
માસ ક્રમ વિષય વિષયાાંગ
જૂન ૧ કેલિગ્રાફી વકક હાથ ના પજંામા ંમહદેીની ભાગ'રૂપે કેલિગ્રાફી વકક કરાવવ .ં

જ િાઇ ૨ છાપકામ શાકભાજી અને પાદંડાના આકારો ની પ્રિન્ટ િઈ ફૂિદાની તૈયાર કરવી.

ઓગસ્ટ ૪ ભાતલિત્ર વનસ્પપ્રત ના પાનના આકારો ને િઈ ભાત લિત્રો દોરાવી રંગપલૂણિ 
કરાવવી

૫ લિત્ર સયંોજન
પતગં  ,ંનદી,માછિી,વકૃ્ષ,સયૂક અને હાથી ના આકારો અથવા નદી 
,કમળ,માછિી,વાદળ અને ટેકરી ના આકારો િઈ સર્જનાત્મક લિત્ર 

બનાવી જળરંગો પ રાવવા

સપ્ટેમ્બર
૬ િકૃપ્રતલિત્ર 

(નેિર)

રીંગણ,ભીંડા,બટાકાના આકારોન  ંવાસ્તવદશી લિત્ર બનાવી જળરંગો 
પ રાવવા તથા આ િકૃપ્રતલિત્રન  ંસર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી તેમા ં
કાળીઈંકથી કેલિગ્રાફી વકક કરાવવ .ં

૭ અક્ષર િેખન ગરવી ગ જરાત ' અને 'VANDE GUJARAT' અક્ષર િેખન કરી 
જળરંગોપ રાવા

ઓક્ટોબર ૮	 છાપકામ ફફિંગરપ્રિન્ટ વડ ેક દરતી દ્રશ્યલિત્રો બનાવવ ,ંફફિંગરપ્રિન્ટ િેવા જળરંગો 
નો ઉપયોગ કરવો

માસ ક્રમ વિષય વિષયાાંગ
નવેમ્બર ૧ રંગપ રણી તોરણ ની ભાત 'મા ંપ્રવષયને અન રૂપ ભાતીગળ રંગો પ રાવવા.

ફડસેમ્બર ૨
ભાતલિત્રો 
(અિકૃંત)

અિકૃંત આકારો નો ઉપયોગ કરી રંગોળી ની ભાત દોરાવી,જળરંગો 
પ રાવવા(પ નરાકનનો ઉપયોગ કરવો)

૩
પદાથક લિત્રો

 પદાથક લિત્રો પેન્ન્સિમા ંછાયા-િકાશ સાથે બનાવવ ,ંડબ્બો,માટિી,િોટો 
અને કાિની બોટિ જેવા આકારો કૂવા ળૂ આકારો ન  ંસર્જનાત્મક 
લિત્ર બનાવી જળરંગો પ રાવવા

જાન્  આરી ૪
લિત્રો સયંોજન 

(સ્ પૂ્રતિલિત્ર)

ઉતરાયણનો ઉત્સવ 'ફૂટબોિ રમતા બાળકો ન  ંલિત્ર બનાવીજળરંગો 
પ રાવવા

૫ પદાથક લિત્રો વોટર બેગ ,ડોિ,િબંઘન અને પ્યાિા જેવા વસ્ત   ઓના સ હૂ ને 

ગોઠવી છાયા િકાશ સાથે પ ણાક કરાવવ .ં

ફેબ્ર આરી ૬
લિત્રો સયંોજન 

(સ્ પૂ્રતિલિત્ર)

વાઘન  ંલિત્ર બનાવીજળરંગો પ રાવવા

૭	
ક્િોઝ વકક મેગેઝીનના છપાયેિા નકામા રંગીન કાગળો ને યોગ્ય રીતે હાથ થી 

કાપી ગ દંર થી િોટડી ને સ દંર ક્િોઝ ને તૈયાર કરવો.

માિક 	 ૮
િકૃપ્રત લિત્ર 

(નેિર)

કરેણ અથવા બારમાસી ની ડાળી તથા બાજ મા ંસર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી 
જળરંગો પરૂાવવા.

એપ્રિિ 	 ૯ પ નરાવતકન અને પરીક્ષા

ચિત્રકામ
દ્વિતીય સત્ર ૨૦૧૮-'૧૯

ડોિ,થરમૉસ,સાવરણી,અને ડ્રૉઇંગ બોડક જેવા આકારો કૂી પેન્ન્સિમા ં
છાયા-િકાશ કરાવવ  ંતથા ળૂ લિત્રો ન  ંસર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી 

જળરંગો પ રાવવા
પદાથક લિત્ર

શ્રીમદ્દ રાજિાંદ્ર પરીક્ષા માંડળ,નિસારી
ધોરણ--૭ 

ચિત્રકામ
પ્રથમ સત્ર ૨૦૧૮-'૧૯

૩

ધોરણ--૭ 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા          કુલ ગણુ:-૧૦૦                     

    પ્રકરણ:- ૧,૨,૩,૪ 

પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લખો .       

        પ્રકરણ:- ૧,૨,૩,૪,૫ 

        ગણુભાર:- પ્રકરણ ૧  થી  ૫  ( ૫ * ૮) = ૪૦ ગણુ 

           ૪૦  ગણુ પે્રકટીકલ 

   ૪૦  ગણુ લેખખત 

   ૨૦  ગણુ આંતરરક મલૂ્યાકંન  

 ____________________________________ 

                        ૧૦૦ ગણુ 

પ્રશ્નોપત્રો માટે નોંધ:- 

      ભાવિક સ્િા.પોથી નો ઉપયોગ કરિો .વિવિષ્ટ પ્રશ્નોમાથી પ્રશ્નો પછૂિા નરિ. જેની નોંધ લેિી. 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા          કુલ ગણુ:-૧૦૦                     

    પ્રકરણ:- ૬,૭,૮,૯,૧૦ 

 પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લખો .       

        પ્રકરણ:- ૬,૭,૮,૯,૧૦ 

        ગણુભાર:- પ્રકરણ ૬  થી  ૧૦  = ૫ * ૮ ગણુ= ૪૦ ગણુ 

           ૪૦  ગણુ પે્રકટીકલ 

   ૪૦  ગણુ લેખખત 

   ૨૦  ગણુ આંતરરક મલૂ્યાકંન  

 ____________________________________ 

                        ૧૦૦ ગણુ 

પ્રશ્નોપત્રો માટે નોંધ:- 

      ભાવિક સ્િા.પોથી નો ઉપયોગ કરિો .વિવિષ્ટ પ્રશ્નોમાથી પ્રશ્નો પછૂિા નરિ. જેની નોંધ લેિી. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    ચિત્રકામ 

    પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા           

પ્રશ્ન:૧ નીચેના પ્રશ્નો ના જવાબ લખો .       (૨૦) 

         (૬  પ્રશ્નો કલાકારો ના જીવન ચરરત્ર માથી પછૂવા) 

પ્રશ્ન :૨ (અ) નીચે આપેલી ખાલી જ્ગ્યા પરૂો .      (૧૦) 

 (બ) નીચે આપેલા વવઘાનો સામે ખરા-ખોટા ની વનશાની કરો.    (૧૦) 

 ચચત્રકારો નો પરરચય 

 શ્રી પીરાજી સાગરા. 

 શ્રી રાજા રવવ વમાા . 

 શ્રી જેવમની રોય 

 પ્રેકટીકલ 

પ્રશ્ન:૩ નીચેનામાથી કોઈપણ એક ચચત્ર દોરી તેમાાં રાંગપરુણી કરો.    (૪૦) 

 અક્ષર લેખન 

 ભાત ચચત્ર 

 ચચત્ર સાંયોજન 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    ચિત્રકામ 

    દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા           

પ્રશ્ન:૧ નીચેના પ્રશ્નો ના જવાબ લખો .       (૨૦) 

         (૬  પ્રશ્નો કલાકારો ના જીવન ચરરત્ર માથી પછૂવા) 

પ્રશ્ન :૨ (અ) નીચે આપેલી ખાલી જ્ગ્યા પરૂો .      (૧૦) 

 (બ) નીચે આપેલા વવઘાનો સામે ખરા-ખોટા ની વનશાની કરો.    (૧૦) 

 ચચત્રકારો નો પરરચય 

 શ્રી દેવીપ્રસાદ રાય ચૌધરી.  

 શ્રી એમ.એફ.હસૈુન. 

 શ્રી કન ુદેસાઇ 

 શ્રી પાલ્બો વપકાસો 

 પ્રેકટીકલ 

પ્રશ્ન:૩ નીચેનામાથી કોઈપણ એક ચચત્ર દોરી તેમાાં રાંગપરુણી કરો.    (૪૦) 

 અક્ષર લેખન 

 ભાત ચચત્ર 

 ચચત્ર સાંયોજન 

 

 

 



MONTH UNIT GRAMMER

Jun Unit  :1 - Vini's Smile Simple Past Tense,Reflexive 

Poem-The little one(pgn:1) Eassy-

My Bicycle

Simple Past Tense,Reflexive 

Pronoun,Articles'a','an','the',C

ardinal number,Ordinal 

Number

July Unit:2 -How many did you?

Eassy-Subhashchandra bose

How you celebrate your birthday

August Unit:3- Yes,I Will

Use of 'car','may'Use of Let's 

,Use of Simple future Tense

September Unit:4-Longer,Sharper,Bigger Degree of Comparison

October Revision Revision

MONTH UNIT GRAMMER

November Unit:1 -Am I Lost?

Poem-Like the 

Sunflower(pgno:73)Prose-The 

Ganga. Eassy-Gir NationalPark

December Unit:2 -Step by Step

Unit:3-Today comes everyday

Poem-Like the 

Sunflower(pgno:73)Prose-The 

Ganga. Eassy-Gir NationalPark

Eassy:My Favourite animal/bird

January Unit:4 -Q of yesnoyesnoyesno

Poem-Come out to play(pgno-74)

Prose-The art of Whitewashing

Eassy: Navratri

February Unit:5- Me too!

Poem-A ball game

Prose-Killer Plants

March Rivision

Let's Laugh

STD 7 

SUBJECT -ENGLISH

FIRST SEMESTER MONTHLY PLANNING

The Past continous 

Tense1)Use of 'but' 2)use of 

infinitive 3)use of present 

participle 4)Use of 'each 

other',Use of 'one' the other

શ્રીમદ્દ રાજચદં્ર પરીક્ષા મડંળ ,નવસારી

1)Simple Present tense'wh' 

Questions

STD 7 

SUBJECT -ENGLISH

SECOND SEMESTER MONTHLY PLANNING

Use of Imperative 

Sentences,Use of 

Prepositions:Between,next,to,

near,on the corner of,in front 

of

Use of Simple Future 

tense,Adverb of 

Frequency,Always,never,Some

times,often,usually,generally,r

egularly

1)Do or does to form 

Questions and their answers in 

short  2)Simple Present Tense



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  અંગે્રજી 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી            કુલ ગણુ:-૩૦                     

Q:1 (A) Answer the following questions.(any five)     (10) 

     (નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો.) 

Q:2 (A) Say Whether the following Sentences is true or false.   (5) 

     (નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો ) 

Q:3 Do As directed.(સચૂવ્યા પ્રમાણે કરો.)      (12) 

 Wh. પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવો.       (1) 

 And અર્વા but ર્ી વાક્યો જોડો.      (1) 

 ક્રમવાચક સખં્યા લખો.        (2) 

 શબ્દની અંગ્રજેી સ્પલેીંગ લખો.       (2) 

 શબ્દનો ગજુરાતી અર્થ લખો.       (2) 

 વવરોધી શબ્દો લખો.        (2) 

 તૂકાળના રૂપ લખો.        (2) 

Q:4 Fill in the blanks using proper option from the brackets. 

    (કૌસમાર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો)    (3) 

નોંધ:-સ્વવાચક સવથનામ,આટીકલ,ક્રક્રયાપદ નુ ંયોગ્ય રૂપ માર્ી ખાલી જ્ગગ્યા પછૂવી. 

                   અભ્યાસક્રમ  :-Unit   1 , 2    

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  અંગે્રજી 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા            કુલ ગણુ:-૬૦                     

Q:1 (A) Fill in the blanks using the correct words from the brackets.   (5) 

     (કૌસમાર્ી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો).[પાઠના આધારે] 

    (B) Say the following sentences  are ‘True’ or ‘false’.    (5) 

     (નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો) 

    (C) Fill in the blanks using the proper option from. 

     (કૌસમાર્ી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.(વ્યાકરણ ના આધારે )  (૪) 

    (D)Who Speaks the following Sentences?Write it.     (૪) 

     (નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો)॰ 

Q:2 (A) Read the following extracts and Answer the questions given below.  (6) 

     (નીચેના પેરેગ્રાફ વાચંો અને આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખો).[૨ પેરેગ્રાફ પછૂવા,૬ પ્રશ્નો વુનટ-૩,૪] 

     (B)Answer the following Questions.(Any four)     (8) 

      (નીચેના પ્રશ્નો ના જવાબ લખો ) [ગમે ત ે4] 

Q:3 (A)Complete the following Lines of the poem using the words given in the bracket. 

     (કૌસમા ંઆપેલા શબ્દો નો ઉપયોગ કરી કાવ્યપકં્રકત પણૂથ કરો).   (4) 

     (B)Do as directed.(Any six)(સચૂવ્યા પ્રમાણે કરો) [ગમે તે છ]   (6)           

 1) Who,what,what,where,when,Howmany,How ર્ી પ્રશ્નો વાક્યો બનાવો. 

 2) લીટી દોરેલ શબ્દ ને બદલે કૌસ મા ંઆપેલ શબ્દ નો ઉપયોગ કરી નકાર વાક્યો બનાવો . 



   (Make Negative Sentence) 

 3)And અર્વા But  ર્ી વાક્યો જોડો. 

 4)Turn the Sentences into Comparative Degree.( Comparative Degree મા ંવાક્યો ફેરવો) 

 5)Turn the Sentences into Positive Degree.( Positive Degree મા ંવાક્યો ફેરવો) 

 6)Give Past Tense From.( તૂકાળના રૂપ લખો) 

 7)Give Opposite Word.(વવરોધી અર્થ લખો) 

   (C)    Translate the following Sentences into English.(Any two)     (2) 

           (નીચેના વાક્યો નુ ંઅંગ્રેજી મા ંભાષાતર કરો) [ગમે તે બે ] 

   (D)    Translate the following Sentences into Gujarati.(Any two)     (2) 

 (નીચેના વાક્યો નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતર કરો) [ગમે તે બે ] 

Q:4 (A) Read the following data of the bill and Answer the questions given below it.  (4) 

 (નીચેનુ ંબબલ વાચંી પ્રશ્નોના જવાબ લખો) 

     (B) Write the story with the help of the outline given belove.     (4) 

        (નીચે આપલેા દુ્દા ને આધારે વાતાથ લખો .) 

     (c) Write an Eassay of anyone Subject given below it.      (6) 

        (નીચેના માર્ી ગમ ેતે એક વવષય પર વનબધં લખો . 

નોંધ:-  

 Poem – The Little one 

 Bill – Page no-47 પ્રમાણ ેપછૂવુ.ં 

 Essay- 1)My Bicycle    2)Subhash chandra bose 

         3) How you celebrate your birthday? 

 Story-1)The fox and the grapes2)The crow and the Pitcher 



  શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  અંગે્રજી 

    દ્વિતીય યવુનટ કસોટી            કુલ ગણુ:-૩૦                     

Q:1 (A) Answer the following questions.(any five)     (10) 

     (નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો.) 

Q:2 (A) Fill in the blanks using proper option from the brackets.   (5) 

     (કૌસમાર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો)  

 Q:3 Fill in the blanksSelecting the Proper Prepositions given in the box.  (5)  

     (કૌસમાર્ી યોગ્ય નામયોગી  અવ્યવ પસદં કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો)                               

 (ખાલી જ્ગગ્યા ની બાજુ મા ંકૌસ આપવા)     

Q:4 Do As directed.(સચૂવ્યા પ્રમાણે કરો.)      (1૦) 

    ૧  Make Negative Sentence.( નકાર વાક્યો બનાવો)    (1) 

    2  Make Wh Question.( Wh. પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવો.)    (1) 

    3 Give Opposite Word.( વવરોધી શબ્દો લખો).            (2) 

    4 Give English Word.(અંગ્રેજી શબ્દ લખો )      (2) 

    5 Give Gujarati Word.(ગજુરાતી શબ્દ લખો )     (2) 

   6 Arrenge the Words in Proper order and make meaningful Sentences.            (2) 

     (શબ્દ ને યોગ્ય ક્રમ મા ંગોઠવી અર્થપણૂથ વાક્યો બનાવો) 

   અભ્યાસક્રમ  :-Unit   1 , 2   

                            Supplementry reading -૧ ,૨ ,grammar unit ૧,૨ 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  અંગે્રજી 

   દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા            કુલ ગણુ:-૬૦                     

Q:1 (A) Fill in the blanks using the correct words from the brackets.   (5) 

     (કૌસમાર્ી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો).[પાઠના આધારે] 

    (B) Say the following sentences  are ‘True’ or ‘false’.    (5) 

     (નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો) 

    (C) Fill in the blanks using the proper option given in the brackets.  (૪) 

        (કૌસમાર્ી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો. 

 (Always,Never,Sometimes,Wh Que)       

     (D) 1)Give English Words(અંગ્રેજી શબ્દ લખો )     (૨) 

        2)Give Gujarati Meanings(ગજુરાતી અર્થ લખો)     (૨) 

 Q:2 (A) Read the following extracts and Answer the questions   (6) 

     (નીચેના પેરેગ્રાફ વાચંો અને આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખો). 

       [ Supplementry Reading  વુનટ-૩,૪ માર્ી પછૂવુ]ં 

     (B)Answer the following Questions.(Any four)     (8) 

      (નીચેના પ્રશ્નો ના જવાબ લખો ) [ગમે ત ે4] 

Q:3 (A)Complete the following Lines of the poem using the words given in the bracket. 

     (કૌસમા ંઆપેલા શબ્દો નો ઉપયોગ કરી કાવ્યપકં્રકત પણૂથ કરો).   (4) 



     (B)Do as directed.(Any six)(સચૂવ્યા પ્રમાણે કરો) [ગમે તે છ]   (6)           

 1) Who,what,what,where,when,Howmany,How ર્ી પ્રશ્નો વાક્યો બનાવો. 

 2) લીટી દોરેલ શબ્દ ને બદલે કૌસ મા ંઆપેલ શબ્દ નો ઉપયોગ કરી નકાર વાક્યો બનાવો . 

   (Make Negative Sentence) 

 3) Answer in One Word.(એક શબ્દમા ંજવાબ આપો )[pg નો:61] 

 4) Give Opposite Word.(વવરોધી અર્થ લખો) 

 5) Explain the difference of the words given below. 

         (નીચે આપેલ શબ્દો નો શબ્દ ભેદ સમજાવો)[ગજુરાતી અર્થ આપો] 

 6) Make Question(પ્રશ્ન વાક્યો બનાવો ) 

 7)  Give Answer the Question in short ‘Yes’ or ‘No’.  

            (પ્રશ્નો નો નો ટકૂમા ંહકાર કે નકાર મા ંજવાબ લખો.)[simple future tense) 

(C) Complete the following lines of the dialogue using the words given in the bracket.  (4) 

  (કૌસમા ંઆપેલ શબ્દનો ઉપયોગ કરી આપેલ સવંાદ પણુથ કરો ) 

Q:4 (A) Read the following Advertisement carefully and Answer the questions.   (4) 

 (જાહરેાત વાચંી પ્રશ્નોના જવાબ લખો) 

     (B)Translate the following Sentences into English.(Any two)           (2) 

         (નીચેના વાક્યો નુ ંઅંગ્રેજી મા ંભાષાતર કરો) [ગમે તે બે ] 

     (C) Translate the following Sentences into Gujarati.(Any two)           (2) 

 (નીચેના વાક્યો નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતર કરો) [ગમે તે બે ] 

     (D) Write an Eassay of anyone.              (6) 

        (નીચેના માર્ી ગમ ેતે એક વવષય પર વનબધં લખો . 



નોંધ:-  

 Poem –1)Come out to play 2) Like  the sunflower 

 Dialogue – Page no-3,૧૮,૫૮ 

 Grammar – page no: ૪,૧૩ 

 Advertisement – Page no-૬૬,૬૭,૬૮ 

Essay- 1)Gir national park 2)My favorite Animal/Bird 3)  Navratri   4)Soldier. 
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માસ
જૂન ચિત્રપાથ ૧)  મેળામાાં

પn ૨)આજ ની ધડી રચળયામણી (કાંઠસ્થ)

વ્યાકરણ અથથભેદ,ઉચ્િારણ
નનબાંધ મેળો

જુલાઇ Un ૩)પરીક્ષા
૪)બે ખાના નો પરરગ્રહ

વ્યાકરણ કહવેત,સાંયોજક,ઉચ્િારણ
નનબાંધ મારા નિય નેતા -- ગાાંધીજી
પત્ર લેખન ૧) કૃ્ષા રોપણ નુાં મહત્વ દર્ાથવતો પત્ર તમારા નમત્ર ને લખો .

ઓગસ્ટ પn ૫)રાનમાાં   ((કાંઠસ્થ)

Un ૬)ભી ુ
નનબાંધ વર્ાથઋત ુાં
વાતાથ દુ્દા પરથી વાતાથ લખો॰ 

સપ્ટેમ્બર Un ૭ )જીવનપાથેય
પn ૮ )માલમ હલેસા માર
વ્યાકરણ કાળ ઓળખવો,નવરે્ર્ણ,નવરે્ર્ણના િકાર

ઑક્ટો/નવે Un ૯) બા નો વાડો.
પn ૧૦)વલય ની અવકાર્ી સફર
નનબાંધ મારા નિય વૈજ્ઞાનનક ડો.નવક્રમસારા ભાઈ 

વ્યાકરણ નવરામ ચિન્હો

શ્રીમદ્દ રાજચદં્ર પરીક્ષા મડંળ ,નવસારી 

િકરણ

૨)તમારો નમત્ર પરીક્ષામાાં સારા ણુ મેળવી ઉત્તીણ થયો છે.તેને અચભનાંદન 

આપતો પત્ર લખો.

ધોરણ-૭
નવર્ય :- જુરાતી(િથમ સત્ર)				    

વર્થ :-૨૦૧૮-'૧૯



માસ
રડસેમ્બર Un ૧0) અખબારી નોંધ

પn ૧૧)જનની (કાંઠસ્થ)

વ્યાકરણ ૧૨) હાઈસ્ લૂ માાં
પરૂક વાિન ૧ ગોનવિંદના ણુ ગા ુાં
વ્યાકરણ નવરે્ર્ણ,નવરે્ર્ણ ના િકાર
નનબાંધ નર્યાળાની સવાર,મારી માાં

જાન્ આુરી Un ૧૩ ) ભમીએ જુરાતે દચક્ષણ ભણી
Un ૧૪) આવ ભાણા આવ !

પn ૧૫) ગ્રામ માતા
પરૂક વાિન ૨ ફાટેલી નોટ 
વ્યાકરણ

નનબાંધ જીવન  માાં નવnFધન નુાં મહત્વ
ફેબ્રઆુરી Un ૧૬)નસિંહ ની દોસ્તી 

Un ૧૭)જીવરામ ભટ્ટ
પn ૧૮)સોના જેવી સવાર (કાંઠસ્થ)

પરૂક વાિન ૩ એક જ લક્ષ્ય
પરૂક વાિન ૪ પ ૂાંજય મોટા
નનબાંધ પ ૂાંજય મોટા

માિથ Un ૧૯)પાાંિ દાણા
પn ૨૦)સભુાનર્તો
પરૂક વાિન ૫ ર્ોખીન ચબલાડી
વ્યાકરણ રક્રયાનવરે્ર્ણ
નવિાર નવસ્તાર પાઠયપસુ્તક  +  ૧ બહાર નુાં

અહવેાલ લેખન 1)તમે કરેલ ર્ાળા માાં રૈ્ક્ષચણક િવાસ નો અહવેાલ તૈયાર કરો.
૨)તમારી ર્ાળા માાં યોજાયેલ રમતોત્સવ નો અહવેાલ તૈયાર કરો.

વાક્યો ના િકાર જણાવો.(કતાથ,રક્રયાપદ ,કમથ -રક્રયાપદ ઓળખી તેના 
િકાર

શ્રીમદ્દ રાજચદં્ર પરીક્ષા મડંળ ,નવસારી 
ધોરણ-૭

નવર્ય :- જુરાતી (દ્વિતીય સત્ર)				    

વર્થ :-૨૦૧૮-'૧૯
િકરણ



  શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 

    ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  ગજુરાતી 

  પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા              કુલ ગણુ:-૬૦                    

   પ્રકરણ- ૧ થી ૧૦ (પનુરાવતષન) 

પ્રશ્નો-૧ માગ્યા મજુબ લખો . 

 નીચેની ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.       (૪) 

 નીચેના સમાનર્થી શબ્દો લખો .       (૨) 

 વિરોધી શબ્દો લખો.        (૨) 

 જોડણી સધુારો .         (૨) 

 રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થથ આપી િાક્ય પ્રયોગ કરો.     (૨) 

 નીચેના િાક્યો ના કાળ ઓળખિો .      (૨) 

 નીચે આપેલા િાક્યો માાંર્થીસાંયોજક શોધીન ેલખો.     (૨) 

 શબ્દો સમહૂ માટે એક શબ્દો લખો .      (૧) 

 નીચે આપેલા શબ્દો નો અર્થથભેદ સ્પષ્ટ કરો.     (૧) 

પ્રશ્નો-૨ (અ)નીચેના ચાર પ્રશ્નોમાાંર્થી ગમે તે ત્રણ પ્રશ્નો ના મદુ્દાસર જિાબ લખો(ગW) (૬) 

 (બ) નીચેના પ્રશ્નોના એક –બે િાક્યો માાં જિાબ લખો.(ગW)   (૪) 

 (ક)નીચે આપેલ પઢરચ્છેદ િાાંચી નીચે આપલેા પ્રશ્નો ના જિાબ લખો .  (૪) 

પ્રશ્નો-૩ (અ)નીચેના ચાર પ્રશ્નોમાાંર્થી ગમે તે ત્રણ પ્રશ્નોના મદુ્દાસર જિાબ લખો .(પWમાાંર્થી)  (૬) 

 (બ)નીચેના પ્રશ્નોના એક –બે િાક્યો માાં જિાબ લખો .( પW)    (૪) 

 (ક)નીચે આપેલી કાવ્ય પાંક્તત પણૂથ કરો.       (૪) 

પ્રશ્નો -૪ (અ) ગમે ત ેએક વિષય પર વનબાંધ લખો.      (૬) 

         (બ) નીચેના મદુ્દાઓ ને આધારે િાતાથ લખી િાતાથ ને યોગ્ય શીષથક લખો.    (૪)  

       (ક) પત્ર લખેન કરો .         (૪) 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 

    ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  ગજુરાતી 

   દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા              કુલ ગણુ:-૬૦                    

  પ્રકરણ- ૧૦ થી ૨૦ (પરૂકવાચન-૧ થી ૫ ,પનુરાવતષન) 

પ્રશ્નો-૧ માગ્યા મજુબ લખો . 

 નીચેની ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.       (૪) 

 નીચેના સમાનર્થી શબ્દો લખો .       (૨) 

 વિરોધી શબ્દો લખો.        (૨) 

 જોડણી સધુારો .         (૨) 

 રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થથ આપી િાક્ય પ્રયોગ કરો.     (૨) 

 વિશેષણ ઓળખી તેનો પ્રકાર જણાિો.      (૨) 

 નીચે આપેલા િાક્યોનો પ્રકાર જણાિો.                            (૨) 

 શબ્દો સમહૂ માટે એક શબ્દો લખો .      (૧) 

 ઢિયાપદ ઓળખી તેનો પ્રકાર જણાિો.      (૧) 

પ્રશ્નો-૨ (અ)નીચેના ગમે ત ેત્રણ પ્રશ્નો ના સવિસ્તાર ઉત્તર લખો.(ગW)   (૬) 

 (બ) નીચેના માાંર્થી ગમે તે બે પ્રશ્નો ના બ ે–ત્રણ િાક્યો માાં જિાબ લખો.(ગW) (૪) 

 (ક)નીચે આપેલ પ્રશ્નોના એક –બે િાક્યો માાં જિાબ લખો. (ગW+પW+પ.ૂિા.) (૪) 

પ્રશ્નો-૩ (અ)નીચેના માાંર્થી ગમે તે ત્રણ પ્રશ્નોના જિાબ લખો .(પWમાાંર્થી)     (૬) 

 (બ)નીચેના પ્રશ્નોના એક –બે િાક્યો માાં જિાબ લખો .( પW)    (૪) 

 (ક)નીચે આપેલી કાવ્ય પાંક્તત પણૂથ કરો.       (૪) 

પ્રશ્નો -૪ (અ) ગમે ત ેએક વિષય પર વનબાંધ લખો.      (૬) 

         (બ) નીચેના મદુ્દાઓ ને આધારે િાતાથ લખી િાતાથ ને યોગ્ય શીષથક લખો.    (૪)  

       (ક) અહિેાલલેખન કરો .        (૪) 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 

     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

       વવર્ય:-  ગજુરાતી 

      પ્રથમ યવુનટ કસોટી             કુલ ગણુ:-૩૦                    

   પ્રકરણ- ૧ થી ૧૦ (પનુરાવતષન) 

    પ્રકરણ:-૧,૨,૩,૪ 

વ્યાકરણ:-સાંયોજક,સમાનાર્થી,વિરોધી,જોડણીસધુારો,રૂઢિપ્રયોગ,શબ્દસમહૂ(ગમે તે પાાંચ પછુિા) 

માળખુાં 

પ્રશ્ન:૧ નીચેના પ્રશ્નો ના જિાબ બ-ેત્રણ િકયોમાાં લખો.(પાાંચ પ્રશ્નો પછુિા)       (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) નીચેના િાક્યો ખરા કે ખોટા વનશાની કરો.                  (૫) 

       (બ) નીચ ેઆપેલી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો .           (5) 

પ્રશ્ન:3 માગ્યા મજુબ ઉત્તર લખો.(ગમે તે પાાંચ) 

 નીચેના સમાનર્થી શબ્દો લખો .            (૨) 

 વિરોધી શબ્દો લખો.             (૨) 

 રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થથ લખો.(ગમે તે બ ે)           (૨) 

 શબ્દો સમહૂ માટે એક શબ્દો લખો .           (૨) 

 નીચે આપેલા િાક્યો માાંર્થીસાંયોજક શોધીન ેલખો.          (૨) 

 જોડણી સધુારો .              (૨) 

નોંધ: રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થથ અને િાક્યો પ્રયોગ બાંને પછુો તો એક જ રૂઢિપ્રયોગ પછુિો. 

 

  

  



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 

     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

       વવર્ય:-  ગજુરાતી 

      દ્વિતીય યવુનટ કસોટી            કુલ ગણુ:-૩૦                    

   પ્રકરણ:-૧૦,૧૧,૧૨ પરૂક વચન-૧ 

વ્યાકરણ:-સમાનાર્થી,વિરોધી,રૂઢિપ્રયોગ,શબ્દસમહૂ,િાક્યો પ્રકાર,વિશેષણ શોધો,ઢિયા વિશેષણ 

માળખુાં 

પ્રશ્ન:૧ નીચેના પ્રશ્નો ના જિાબ બ-ેત્રણ િકયોમાાં લખો.(પાાંચ પ્રશ્નો પછુિા)       (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ અ નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ એક શબ્દમાાં લખો.                  (૫) 

      બ નીચ ેઆપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો          (૫) 

પ્રશ્ન:3 માગ્યા મજુબ ઉત્તર લખો॰ 

 નીચેના સમાનર્થી શબ્દો લખો .                                           (૨)  

 વિરોધી શબ્દો લખો.             (૨) 

 રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થથ લખો                                   (૧) 

 િાક્યોપ્રકાર (ઉદ્દગાર,વિધાન,પ્રશ્નાર્થથ)           (૨) 

 શબ્દો સમહૂ માટે એક શબ્દો લખો .           (૧) 

 વિશેષણ શોધો.                                                           (૧) 

 ઢિયા વિશેષણ શોધો.             (૧) 

       

 

  

  

 



 

 



  શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:-  હિન્દી 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી            કુલ ગણુ:-૩૦                     

     (પ્રકરણ:1,2,3) 

પ્રશ્ન:૧ નીચે દિયે ગયે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ (દકન્હી ૫)      (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)નીચે દિયે ગયે વાક્યો મે દરક્ત સ્થાનો કી પરૂ્તિ દકજીએ.    (૫) 

        (બ)ર્વધાન સહી યા ગલત કા ચચન્હ દકજીએ .      (૫) 

પ્રશ્ન:૩   

 સમાનથી શબ્િ લીખો.(૨)         (૨) 

 ર્વરોધી શબ્િ લીખો .(૨)        (૨) 

 હુવરે કા અથથ .(૧)        (૨) 

 સજં્ઞા પહચણીએ .(૧)        (૨) 

 શબ્િ કોષ ક્રમ મે લીખીએ.        (૨) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:-  હિન્દી 

    દ્વિતીય યવુનટ કસોટી            કુલ ગણુ:-૩૦                     

    (પ્રકરણ:1,2,3) 

પ્રશ્ન:૧ નીચે દિયે ગયે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ(કોઈ પણ પાચં)                 (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)નીચે દિયે ગયે વાક્યો મે દરક્ત સ્થાનો કી પરૂ્તિ દકજીએ.    (૫) 

        (બ)ર્વધાન સહી યા ગલત કા ચચન્હ દકજીએ .      (૫) 

પ્રશ્ન:૩   

 સમાનથી શબ્િ લીખો.(૨)         (૨) 

 ર્વલોમ શબ્િ લીખો .(૨)        (૨) 

 હુવરે કા અથથ લીખો .(૧)        (૨) 

 ર્વષેષણ ઢુઢંકર ઉનકે પ્રકાર લીખો .(૧)      (૨) 

 કાલ પહચાનો.(૨)                        (૨) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:-  હિન્દી 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા           કુલ ગણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ:1,2,3) 

પ્રશ્ન:૧ ચૂના કે અનસુાર લીખીએ 

      ૧)ઉચચત શબ્િ લેકર દરક્ત સ્થાનો કી પરૂ્તિ દકજીએ      (૩) 

      ૨)ર્વધાન સહી ય ગલત ચચન્હ દકજીએ.       (૩) 

      ૩)દિયે ગયે ર્વકલ્પ મે સે સહી ર્વકલ્પ ચનુીએ(ગમે તે ૨).     (૨) 

     ૪)સમાનથી શબ્િ લીખીએ. (ગમે તે ૨).       (૨) 

     ૫)ર્વરોધી શબ્િ લીખીએ. (ગમે તે ૨).       (૨) 

     ૬) સવથનામ ઢુઢંકર ઉનકે પ્રકાર લીખો. (ગમે તે ૨).      (૨) 

     ૭) સજં્ઞા પહચણીએ.(ગમે તે એક)        (૧) 

     ૮) હુવરે કા અથથ લીખો .(૧)        (૧) 

     ૯) શબ્િ કો શબ્િ કોષ ક્રમ મે લીખીએ.       (૨) 

પ્રશ્ન:૨(અ) ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર સર્વસ્તાર લીખીએ.(ગમે તે ૩)(Un)   (૬) 

      (બ)ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક વાક્યો મે લીખીએ .(ગમે તે ૨)    (૨) 

      (ક)પદરચ્છેિ કો પઢકર ઉસકે સબંધં મે પછેૂ ગયે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ .   (૩) 

      (ડ)ર્નમ્ન ચલચખત Unખડં કા ગજુરાતી મે અનવુાિ દકજીએ.      (૩) 



પ્રશ્ન:3(અ) ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર સર્વસ્તાર લીખીએ.(ચાર માથી ૩)( 5n)   (૬) 

      (બ) ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર િો તીન વાક્યો મે લીખીએ .( ચાર માથી ૩)(5n)  (૬) 

     (ક)કાવ્ય પકં્ક્ત પણૂથ દકજીએ.(કાવ્ય ૨,૫ કંઠસ્થ)      (૨) 

પ્રશ્ન:૪ (અ)ર્નમ્ન ચલચખત ર્વષય પર ર્નબધં ચલચખએ.      (૬) 

         ૧) ૧૫ ઓગસ્ટ ૨)મેરા ર્પ્રય ત્યોહાર ૩)ડો ર્વક્રમ સારાભાઇ 

       (બ)રૂપ રેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ.      (૪) 

       (ક) પત્ર લખેન .          (૪) 

 ૧)આપણે છોટે ભાઈ કો બચત ક મહત્વ સમજાતે એુ પત્ર લીખીએ. 

        2)વકૃ્ષારોપણ કા મહત્વ સમજાતે એુ ર્મત્ર કો પત્ર લીખીએ. 

       કહાની લેખન :1)કુત્તે કી વફાિારી 2)પદરશ્રમ કા ફલ 

 (પાઠ ૧ થી ૮ સમગ્ર પાઠયપસુ્તક) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:-  હિન્દી 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા            કુલ ગણુ:-૬૦                     

પ્રશ્ન:૧ ચૂના કે અનસુાર લીખીએ 

      ૧)ઉચચત શબ્િ લેકર દરક્ત સ્થાનો કી પરૂ્તિ દકજીએ      (૩) 

      ૨)ર્વધાન સહી યા ગલત ચચન્હ દકજીએ.       (૩) 

      ૩)દિયે ગયે ર્વકલ્પ મે સે સહી ર્વકલ્પ ચનુીએ(ગમે તે ૨).     (૨) 

      ૪)સમાનથી શબ્િ લીખીએ. (ગમે ત ે૪).       (૨) 

      ૫)ર્વરોધી શબ્િ લીખીએ. (ગમે તે ૪).       (૨) 

      ૬) સવથનામ ઢુંઢકર ઉનકે પ્રકાર લીખો. (ગમે તે ૨).      (૨) 

     ૭) દક્રયા કે કાલ  પહચેાનો.(ગમે તે ૨)       (૧) 

      ૮) હુવરે કા અથથ લીખો .(ગમે તે ૨).       (૧) 

      ૯) ર્વષેષણ ઢુઢંકર ઉનકે પ્રકાર લીખો       (૨) 

પ્રશ્ન:૨(અ) ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર સર્વસ્તાર લીખીએ.(ગમે તે ૨)(Un)   (૬) 

      (બ)ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક વાક્યો મે લીખીએ .(ગમે તે ૨)(5n)   (૨) 

      (ક)પદરચ્છેિ કો પઢકર ઉસકે સબંધં મે પછેૂ ગયે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ .   (૩) 

      (ડ)ર્નમ્ન ચલચખત Unખડં કા ગજુરાતી મે અનવુાિ દકજીએ.      (૩) 

પ્રશ્ન:3(અ) ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર સર્વસ્તાર લીખીએ.(ગમે તે ૨)(5n)   (૬) 



      (બ) ર્નમ્ન ચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર િો તીન વાક્યો મે લીખીએ .( ચાર માથી ૩)(5n)  (૬) 

      (ક)કાવ્ય પકં્ક્ત પણૂથ દકજીએ.        (૨) 

પ્રશ્ન:૪ (અ)ર્નમ્ન ચલચખત ર્વષય પર ર્નબધં ચલચખએ.      (૬) 

       (બ)રૂપ રેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ.      (૪) 

       (ક) પત્ર લખેન .          (૪) 

 નોંઘ: કહાની = ઉપહાર કા બિલા ,બધુ્ધધમાન ખરગોશ,: 

               ,ર્નબધં= સમય કા મહત્વ ,છ્બ ્બ્બસ જ્નવરી ,નારી કા મહત્વ  

              હમારે જીવન મે સફાઈ કા મહત્વ સમજાતે એુ ર્મત્ર કો પત્ર 

        નોંધ: રુ્નટ કસોટી ના અભ્યાસક્રમ માથી ૧૫ ગણુ ના માત્ર સવાલ –જવાબ  પછૂવા. 

                           ( સમગ્ર પાઠયપસુ્તક) 

 

 

 

 



SEM-૧ અભ્યાસક્રમ
પ્રથમ સત્ર ૧ થી ૮ પ્રકરણ  

યનુિટ  ૧ ૧,૨,૪

પ્રકરણ પ્રશ્ન-૧ પ્રશ્ન-૨ પ્રશ્ન-૩ પ્રશ્ન-૪
૧ ણુ િા ૨ * ૮= ૧૬ ૩ * ૬ = ૧૮ ૪ * ૨ =  ૮

૧ ખાલી જ્ગ્યા =  ૫ ૨ ૧ v

૨ જોડકા  =  ૪ ૧ ૧ v

3 ખરાાંખોટા =  ૪ ૧ v ૧
4 M.C.Q = ૫ ૧ ૧ v

5 ુલ ણુ = ૧૮ ૧ v ૧
૬ ૧ v ૧
૭ ૧ ૨ v

૮ v ૨ v

SEM-૨ અભ્યાસક્રમ
દ્વિતીય સત્ર     ૯ થી ૧૫ પ્રકરણ  

યનુિટ  ૨ ૯ ,૧૧ ,૧૨

પ્રકરણ પ્રશ્ન-૧ પ્રશ્ન-૨ પ્રશ્ન-૩ પ્રશ્ન-૪
૧ ણુ િા ૨ * ૮= ૧૬ ૩ * ૬ = ૧૮ ૪ * ૨ =  ૮

૯ ખાલી જ્ગ્યા =  ૫ v ૨ v

૧૦ જોડકા  =  ૪ ૧ v ૧
૧૧ ખરાાંખોટા =  ૪ ૧ v ૧
૧૨ M.C.Q = ૫ ૧ ૧ ૧
૧૩ ુલ ણુ = ૧૮ ૨ ૨ v

૧૪ ૧ ૧ v

૧૫ ૨ ૧ v

v v v

જૂિ પ્રકરણ   ૧,૨
જુલાઇ પ્રકરણ   ૩,૪
ઓગસ્ટ પ્રકરણ   ૫,૬
સપ્ટેમ્બર પ્રકરણ   ૭,૮
ઓક્ટોબર પ્રકરણ     ૯
િવેમ્બર પ્રકરણ   ૧૧
ડડસેમ્બર પ્રકરણ  ૧૦,૧૨
જાન્યઆુરી પ્રકરણ  ૧૩,૧૪
ફેબ્રઆુરી પ્રકરણ    ૧૫
માર્ચ પિુરાવતચિ

યનુિટ કસોટી-૧,૨ ન ુમાળ ુાં			   ુલ ણુ:૩૦
પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરાાં-ખોટા,જોડકાાં,વિકલ્પ   (૨૦ ગણુ) 

શ્રીમદ્દ રાજચદં્ર પરીક્ષા મડંળ 

                      પ્રથમ સત્ર નુાં ગણણત નુાં માળ ુાં	                     ુલ ણુ -૬૦

                  દ્વિતીય સત્ર નુાં ગણણત નુાં માળ ુાં	                         ુલ ણુ -૬૦

અભ્યાસક્રમ

(યનુિટ કસોટી 
નસવાય િા પ્રકરણ 

માથી પછૂવુાં)

ધોરણ-૭ ગણણત

(યનુિટ કસોટી 
નસવાય િા પ્રકરણ 

માથી પછૂવુાં)



પ્રશ્ન:૨ પાાંચ દાખલા પછૂિા                    (૧૦ ગણુ) 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા          કુલ ગણુ:-૧૦૦                    

પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લખો .       

        પ્રકરણ:- ૧,૨,૩,૪,૫ 

        ગણુભાર:- પ્રકરણ ૧  થી  ૫  ( ૫ * ૮) = ૪૦ ગણુ 

           ૪૦  ગણુ પે્રકટીકલ 

   ૪૦  ગણુ લેખખત 

   ૨૦  ગણુ આંતરરક મલૂ્યાકંન  

 ____________________________________ 

                        ૧૦૦ ગણુ 

પ્રશ્નોપત્રો માટે નોંધ:- 

      ભાવિક સ્િા.પોથી નો ઉપયોગ કરિો .વિવિષ્ટ પ્રશ્નોમાથી પ્રશ્નો પછૂિા નરિ. જેની નોંધ લેિી. 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા          કુલ ગણુ:-૧૦૦                     

      

પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લખો .       

        પ્રકરણ:- ૬,૭,૮,૯,૧૦ 

        ગણુભાર:- પ્રકરણ ૬  થી  ૧૦  = ૫ * ૮ ગણુ= ૪૦ ગણુ 

           ૪૦  ગણુ પે્રકટીકલ 

   ૪૦  ગણુ લેખખત 

   ૨૦  ગણુ આંતરરક મલૂ્યાકંન  

 ____________________________________ 

                        ૧૦૦ ગણુ 

પ્રશ્નોપત્રો માટે નોંધ:- 

      ભાવિક સ્િા.પોથી નો ઉપયોગ કરિો .વિવિષ્ટ પ્રશ્નોમાથી પ્રશ્નો પછૂિા નરિ. જેની નોંધ લેિી. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



માસ ક્રમ વિષય
જૂન ૧ કેલિગ્રાફી વકક
જુિાઇ ૨ છાપકામ

ઓગસ્ટ ૪ ભાતલિત્ર

૫ લિત્ર સયંોજન

સપ્ટેમ્બર
૬ પ્રકૃતતલિત્ર (નેિર)

૭ અક્ષર િેખન

ઓક્ટોબર ૮	 છાપકામ

માસ ક્રમ વિષય
નવેમ્બર ૧ રંગપરુણી

ડિસેમ્બર ૨
ભાતલિત્રો 
(અિકૃંત)

૩
પદાર્ક લિત્રો

જાન્ આુરી ૪
લિત્રો સયંોજન 

(સ્ તૂતિલિત્ર)

૫ પદાર્ક લિત્રો

ફેબ્રઆુરી ૬
લિત્રો સયંોજન 

(સ્ તૂતિલિત્ર)

૭	
ક્િોઝ વકક

માિક 	 ૮
પ્રકૃતત લિત્ર 

(નેિર)

એતપ્રિ 	 ૯

ધોરણ ૭
ચિત્રકામ

દ્વિતીય સત્ર ૨૦૧૮ ૧૯

પદાર્ક લિત્ર

ધોરણ ૭
ચિત્રકામ

પ્રથમ સત્ર ૨૦૧૮ ૧૯

શ્રીમદ્દ રાજિદં્ર પરીક્ષા મડંળ નિસારી

૩



વિષયાગં
હાર્ ના પજંામા ંમહદેીની ભાગ'રૂપે કેલિગ્રાફી વકક કરાવવુ.ં
શાકભાજી અને પાદંિાના આકારો ની તપ્રન્ટ િઈ ફૂિદાની તૈયાર કરવી.

વનસ્પતત ના પાનના આકારો ને િઈ ભાત લિત્રો દોરાવી રંગપલૂણિ કરાવવી
પતગં ુ,ંનદી,માછિી,વકૃ્ષ,સયૂક અને હાર્ી ના આકારો અર્વા નદી 
,કમળ,માછિી,વાદળ અને ટેકરી ના આકારો િઈ સર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી 
જળરંગો પરુાવવા
રીંગણ,ભીંિા,બટાકાના આકારોનુ ંવાસ્તવદશી લિત્ર બનાવી જળરંગો પરુાવવા 
તર્ા આ પ્રકૃતતલિત્રનુ ંસર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી તેમા ંકાળીઈંકર્ી કેલિગ્રાફી વકક 
કરાવવુ.ં
ગરવી ગજુરાત ' અને 'VANDE GUJARAT' અક્ષર િેખન કરી જળરંગોપરુાવા

ડફિંગરતપ્રન્ટ વિ ેકુદરતી દ્રશ્યલિત્રો બનાવવુ,ંડફિંગરતપ્રન્ટ િેવા જળરંગો નો 
ઉપયોગ કરવો

વિષયાગં
તોરણ ની ભાત 'મા ંતવષયને અનરુૂપ ભાતીગળ રંગો પરુાવવા.
અિકૃંત આકારો નો ઉપયોગ કરી રંગોળી ની ભાત દોરાવી,જળરંગો 
પરુાવવા(પનુરાકનનો ઉપયોગ કરવો)
 પદાર્ક લિત્રો પેન્ન્સિમા ંછાયા-પ્રકાશ સારે્ બનાવવુ,ંિબ્બો,માટિી,િોટો અને 

કાિની બોટિ જેવા આકારો કૂવા ળૂ આકારો નુ ંસર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી 
જળરંગો પરુાવવા
ઉતરાયણનો ઉત્સવ 'ફૂટબોિ રમતા બાળકો નુ ંલિત્ર બનાવીજળરંગો પરુાવવા

વોટર બેગ ,િોિ,િબંઘન અને પ્યાિા જેવા વસ્ત ુઓના સ હૂ ને ગોઠવી છાયા 
પ્રકાશ સારે્ પણુાક કરાવવુ.ં
વાઘનુ ંલિત્ર બનાવીજળરંગો પરુાવવા

મેગેઝીનના છપાયેિા નકામા રંગીન કાગળો ને યોગ્ય રીતે હાર્ ર્ી કાપી ગુદંર 
ર્ી િોટિી ને સુદંર ક્િોઝ ને તૈયાર કરવો.
કરેણ અર્વા બારમાસી ની િાળી તર્ા બાજુમા ંસર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી જળરંગો 
પરૂાવવા.
પનુરાવતકન અને પરીક્ષા

ધોરણ--૭ 

ચિત્રકામ
દ્વિતીય સત્ર ૨૦૧૮-'૧૯

િોિ,ર્રમૉસ,સાવરણી,અને ડ્રૉઇંગ બોિક જેવા આકારો કૂી પેન્ન્સિમા ંછાયા-
પ્રકાશ કરાવવુ ંતર્ા ળૂ લિત્રો નુ ંસર્જનાત્મક લિત્ર બનાવી જળરંગો પરુાવવા

ધોરણ--૭ 

ચિત્રકામ
પ્રથમ સત્ર ૨૦૧૮-'૧૯

શ્રીમદ્દ રાજિદં્ર પરીક્ષા મડંળ ,નિસારી



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯  

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

     પ્રથમ યવુનટ કસોટી          કુલ ગણુ:-૩૦    

    પ્રકરણ  ૧ થી ૪ 

પ્રશ્ન:૧ (અ) ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.        (૫) 

       (બ) વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો.      (૫) 

       (ક) યો્ય જોડકા જોડો.        (૪) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)નીચેના પ્રશ્નો ના ટકૂમાાં ઉત્તર લખો.      (૧૦) 

       (બ) નીચેના પ્રશ્નો ના ટકૂમાાં ઉત્તર લખો.      (૬) 

            અથિા કારણ લખો .(ત્રણ પ્રશ્નો અથિા ત્રણ કારણ પછૂિા) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 

     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯  

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

        પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા          કુલ ગણુ:-૬૦     

    પ્રકરણ  ૧ થી ૪ 

પ્રશ્ન:૧ (અ) સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી જિાબ લખો.     (૫) 

       (બ) ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.        (૫) 

       (ક)વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો.      (૪) 

       (ડ)યો્ય જોડકા જોડો.        (૪) 

પ્રશ્ન:૨(અ) નીચેના પ્રશ્નો ના ટકૂ માાં ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ દરેક ના ૨ ગણુ)  (૧૦) 

           (૨ પ્રશ્નો ઇવતહાસ, ૨ પ્રશ્નો ભગૂોળ,૨ પ્રશ્નો નાગરરક ના પછૂિા) 

      (બ) નીચેના પ્રશ્નોનાાં એક િાક્યો માાં ઉત્તર લખો .(કોઈ પણ ચાર)   (૪) 

          કુલ ૫ પ્રશ્નો પછૂિા(૨ પ્રશ્નો ઇવતહાસ, ૨ પ્રશ્નો ભગૂોળ,૧ પ્રશ્નો નાગરરક ના પછૂિા) 

 પ્રશ્ન:૩  નીચેના પ્રશ્નો ના ઉત્તર લખો (દરેક ના ૩ ગણુ )[કુલ ૫પ્રશ્નો પછૂિા]  (૧૨) 

        (૨ પ્રશ્નો ઇવતહાસ, ૨ પ્રશ્નો ભગૂોળ,૧ પ્રશ્નો નાગરરક ના પછૂિા)(કોઈ પણ ૪ લખિા) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) ટુકનોંધ લખો (કોઈ પણ ૨)(૩ પછૂિી)     (૬) 

        (ઇવતહાસ, ભગૂોળ,માથી પછૂિી) 

       (બ) સવિસ્તાર ઉત્તર લખો.(કોઈ પણ ૨) (૩ પ્રશ્નો પછૂિા)    (૬) 

                (ઇવતહાસ, નાગરરક માથી પછૂવુાં) 

       (ક)આપેલ ભારત ના રેખાાંરકત નકસા માાં આપેલ સ્થળ યો્ય સ્થાને દર્ાાિો. (૪) 

             (પાડોર્ી દેર્,કકાવતૃ,રણપ્રદેર્,બાંધ,નદી,પિાત,સરોિર,ર્હરે,અખાત ,સાગર ,બાંદર) 

             (૫ માથી ૪ લખવુાં) 

નોંધ:-યવુનટ ટેસ્ટ માાં અભ્યાસ ક્રમ માથી ફ્ક્ત ૧૫ ગણુ ના પ્રશ્નોત્તર પછૂિા. 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯  

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

     દ્વિતીય  યવુનટ કસોટી          કુલ ગણુ:-૩૦    

    પ્રકરણ  ૧ થી ૫ 

પ્રશ્ન:૧ (અ) ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.        (૫) 

       (બ) વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો.      (૫) 

       (ક) યો્ય જોડકા જોડો.        (૪) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)નીચેના પ્રશ્નો ના ટકૂમાાં ઉત્તર લખો.      (૧૦) 

       (બ) નીચેના પ્રશ્નો ના  ઉત્તર લખો.      (૬) 

            અથિા કારણ લખો .(ત્રણ પ્રશ્નો અથિા ત્રણ કારણ પછૂિા) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 

     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯  

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

        દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા          કુલ ગણુ:-૬૦     

પ્રશ્ન:૧ (અ) સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી જિાબ લખો.     (૫) 

       (બ) ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.        (૫) 

       (ક)વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો.      (૪) 

       (ડ)યો્ય જોડકા જોડો.        (૪) 

પ્રશ્ન:૨(અ) નીચેના પ્રશ્નો ના ટકૂ માાં ઉત્તર લખો. (કોઈપણ પાાંચ દરેક ના ૨ ગણુ)  (૧૦) 

           (૨ પ્રશ્નો ઇવતહાસ, ૨ પ્રશ્નો ભગૂોળ,૨ પ્રશ્નો નાગરરક ના પછૂિા) (કુલ ૬ પ્રશ્નો પછૂિા) 

      (બ) નીચેના પ્રશ્નોનાાં એક િાક્યો માાં ઉત્તર લખો .(કોઈ પણ ચાર)   (૪) 

          કુલ ૫ પ્રશ્નો પછૂિા(૨ પ્રશ્નો ઇવતહાસ, ૨ પ્રશ્નો ભગૂોળ,૧ પ્રશ્નો નાગરરક ના પછૂિા) 

 પ્રશ્ન:૩  નીચેના પ્રશ્નો ના ઉત્તર લખો (દરેક ના ૩ ગણુ )[કુલ ૫પ્રશ્નો પછૂિા]  (૧૨) 

        (૨ પ્રશ્નો ઇવતહાસ, ૨ પ્રશ્નો ભગૂોળ,૧ પ્રશ્નો નાગરરક ના પછૂિા)(કોઈ પણ ૪ લખિા) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) ટુકનોંધ લખો (કોઈ પણ ૨)(૩ પછૂિી)     (૬) 

        (ઇવતહાસ, ભગૂોળ,માથી પછૂિી) 

       (બ) સવિસ્તાર ઉત્તર લખો.(કોઈ પણ ૨) (૩ પ્રશ્નો પછૂિા)    (૬) 

                (ઇવતહાસ, નાગરરક માથી પછૂવુાં) 

       (ક)આપેલ ભારત ના રેખાાંરકત નકસા માાં આપેલ સ્થળ યો્ય સ્થાને દર્ાાિો. (૪) 

             (પાડોર્ી દેર્,કકાવતૃ,રણપ્રદેર્,બાંધ,નદી,પિાત,સરોિર,ર્હરે,અખાત ,સાગર ,બાંદર) 

             (૫ માથી ૪ લખવુાં) 

નોંધ:-યવુનટ ટેસ્ટ માાં અભ્યાસ ક્રમ માથી ફ્ક્ત ૧૫ ગણુ ના પ્રશ્નોત્તર પછૂિા. 



 

 

 

       

 

 

 



વિષય :   સામાજિક વિજ્ઞાન

માસ પ્રકરણ
જૂન ૧.       બે મહારાિયો

૨.        પથૃ્િી ફરે છે
જુલાઈ ૩.       સરકાર

૪.        રાિપતૂ ગુ
ઓગસ્ટ ૫.        સ્થળ અને સમય

     પનુરાિતતન
૬.        મધ્ય ગુીન શાસન વ્યિસ્થા અને સ્થાપત્ય
૭.       ભારત :  સ્થાન , સીમા , વિસ્તાર અને  પૂસૃ્થ

સપ્ટેમ્બર ૮.       મધ્ય ગુ નુું દિલ્હીિશતન
૯.       રાજ્ય ની શાસન વ્યિસ્થા
     પનુરાિતતન  ૨

ઓક્ટોબર       સમગ્ર  પનુરાિતતન

નિેમ્બર ૧.     મધ્ય ગુીન ગિુરાત
૨.     ભારત :  આબોહિા અને કુિરતી સુંસાધનો
૩.     અિાલતો  શા માટે?

દિસેમ્બર ૪.      ઘુલ સામ્રાજ્ય :  સ્થાપના અને વિસ્તરણ
૫.      ભારત :  ખેતી , ઉધ્યોગ અને પદરિહન
     પનુરાિતતન  ૧

જાન્ આુરી ૬.      ઘુલ સામ્રાજ્ય :  સિુણત ગુ અને અસ્ત
૭.       બજાર માું ગ્રાહક
૮.       મધ્યકાલીન સ્થાપત્યો

ફેબ્રઆુરી ૯.       ભારત :  લોકજીિન
૧૦.     જાહરે વમલકત
૧૧.     ઈશ્વર સાથે અનરુાગ

માર્ત ૧૨.     ખુંિ પદરર્ય
એવપ્રલ       સમગ્ર  પનુરાિતતન

ધોરણ ૭

િષત-૨૦૧૮-'૧૯

પ્રથમ સત્ર

દ્વિતીય  સત્ર

શ્રીમદ્દ રાજચદં્ર પરીક્ષા પરીક્ષા,નવસારી



ક્રમ માસ પ્રકરણ અને નામ
૧ જૂન ૧    JgNGf lR+5NFlGv૧ થી ૩

૨    D[3fJQF"lT
૨ 	 જુલાઇ 3         SM0Z»S

૪    CF:IIMU
૫    R8S ! R8S  !

પનુરાવર્તન -૧
3 ઓગ્સ્ટ ૬    ;\BIF

૭    lJ`JF;M G{J STÝjI o
૪ સપ્ટેમ્બર ૮    ;DI

૯    VFd, \NF1FfO,D
પનુરાવર્તન -૨

૫ ઓક્ટોબર સમગ્ર પનુરાવર્તન

ક્રમ માસ પ્રકરણ અને નામ
૧ ઓક્ટોબર ૧  5|Cl,Sfo

નવેમ્બર ૨ JFTFç,F5o
૨ 	 ડિસેમ્બર ૩ ;],FlQFFTFlG

૪ WZFU]HçZL
3 જાન્યઆુરી ૫ IMHSoT+N<FçEo

પનુરાવર્તન ૧
૪ ફેબ્રઆુરી ૬ lJhFG:IRDtSFZo

૭  ;}STIo
પનુરાવર્તન ૨

૫ માર્ત સમગ્ર પનુરાવર્તન

શ્રીમદ્દ રાજચદં્ર પરીક્ષા મડંળ ,નવસારી

ધોરણ-૭
વવષય -સં્ કૃર્

અભ્યાસક્રમ(દ્વિર્ીય સત્ર)

ધોરણ-૭
વવષય -સં્ કૃર્

અભ્યાસક્રમ(પ્રથમ સત્ર)



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

    પ્રથમ યનુિટ કસોટી  કુલ ગણુ:-૩૦                     

પ્રકરણ-વદંના,૧ થી ૫, પનુરાવર્ષન-૧ 

પ્રશ્ન:૧ (અ) િીચેિા ગજુરાતી શબ્દિો સસં્કૃત શબ્દ લખો .     (૩) 

            (બ) િીચેિા સસં્કૃત શબ્દિો ગજુરાતી અથથ લખો.         (૩) 

            (ક)િીચેિી ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.            (૪) 

            (ડ)િીચેિા પ્રશ્નો િા જવાબ ગજુરાતી મા ંલખો .         (૪) 

    પ્રશ્ન:૨ (અ) િીચે આપેલા શ્લોક નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતંર કરો .        (૬) 

    (બ) િીચે આપેલ શ્લોક પરૂ્થ કરો .           (૬) 

            (ક) િીચે આપલેા ગWખડંો નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતંર કરો.        (૪) 

               

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા  કુલ ગણુ:-૬૦                     

  પ્રકરણ-વદંના,૧ થી ૯, પનુરાવર્ષન-૧,૨ 

પ્રશ્ન :૧ (અ) યો્ય નવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.     (૫) 

        (બ) ગજુરાતી શબ્દિો સસં્કૃત શબ્દ લખો (ચચત્ પદાિી)    (૩) 

        (ક) સસં્કૃત શબ્દિો ગજુરાતી અથથ લખો (ચચત્ પદાિી)    (૩) 

        (ડ) જોડકા જોડો . (સમયિે આધારે)           (૪) 

        (ઇ) િીચે આપેલી સખં્યા િે સસં્કૃત શબ્દ મા ંલખો .    (૩) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)િીચે આપલેા ગWખડંો નુ ંગજુરાતી માઅંનવુાદ કરો .(ગમે તે ૨)  (૮) 

        (બ) િીચે આપેલ શ્લોક પરૂ્થ કરો .(ગમે તે ૨) [વદંિા,મેઘોવષથનત]  (૬) 

પ્રશ્ન :૩ (અ)િીચે આપેલા પ્રશ્નો િા જવાબ સસં્કૃત મા ંલખો .    (૫) 

 (બ) િીચે આપેલા પ્રશ્નો િા જવાબ ગજુરાતી મા ંલખો    (૫) 

 (ક) કૌંસ મા ંઆપલે પ્રશ્ન શબ્દિો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નાથથ વાક્ય બિાવો  (૪) 

પ્રશ્ન :૪ (અ) િીચે આપેલ શ્લોક નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતંર કરો     (૮) 

  [વદંિા,મેઘોંવષથનત,ચટક!ચટક](ગમે તે બે) 

 (બ)િીચે આપેલા સસં્કૃત વાક્ય નુ ંગજુરાતી મા ંઅનવુાદ કરો   (૬) 

 

     



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

   દ્વિતીય યનુિટ કસોટી    કુલ ગણુ:-૩૦                     

   પ્રકરણ-૧ થી ૪ 

  પ્રશ્ન:૧ (અ) િીચેિા ગજુરાતી શબ્દિો સસં્કૃત શબ્દ લખો .         (૩) 

         (બ) િીચેિા સસં્કૃત શબ્દિો ગજુરાતી અથથ લખો.         (૩) 

          (ક)િીચેિી ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.            (૪) 

          (ડ)િીચેિા પ્રશ્નો િા જવાબ ગજુરાતી મા ંલખો .              (૪) 

    પ્રશ્ન:૨ (અ) િીચે આપેલા શ્લોક નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતંર કરો .        (૬) 

  [પ્રહચલકા, સભુાનષતાિી] 

    (બ)િીચ ેઆપેલ શ્લોક પરૂ્થ કરો .           (૬) 

  [સભુાનષતાિી, ધરાગરુ્જરી] 

            (ક) િીચે આપલેા ગWખડંો નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતંર કરો.         (૪) 

                              

 

 

 

       

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૭                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા  કુલ ગણુ:-૬૦                     

       પ્રકરર્-૧ થી ૭ , પનુરાવર્ષન-૧,૨ 

પ્રશ્ન :૧ (અ) યો્ય નવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જ્ગ્યા પરૂો.     (૫) 

        (બ) ગજુરાતી શબ્દિો સસં્કૃત શબ્દ લખો       (૩) 

        (ક) સસં્કૃત શબ્દિો ગજુરાતી અથથ  લખો       (૩) 

        (ડ) જોડકા જોડો .(પ્રહચલકા,પિુરાવતથિ ૨)     (૪) 

        (ઇ) િીચે આપેલા વાક્યો િી સામે ખરા ખોટા િી નિશાિી કરો    (૩) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)િીચે આપલેા ગWખડંો નુ ંગજુરાતી માઅંનવુાદ કરો .(૩માથંી ૨)  (૮) 

        (બ) િીચે આપેલ શ્લોક પરૂ્થ કરો .( ૩માથંી ૨) [સભુાનષતાિી, ધરાગરુ્જરી] (૬) 

પ્રશ્ન :૩ (અ)િીચે આપેલા પ્રશ્નો િા જવાબ સસં્કૃત મા ંલખો .    (૫) 

 (બ) િીચે આપેલા પ્રશ્નો િા જવાબ ગજુરાતી મા ંલખો    (૫) 

 (ક) િીચે આપેલા ગજુરાતી વાક્ય નુ ંસસં્કૃત  મા ંઅનવુાદ કરો   (૪) 

પ્રશ્ન :૪ (અ) િીચે આપેલ શ્લોક નુ ંગજુરાતી મા ંભાષાતંર કરો     (૮) 

  [પ્રહચલકા,સભુાનષતાિી, ધરાગરુ્જરી](ગમે તે ૨) 

 (બ)િીચે આપેલી સકુ્તતઓનુ ં અનવુાદ કરી ભાવાથથ સમજાવો (ગમે ત ે૧)  (૩) 

 (ક) િીચેિા ંપેરેગ્રાફ નુ ંઅનલુેખિ કરો       (૩) 

 



 

     

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન           

    પ્રથમ સત્ર                   

   માસવાર અભ્યાસક્રમ                   
માસ પાઠ ણુભાર 

જૂન 

 

જુલાઈ 

૧ 

૨ 

૩ 

૪ 

૫ 

૧૫ ણુ ુું પછૂવુું 
(ઓબજેકટીવ પછૂવુું 

નહી) 
 

૦૯ 

ઓગષ્ટ ૬ 

૭ 

૦૯ 

૦૯ 

સપ્ટેમ્બર ૮ 

૯ 

૦૯ 

૦૯ 

ઓક્ટોબર પનુરાવર્તન - 

 ુલ ણુ ૬૦ 

  

પ્રથમ યવુનટ ક્સોટીનુ ંમાળ ુ ં

     (પાઠ:૧ થી ૪ )    ુલ ણુ:૩૦ 

         

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,જોડકા,ખરાુંખોટાું,એક શબ્દમાું જવાબ,વવકલ્પ વગરરે જેવા પ્રશ્નનો પછૂી શકાય     (૨૦) 

પ્રશ્ન:૨ કારણ,ર્ફાવર્,વ્યાખ્યા,ટકૂા પ્રશ્નનો વગરરે જેવા પ્રશ્નનો પછૂવા  (છ માુંથી પાુંચ લખવા) (૧૦) 

     



    શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન            

      પ્રથમ સત્રાતંપરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ ૧ થી ૮)                               

 

પ્ર:૧ ખાલી જગ્યા,ખરાું ખોટા,જોડકા,એક શબ્દમાું જવાબ,વવકલ્પ વગરરે જેવા પ્રશ્નનો પછૂી શકાય   (૧૮) 

પ્ર:૨ સચૂવ્યા પ્રમાણર કરો  (૧૦ માુંથી ૯ લખવા)       (૧૮) 

     (વ્યાખ્યા,ર્ફાવર્,કારણ,ટકૂા પ્રશ્નનો,ઉપયોગ, ણુધમો,દાખલા,કાયો) 

પ્ર:૩ પ્રશ્નનોના જવાબ આપો  (૫ માુંથી ૪)       (૧૨) 

     (વગીકરણ,આ ૃવર્, પ્રશ્નનો,ટકૂનોધ) 

પ્ર:૪ (અ) પ્રયોગ અથવા પ્રયોગ          (૪) 

     (બ) પ્રશ્નનોના સવવસ્ર્ાર ઉર્ર આપો  (૩ માુંથી ૨)      (૮) 

પ્રથમ સત્રના પ્રયોગ  

૧) પ્રકાશસુંસ્લરષણની પ્રક્રક્રયા માટે સયૂતપ્રકાશ જરૂરી છર  (પાઠ:૧ પાનાું નું: ૧૭) 

૨) ધાતમુાું થત ુું ઉષ્માવહન સમજાવવુું  (પાઠ:૪ પાનાું નું: ૭૮) 

૩) કાળા રુંગની સપાટી સફેદ રુંગની સપાટી કરર્ા ઉષ્મા ુું શોષણ વ  ુપ્રમાણમાું કરે છર   

 (પાઠ:૪ પાનાું નું: ૮૧) 

૪) એવસડ અનર બરઈઝ વચ્ચર થર્ી ર્ટસ્થીકરણની પ્રક્રક્રયા સમજાવવી  (પાઠ:૫  પાનાું નું: ૯૮) 

૫) હવા દબાણ કરે છર ર્ર સાબબર્ કરવુું  (પાઠ:૮  પાનાું નું: ૧૫૪) 

૬) વૂમમાું ભરજ સ્વરૂપર પાણી રહલેુું છર ર્ર સમજાવવુું  (પાઠ:૯ પાનાું નું: ૧૭૮)    



 

          શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન           

    દ્વિતીય સત્ર                   

    માસવાર અભ્યાસક્રમ                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    દ્વિતીય યવુનટ ક્સોટીનુ ંમાળ ુ ં

    પ્રકરણ (૧૦,૧૧,૧૨,૧૩)    ુલ ણુ:૩૦ 

  દ્ધિર્ીય યવુનટ ક્સોટી ુ ું માળ ુું પ્રથમ યવુનટ પ્રમાણર  જ કાઢવ ુ  

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,જોડકા,ખરાુંખોટાું,એક શબ્દમાું જવાબ,વવકલ્પ વગરરે જેવા પ્રશ્નનો પછૂી શકાય     (૨૦) 

પ્રશ્ન:૨ કારણ,ર્ફાવર્,વ્યાખ્યા,ટકૂા પ્રશ્નનો વગરરે જેવા પ્રશ્નનો પછૂવા  (છ માુંથી પાુંચ લખવા) (૧૦) 

             

માસ પાઠ ણુભાર 

ઓક્ટોબર 

નવરમ્બર 

ક્રડસરમ્બર 

૧૦ 

૧૧ 

૧૨ 

૧૩ 

૧૪ 

૧૫ ણુ ુું પછૂવુું 
(ઓબજેકટીવ પછૂવુું 

નહી) 
 

૦૯ 

જાન્યઆુરી 
 

ફે આુરી 

૧૫ 

૧૬ 

૧૭ 

૧૮ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

 

માચત પનુરાવર્તન - 

 ુલ ણુ ૬૦ 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૭                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન            

      દ્વિતીય સત્રાતંપરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ ૧૦ થી ૧૮)                               

           દ્ધિર્ીય સત્ાુંર્ પરીક્ષા ુું માળ ુું પ્રથમ સત્ાુંર્ પરીક્ષાના માળખા પ્રમાણર રહશેર  

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરાું-ખોટાું,જોડકાું,એક શબ્દમાું જવાબ,વવકલ્પ વગરરે પ્રશ્નો પછૂવા    (૧૮) 

પ્રશ્ન:૨ સચૂવ્યા પ્રમાણર કરો  (૧૦ માુંથી ૯ લખવાું)      (૧૮) 

        (વ્યાખ્યા,કારણ,ર્ફાવર્,ટકૂા પ્રશ્નો,ઉપયોગ, ણુધમો,દાખલાું,કાયો)     

પ્રશ્ન:૩ પ્રશ્નનોના જવાબ આપો  (૫ માુંથી ૪)       (૧૨) 

        (વગીકરણ,આ ૃવર્,પ્રશ્નો,ટકૂનોધ) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) પ્રયોગ અથવા પ્રયોગ         (૪) 

        (બ) નીચરના પ્રશ્નોનોનાું સવવસ્ર્ાર જવાબ આપો  (૩ માુંથી ૨)     (૮) 

     દ્વિતીય સત્રના પ્રયોગ 

૧) ઉચ્છવાસમાું કાબતન ડાયોકસાઈડ વાયનુી હાજરી ર્પાસવી  (પાઠ:૧૦,પાનાું નું: ૨૦૪) 

૨) પ્રકાુંડ િારા થર્ી વાનસ્પવર્ક પ્રજનનની પ્રક્રક્રયા સમજવી  (પાઠ:૧૨ પાનાું નું: ૨૪૩) 

૩) યીસ્ટમાું કબલકા સર્જન િારા થતુું અબલગી પ્રજનન સમજવુું  (પાઠ:૧૨ પાનાું નું: ૨૪૪) 

૪) વનક્રોમ ર્ારનો ઉપયોગ કરી વવ રુ્ પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર ુું વનરીક્ષણ કરવુું  (પાઠ:૧૪ પાનાું નું:૨૯૧) 

૫) બક્રહગોળ લરન્સ અનર અંર્ગોળ લરન્સ વડ ેસયૂત ુ ું પ્રવર્બબિંબ મરળવવુું  (પાઠ:૧૫ પાનાું નું:૩૧૮)   

૬) વપ્રઝમ વડ ેથતુું પ્રકાશ ુું વવભાજન દશાતવવુું  (પાઠ:૧૫ પાનાું નું:૩૨૨)      


