
 

ેઠ ધનજીા રૂસ્તમજી ઉમરીગર મેમરરય ાલા, ઉમરા,સરુત .ગજુરાતી માધ્યમ, પ્રાથમમક મળભાગ 

ૈ. ળવષ- ૨૦૨૧-૨૨                 ધરણ- 7              ળામવિક અભ્યાશક્રમ 

ક્રભ  ભાવ  ગુજયાતી  હશન્દી  અંગ્રેજી  ગહણત  હલજ્ઞાન  વા. હલ  વંસ્કૃત  હિત્રકાભ  કમ્પ્મૂટય  

૧.  જૂન  

૧. ભેાભાં 

૨. આજની ઘડી 

યહમાભણી 

पाठ-  १चित्र के 

संग संग 

काव्य- २ तब याद 

तुम्हारी आती है !  

पाठ  - ३ कुत्ते की 

वफादारी 

Unit-1 

Vini’s Smile 

1. ૂણાાંક વંખ્માઓ 

2. અૂણાાંક અને 

દળાંળ વંખ્માઓ 

પ્રકયણ.1 લનસ્હતભાં 

ોણ 

 

૧. યાજૂતમુગ: 

નલાળાવકો અને 

યાજ્મો 

૨. દદલ્રી વલ્તનત 

वन्दना 

१-चित्रपदानी-

१,२,३ 

 

1.જુદાજુદાઆકાયો 

(લૃક્ષ ,વૂમય 

,ભાછરી,લાદ ) 

 

ાઠ 1 HTML 

દયિમ 

Page  3 4 5 6 

૨.  જુરાઈ ૩. યીક્ષા 

૪. ફે ખાનાનો દયગ્રશ 

૫. યાનભાં 

 

पाठ – ४ कथनी 

और करनी 

काव्य -  ५ हहंद 

देश के हनवासी 

पाठ – ६ डो. 

हवक्रम साराभाई 

पुनराव्र्तन- १ 

Unit-2 

How many did 

you? 

 

3. ભાહશતીનુ ં

હનમભન 

4. વાદા વભીકયણ 

 

પ્રકયણ.2પ્રાણીઓભાં 

ોણ 

પ્રકયણ.3યેવાથી કાડ 

વુધી 

પ્રકયણ.4ઉષ્ભા 

 

૯. ૃથ્લીની 

આંતદયકયિના અને 

બૂહભસ્લરૂો 

૩.ભુઘર વામ્રાજ્મ 

२-मेघोवषषहत 

३-कोडरुक् 

४-हास्ययोग: 

2.8 વે.ભી હત્રજમાનંુ 

લતુય દોયો. િાય 

લક્રયયેખા દોયો. 

3.8 વે. ભી 

હત્રજમાનંુ લતુય 

દોયો.ઓલયરેીંગ 

કયો. (આકાય-ાંિ ) 

ાઠ 1 

HTMLદયિમ 

page 7 8 9 10 

with  પ્રેક્ટીકર 

ાઠ 2  more 

about file and 

folder 

3. ઓગષ્ટ ૬. બીખુ 

૭. જીલનાથેમ 

ુનયાલતયન-૧ 

 

पाठ – ७ ढुढते रह  

जाओगे ! 

पाठ – ८ दोहा 

अष्टक (दोहे) 

 

 

Unit-3 

Yes, I will. 

5. યેખા અને ખૂણા 

6. હત્રકોણ અને 

તેના ગુણધભો 

પ્રકયણ.5 એહવડ , ફેઈઝ 

અને ક્ષાય 

પ્રકયણ.6બૌહતક અને 

યાવામહણક પેયપાયો 

૧૪.રોકળાશીભાં 

વભાનતા 

૪.ભધ્મમુગીન 

સ્થાત્મો,ળશેયો,લેાયી 

અને કાયીગયો 

५-िटक !िटक! 

पुनरावतषनम्-१ 

६-सङ्ख्या 

4.CLASS - 7  

(25 × 7) 

 

5.શોડી,લયત,લૃક્ષ, 
ાણી,લાદ,વૂમયલગેયે 

 

ાઠ 3વિય એહન્જન 

Google 

ાઠ ૪ કમ્પ્મુટય 

ઇન્ટયનેટ જગતના 

ભશાન વ્મહક્તઓ 



 

૪.  વ્ટેમ્પફય ૮. ભારભ શરેવા ભાય 

૯. ફાનો લાડો 

૧૦. લરમની અલકાળી 

વપય 

पुनरावतषन- २ Unit-4 

Longer, 

Shorter, Bigger 

7.હત્રકોણની 

એકરૂતા 

8.યાહળઓની તુરના 

 

પ્રકયણ.7આફોશલાઅને 

શલાભાન 

પ્રકયણ.8 લન, 

લાલાઝોડંુ અને િક્રલાત 

૧૦. માયલયણનાઘટકો 

અને આંતયવંફંધો 

૧૫.યાજ્મ વયકાય 

७-हवश्वासोनैव 

कतषव्य: 

८-समय: 

९-आमं्लद्राक्षाफलम ्

6.ફતક,લયત,લૃક્ષ,ા

ણી,લાદ,વૂમયલગેયે 

 

ાઠ 5 અલ્ગોદયધભ 

ની યિના 

૫.  ઑક્ટોફય ુનયાલતયન-૨ 

 

पुनरावतषन Revision 9. વંભેમ વંખ્માઓ 

 

પ્રકયણ.9બૂહભ 

ુનયાલતયન 

૧૧.લાતાલયણની 

વજીલો ય અવય 

पुनरावतषनम्-२ 7. 

ઝંૂડી,લયત,લૃક્ષ,ા

ણી,લાદ,વૂમયલગેયે 

Revision 

શત્ાાંત રીક્ષા 

૬.  નલેમ્પફય ૧૧. અખફાયી નોંધ 

 

 

काव्य – १ बेटी 

पाठ – २ हम भी 

बने महान 

पाठ – ३ सच्चा 

हीरा 

Unit-1 Am I 

Lost? 

Unit-2 Step by 

Step 

10. પ્રામોહગક 

બૂહભહત 

 

પ્રકયણ.10 વજીલોભાં 

શ્લવન 

૫.લનલાવી, 

હલિયતીજાહત અને 

સ્થાહનક વભુદામ 

१-प्रहेचलका 

२-वाताषलाप: 

8.યંગોી (અરંકૃત 

)20વે. ભી ના 

લતુયભાં યંગોીની 

અરંકૃત બાત દોયો. 

9.તંહગમું 

,લયત,લૃક્ષ,ાણી,લા

દ,વૂમય,  લગેય ે

ાઠ 1 DBMS 

દયિમ 

૭.  દડવેમ્પફય ૧૨. જનની 

૧૩. શાઈસ્કૂરભાં 

 

 

पाठ – ४ देश के 

नाम संदेश 

काव्य – ५  धरती 

की शान 

पाठ – ६  

मालवजी फौजदार 

पुनरावतषन- १ 

Unit-2 Step by 

Step 

Unit-3 Today 

comes 

Everyday 

11.દયહભહત અને 

ક્ષેત્રપ 

12.ફીજગહણતીમ 

દાલહર 

 

પ્રકયણ.11પ્રાણીઓ અને 

લનસ્હતઓભાં લશન 

પ્રકયણ.12લનસ્હતભાં 

પ્રજનન 

૬.બહક્તમુગ: ધાર્મભક 

વભુદામો અને 

હલિાયકો 

૧૨.આહિ અને 

વ્મલસ્થાન 

૭.પ્રાદેહળક વંસ્કૃહતનું 

ઘડતય 

३-सुभाहषताहन 

४-धरागूजषरी 

पुनरावतषनम्-१ 

10.ડ,શાળરણી,
થરમૉશ,ાકડાનુાં 
બડષ ળગેરે 

11.SEVE 

EARTH  (15 × 

7),(19 × 7) 

 

ાઠ 2 MS 

ACCESS દયિમ 

ાઠ 3 ળબ્દ પ્રદક્રમક 

નો દયિમ (open 

office writer) 



 

 

૮.  જાન્મુઆયી ૧૪. બભીએ ગુજયાતે 

દહક્ષણ બણી 

૧૫.આલ બાણા આલ 

૧૬. ગ્રાભભાતા 

ુનયાલતયન -૩ 

पाठ – ७  बढे 

कहााँ नी 

पाठ – ८  मुस्कान 

के मोती 

 

Unit-4  

Q of 

Yesnoyesnoyes

no 

13. ઘાત અને 

ઘાતાંક 

14. વહભહત 

 

પ્રકયણ.13ગહત અને 

વભમ 

પ્રકયણ.14હલધુત પ્રલાશ 

અને તેની અવયો 

પ્રકયણ.15પ્રકાળ 

૮.અઢાયભીવદીનાયાજ

કીમ ળાવકો 

૧૬. જાહતગતહબન્નતા 

૧૩. 

વંવાધનોનુંજતનઅને 

વંયક્ષણ 

५-योजक: तत्र 

दलुषभ: 

६-हवज्ञानस्य 

िमत्कार: 

 

12. 

ાંબઘન,ડ,ા
ણીન 
જગ,ી,ડચુાં,
શાળરણી.  

 

ાઠ 3 ળબ્દ નો 

દયિમ પ્રેક્ટીકર 

 

ાઠ-4 ઇન્ટયનેટ 

હલળ ેકંઈક લધુ 

૯.  પેબ્રુઆયી ૧૭. સવશની દોસ્તી 

૧૮. જીલયાભ બટ્ટ 

૧૯. વોના જેલી વલાય 

पाठ – ९  समय 

साररणी 

पाठ – १० अंदाज 

अपना-अपना 

Unit-5 Me too ! 15. ઘન આકાયો નું 

પ્રત્મક્ષીકયણ 

 

પ્રકયણ.16ાણી 

પ્રકયણ.17જંગરો 

૧૭.વંિાયભાધ્મભઅને

જાશેયાત 

૧૮.ફજાય 

७-सूक्तय: 

पुनरावतषन-२ 

13.ફૂાનના 
આકાર ઈ 

શમચરશમાાં 
ભાતચચત્ દર.  

 

ાઠ-૫ ઈ-ભેર 

એકાઉન્ટ ફનાલલું  

૧૦. ભાિય ૨૦. ાંિ દાણા 

૨૧. વુબાહત 

ુનયાલતયન -૪ 

पुनरावतषन-२ Revision ુનયાલતયન પ્રકયણ.18દૂહત ાણીની 

લાતાય 

ુનયાલતયન 

ુનયાલતયન पुनरावतषन-२ 14.કકૂડ,ટેકરી,મા
છી,વકૃ્ષ,ાણી,
ળાદલ,સયૂષ ળગેરે  

 

ુનયાલતયન 

૧૧.  એહપ્રર લાર્મક યીક્ષા 

૧૨.  ભે ઉનાુ લેકેળન 


