै  

चचत्र िर्तन 

 

पाठ-५,६ 

व्या:उपसर्त 
ननबंध:डॉ अब्दलु 
कलाम 

कहानी :प्रयत्न से 
सफलता  

पाठ -७ 

व्या:प्रत्यय 

ननबंध:मेरा वप्रय त्यौहार  
पत्र लेखन 

पाठ-८ 

पुनरािततन-२ 

व्या:ललरं् पररिततन  

ननबंध:नदी की 
आत्मकथा  
र्ध समीक्षा 

पाठ -९ 

ननबंध:स्िछता का महत्ि 

चचत्र-िर्तन 

व्या- संज्ञा के प्रकार 

અંગ્રેજી  UNIT :1  
GRAMMER 

UNIT :2 
GRAMMER, 
 ESSAY: SUNITA 
WILLIAMS 

UNIT :2 
GRAMMER, 
ESSAY: CORONA 
PANDEMIC 

UNIT :2 
GRAMMER, 
LETTER WRITING 

UNIT:2 
ESSAY : MY VISIT TO A 
FAIR 

UNIT :1  
GRAMMER,  
Let’s Read More Unit-1 
STORY WRITING 

સસં્કૃત વન્દના , ક્ષચત્ર્પદાસન 
૧,૨ 

પ્રકરણ-૩,૪,૫ 

 

પ્રકરણ ૯ 

પનુરાવર્થન-૧ 

પ્રકરણ-૬,૭ પ્રકરણ ૮  

પનુરાવર્થન-૨ 

પ્રકરણ ૧ 

Maths પ્રકરણ-૧,૨ પ્રકરણ-૩,૪ પ્રકરણ-૫,૬ પ્રકરણ-૭,૮ પ્રકરણ ૯ કિોટી  પ્રકરણ ૧૦ 
Science પ્રકરણ-૧,૨ પ્રકરણ-૩,૪ પ્રકરણ-૫,૬ 

પનુરાવર્થન -૧   

પ્રકરણ-૭,૮ પ્રકરણ-૯ પ્રકરણ-૧૦ 



સા.વિજ્ઞાન  પ્રકરણ-૧,૯ પ્રકરણ-૨,૧૦ પ્રકરણ-૧૫,૩,૧૧ પ્રકરણ-૪,૧૬ પ્રકરણ-૧૨,પનુરાવર્થન પ્રકરણ-૫,૬ 

કમ્પ્યટુર પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩ પાઠ-૪ પાઠ-૪ પનુરાવર્થન 

ચિત્રકામ િર્જનાત્મક ક્ષચત્ર    થીયરી પાઠ-૧ અક્ષર લેખન થીયરી પાઠ-૨,૩ ભાર્ ક્ષચત્ર ભાર્ક્ષચત્ર – કાચબો 
પાણી  ,પથ્થર ,માછલી 
વગેરે   

શા.કે. વજન ઊંચાઈ 
,અષટાગં યોગ  

યોગાિન- ૧,૨  

યોગાિન- ૩ થી ૭ યોગાિન- ૮ થી ૧૧  પ્રાણાયામ પરરચય   પનુરાવર્થન વજન ઊંચાઈ  

યોગાિન- ૧ થી ૪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ધોરણ-૮ દ્વિતીય સત્ર અભ્યાસક્રમ :2022-2023 

વિષય નિેમ્બર હિસેમ્બર જાન્યઆુરી ફેબ્રઆુરી માિચ 
પરીક્ષા   માસિક કિોટી-૨ આશરે (૪/૧ 

થી ૧૨/૧) 
 દ્વિર્ીય િત્ર પરીક્ષા 

આશરે (૨૫/૩ થી 
૨/૪) 

ગજુરાતી ગદ્ય પદ્ય -૧૨,૧૩,૧૪ 

સનબધં:કમ્પપ્યટુર આધસુનક 
યગુની અજાયબી 
 ધ્ધ્વરુક્ર્ કે રવાનુકંારી 
ગધાથથ ગ્રહણ 

ગદ્ય પદ્ય ૧૫,૧૬,૧૭ 

વ્યા:િાદંુ,િયંકુ્ર્ અને િકુંલ 
વાક્ય  

પત્રલખેન 

સનબધં:રદવ્યાગં 
(અપગં)યવુાનની આત્મકથા 

ગદ્ય પદ્ય ૧૮,૧૯,૨૦ 

વ્યા:િાદંુ,િયુકં્ર્,િકુંલ વાક્ય 

સનબધં:વાયરા વાયા વિરં્ના 
પ્રેિનોટ   

ગદ્ય-૨૨ 

સનબધં:માતભૃાષાનુ ંમહત્વ  

અહવેાલ લખેન  

િમાિ 

પનુરાવર્થન  
િકં્ષક્ષપ્ર્ લખાણ 

હિન્દી पाठ -१, २ 

विचार विस्तार  
पुनरािततन 

 

पाठ-३,४ 

ननबंध: विजन भारत: २०२० 

कहानी 
व्या-सितनाम के प्रकार  
 

पाठ-५,६ 

व्या:मुहािरे ,उपसर्त 
ननबंध:मेरे वप्रय नेता  
पत्र लेखन 

व्या-विशेषर् के प्रकार  

पाठ- ७,८ 

ननबंध:यदद म ैडॉक्टर होता ? 
व्या- ललरं् पररिततन 

र्ध समीक्षा  

पाठ- ९ 

अव्यय के प्रकार 

 

English UNIT :2 
GRAMMER, ESSAY 
Let’s Read More Unit-2 
EASSY:MY SCHOOL LIBRARY 

UNIT :2 
GRAMMER, Let’s Read More 
Unit-3 
EASSY:WINTER 
 

UNIT :2 
GRAMMER,ESSAY, Let’s Read 
More Unit-4 
EASSY:ENVIORMENT 
AWERNESS 

UNIT :5 
REVISION 
Let’s Read More Unit-5 

પનુરાવર્થન 

સસં્કૃત પ્રકરણ ૨ ,૩ ,૪   પ્રકરણ-૫,૬ 

પનુરાવર્થન -૧  

પ્રકરણ-૭,૮ ભાષા િજ્જનર્ા  પનુરાવર્થન 

Maths પ્રકરણ -10,11 પ્રકરણ- 12,13 પ્રકરણ- 14,15 પ્રકરણ-16 

,પનુરાવર્થન,કિોટી   

પનુરાવર્થન 

Science પ્રકરણ-૧૧,૧૨ પ્રકરણ -૧૩,૧૪,૧૫ 

પનુરાવર્થન-૧ 

પ્રકરણ -૧૬,૧૭ પ્રકરણ-૧૮ પનુરાવર્થન -૨ પનુરાવર્થન 

સા.વિજ્ઞાન  પ્રકરણ-૧૩ 

 

પ્રકરણ-૭,૧૭ પ્રકરણ-૮,૧૪ પ્રકરણ-૧૮,૧૯ પનુરાવર્થન 



કમ્પ્યટુર પાઠ-૧ પાઠ-૨ પાઠ-૩ પાઠ-૪ પનુરાવર્થન 

ચિત્રકામ ,ભાર્ ક્ષચત્ર િર્જનાત્મક ક્ષચત્ર  પ્રચાર ક્ષચત્ર 

 
 

ક્ષચત્ર િયંોજન ,સથયરી પાઠ-૪ અક્ષર લેખન,સથયરી પાઠ-
૫,૬ 

પનુરાવર્થન 

શા.કે. યોગાિન -૫,૬,૭,૮ યોગાિનો ૧૩ પ્રાણાયામ  

 
 

પ્રાણાયામ પરરચય   પ્રાણાયામ પરીક્ષા  ,
પનુરાવર્થન 

 

 


