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MONTH SYLLABUS 

April ଦୟ: କଲା ମାଣିକୄର  
ରଚନା: ଗ୍ରୀଷ୍ମ  ଋତୁ  
ବଷି୍ୟ ଅନ୍ତଗଗତ ବୟାକରଣ 

June 

 

 

ଗଦୟ : ରାମାୟଣ କଥା  
ତ୍ର ୄଖନ: ଖରା ଛୂଟ ିକିରି କଟାଇ ବର୍ଣ୍ଗନା କରିସାାଂଗ ନକିଟକୁ ତ୍ର  
ିାଂଗ ରିବର୍ତ୍ଗନ 
ବଷି୍ୟ ଅନ୍ତଗଗତ ବୟାକରଣ 

July ଗଦୟ :  ମୃତୁୟବଜିୟୀ ବାଲକ  
Creative writing : using visual / verbal inputs  
ବୟାକରଣ: ବାକୟ: ସରଲ, ୄଯୌଗିକ ଏବାଂ ଜଟଲି , ବଷି୍ୟ ଅନ୍ତଗଗତ ବୟାକରଣ 
ରଚନା- ବୟାୟାମର ଉକାରିତା । 

August ଦୟ: ୄଛାଟ ୄମାର ଗ ାଟ ି
ବୟାକରଣ: ବାକୟ ରୁାନ୍ତର     ବଷି୍ୟ ଅନ୍ତଗଗତ ବୟାକରଣ  
ତ୍ର: ତୁମ ଗ୍ରାମୄର ାନୀୟ ଜଲର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାାଇ   ଜଲି୍ଲାାଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ତ୍ର I 

September ବୀର ସୁୄରନ୍ଦ୍ରା ସାଏ : (ୃଷ୍ଠା ୧୦୪ ଏବାଂ ୧୦୫) - କ୍ରମଶଃ--- 
Model Reading comprehension (unseen passage)   
Revision for term- 1 

October ବୀର ସୁୄରନ୍ଦ୍ରା ସାଏ  (ୃଷ୍ଠା ୧୦୫ ଏବାଂ ୧୦୬) 
ରଚନା: ଦୁଗଗା  ୂଜା  
 

November ଦୟ: ୄଛାଟରୁବଡ଼  
ରଚନା:ରିୄବଶ ପ୍ରଦୂଷ୍ଣ - ପ୍ରତକିାର  
ବୟାକରଣ:  କୃଦନ୍ତ (ପ୍ରତୟୟ) 

 

December 

ଗଦୟ: କାଠରୁ ଭାତ, ଘାସରୁଦୁଧ, ବାୟୁରୁ ଚନି ି (ୃଷ୍ଠା ୬୧ ,୬୨)   (କ୍ରମଶଃ----- 
ତ୍ର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଷି୍ୟୄର ସୄଚତନ ୄେବା ାଇ  ସାନ ଭାଇ ନକିଟକୁ ତ୍ର I 
Revision for periodic test- 2 

January ଗଦୟ: କାଠରୁ ଭାତଘାସରୁଦୁଧ,ବାୟୁରୁ ଚନି ି (ୃଷ୍ଠା ୬୩-୬୪) (କ୍ରମଶଃ-----) 
ଦୟ: ତଟନିୀର ୄଖଦ  
ଦରଖାସ୍ତ- ଛୁଟ ିମାଂଜୁର ନମିୄନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ନକିଟକୁ ତ୍ର I 

February ବୟାକରଣ:  ଉସଗଗ 
Model Reading comprehension (unseen / Seen) 
Revisionfor term -2 

March Revision and exam. 
 



 

DARSHAN ACADEMY 

SYLLABUS FOR ASSESSMENT 2022-2023 

Class-VII   ODIA 

 

ASSESSMENT SYLLABUS 

ASSESSMENT-1/ 1st periodic Test (  9th July 

onwards)                                                  (MM-40) 

(Portion covered from April to June) 

 

 Reading comprehension 
(1Unseen) 

 Creative writing  
 Grammar: ବଚନ, ିାଂଗରିବର୍ତ୍ଗନ  ବଷି୍ୟ  

ଅନ୍ତଗଗତ ବୟାକରଣ  
 Literature- 

              ଦୟ: କଲା ମାଣିକୄର  
              ଗଦୟ : ରାମାୟଣ କଥା , ମୃତୁୟବଜିୟୀ ବାଲକ 

ASSESSMENT-2 / half-yearly             (MM-80) 

(Portion covers lessons from April to Sept.) 

 

Subject enrichment activity : Listening and 

speaking skill                      

 

 Reading comprehension 
(unseen-1 prose,1poetry) 

 Creative writing- ତ୍ର/ ଦରଖାସ୍ତ/ରଚନା  
 ବୟାକରଣ : ବାକୟ, ିାଂଗ ରିବର୍ତ୍ଗନ 
 ବଷି୍ୟ ଅନ୍ତଗଗତ ବୟାକରଣ: 
 Literature/ 

ଗଦୟ :  ମୃତୁୟବଜିୟୀ ବାଲକ  
ଦୟ :    ୄଛାଟ ୄମାର ଗ ାଟ ି
ଗଳ୍ପ : ବୀର ସୁୄରନ୍ଦ୍ରା ସାଏ: (ୃଷ୍ଠା ୧୦୪ ଏବାଂ ୧୦୫) 

ASSESSMENT-3/ 2nd periodic Test       (MM-40) 

(Portion covers lessons taught during 

 Oct to Dec) 

 

 

 Reading comprehension 
(1unseen) 

  Creative writing ତ୍ର/ ଦରଖାସ୍ତ/ରଚନା 
 ବୟାକରଣ :  କୃଦନ୍ତ (ପ୍ରତୟୟ), 

ବଷି୍ୟଅନ୍ତଗଗତବୟାକରଣ 
 Literature 

ଗଦୟ: କାଠରୁ ଭାତ, ଘIସରୁଦୁଧ, ବାୟୁରୁ ଚନି ି
ଦୟ: ୄଛାଟରୁବଡ଼  
ଗଳ୍ପ: ବୀର ସୁୄରନ୍ଦ୍ରା ସାଏ: (ୃଷ୍ଠା ୧୦୫ ଏବାଂ ୧୦୬) 

ASSESSMENT- 4 / Annual Examination (MM-80) 

(Covers lessons taught from Oct to March plus 

20% from 1st Term.) 

 

Subject enrichment activity :  Listening and 

speaking  

 Reading comprehension (unseen-
1 prose, 1 unseen poetry) 

 ସୃଜନାତ୍ମକୄଖନ -ରଚନା, ତ୍ର/ ଦରଖାସ୍ତ 
 ବୟାକରଣ :  କୃଦନ୍ତ (ପ୍ରତୟୟ), ବାକୟ  , ବଚନ, 

ିାଂଗରିବର୍ତ୍ଗନ, ବଷି୍ୟ ଅନ୍ତଗଗତ ବୟାକରଣ-
କଲାମାଣିକୄର ବଷି୍ୟରୁ । 

 Literature 
ଗଦୟ : କାଠରୁ ଭାତ, ଘାସରୁଦୁଧ, ବାୟୁରୁ ଚନି।ିବୀର ସୁୄରନ୍ଦ୍ର 
ସାଏ I 
ଦୟ : ୄଛାଟରୁବଡ଼ , ତଟନିୀର ୄଖଦ 

 


