


ધોરણ 9  એકમ કસોટ�1    2020-2021                        િવષય;   11   િવજ્ઞાન        �જુરાતી માધ્યમ  

TOTAL  MARKS  25                                                                                                    TIME 45 MINUTES  

�ચૂના:  આ પ્ર�પત્ર મા ં�ુલ 13 પ્ર�ો છે,  � તમામ ફર�જયાત છે.  

  ઉ�રો તમાર� એકમ કસોટ� નોટ�કુમા ંલખવાના છે. 

િવભાગ – A 

 
 
પ્ર� 1 

• નીચે આપેલા પ્ર�ોના માગ્યા �જુબ ઉ�ર લખો. 

 250 C સે�લ્સયસ તાપમાનને ક��લ્વનમા ંફ�રવવા માટ� કર�લી નીચેની ગણતર�ને 

ધ્યાનથી �ુઓ. 
                     K  =  0C  +  273 
                                    K  =  25  +  273 
                                    K  =  298 
આ ગણતર�ને આધાર� 398 K ને સે�લ્સયસમા ંફ�રવીએ તો નીચેના પૈક� કયો જવાબ 

મળશે ?  

(A)  671    (B)  125    (C) 423   (D) 373 

(6 �ણુ) 

પ્ર� 2 દળનો SI  એકમ જણાવો.  

પ્ર� 3 પદાથર્ના પ્રિત એકમ કદના દળને તેની ઘનતા કહ� છે. (ઘનતા = દળ/કદ) 

નીચેનાને વધતી જતી ઘનતાના યોગ્ય ક્રમમા ંગોઠવો. 

હવા, ચીમનીમાથંી નીકળતો �મુાડો, મધ, પાણી. 

 

પ્ર� 4 DNA �ુ ં��ૂ નામ ......................... છે.  

પ્ર� 5 આપેલ િવધાન ખ�ંુ છે ક� ખો�ંુ તે જણાવો. અને જો ખો�ંુ હોય તો �ધુાર�ને ફર� લખો. 

“ગોલ્ગીકાય” ને કોષની “આત્માઘાતી કોથળો” કહ� છે.  

 

પ્ર� 6 મને ઓળખો : 

�ુ ંવનસ્પિતકોષ�ુ ંસૌથી બહાર�ુ ંઆવરણ �.ં 

 

િવભાગ – B 

 

પ્ર� 7 

• આપેલ પ્ર�ોના �ૂંકમા ંમાગ્યા �જુબ ઉ�ર લખો. 

આપેલ ત્રણ આ�ૃિત પૈક� કઇ આ�ૃિત ઘન સ્વ�પ દશાર્વે છે અને કઇ આ�ૃિત વા� ુ

સ્વ�પ દશાર્વે છે તે �ણાવો અને બનેં અવસ્થાના એક-એક લક્ષણ લખો. 

                                               

       

 

(A)                           (B)                         (C) 

 

(6 �ણુ) 



પ્ર� 8 વૈજ્ઞાિનક સમ�ૂતી આપો.  

કણાભ�તૂ્રોને કોષ�ુ ંશ�ક્ત ઘર કહ�વાય છે. 

 

પ્ર� 9 આપેલ આ�ૃિત કયા પ્રકાર�ુ ંકોષિવભાજન દશાર્વે છે તે લખો. અને તે ક�વા કોષોમા ં

જોવા મળે છે તે પણ જણાવો.                                          

 
 

 

િવભાગ – C 

 

પ્ર� 10 

• આપેલ પ્ર�ોના �ૂંકમા ંમાગ્યા �જુબ ઉ�ર લખો. 

પ્રવાહ� અવસ્થા ધરાવતા પદાથ�ના કોઇપણ ત્રણ લક્ષણો જણાવો. 

(09 �ણુ) 

પ્ર� 11 વનસ્પિત કોષની નામ િનદ� િશત આ�ૃિત દોરો.  

પ્ર� 12 નીચે આ�દકોષ ક��ન્દ્રય કોષ અને �કુોષ ક��ન્દ્રય કોષનો તફાવત આપેલો છે. તેમા ં

રહ�લી ખાલી જગ્યા �રૂો. 

 

 આ�દકોષ ક��ન્દ્રય કોષ                                      �કુોષ ક��ન્દ્રય કોષ 

1. કદ : સામાન્યત : ના�ુ ં                             1. કદ : સામાન્યત : મો�ંુ 

   (1 – 10 µm)                                         (5 – 100 µm) 

2. કોષ ક��ન્દ્રય પ્રદ�શ :                                  2. ક��ન્દ્રય પ્રદ�શ : 

   .............................. અને                              �સુ્પષ્ટ અને કોષ ક�ન્દ્ર 

   .............................. તર�ક�                             પટલ દ્વારા આવ�રત 

3. રંગ�તૂ્ર : એકલ                                      3. રંગ�તૂ્ર : .................... 

4. પટલીય ��ગકાઓની હાજર�                         4. .................................. 

                                                            .................................. 

 

િવભાગ – D 

 • નીચે આપેલ પ્ર�નો સિવસ્તાર ઉ�ર લખો. (4 �ણુ) 

પ્ર� 13 બાષ્પીભવન પર અસર કરતા ંચાર પ�રબળો સમ�વો.  

 

...................X…………………………X…………………………. 



प्रथम ईकाई कसौट�            �वषय :- �व�ान           क�ा :- 9                 �हन्द� माध्यम  
                                                      

                  कुल अकं :- 25          समय :- 45 �म�नट 

 
ईस प्रश्नपत्र के उ�र ईकाई कसौट� पिुस्तकाम� �लखना है। 

अकं 
  ईस प्रश्नपत्रम� कुल 13 प्रश्न है और सभी अ�नवायर् है।  

 
�वभाग - A 

[६] 
→ नीचे �दये गए प्रश्नोके उ�र अवश्यक्तानसुार �लखे। (प्रत्येक का १ गणु) 

१ 
25°C सेिल्सयस तापमान को केिल्वन ईकाइ म� प�रव�त र्त करने के �लए क� गई गणनाको 
ध्यान से दे�खये।                                                                  

 

K = C + 273      
K = 25+273        
K = 298   

    

 
गणना के आधार पर 398 K को सेिल्सयस मे रूपांतर करे तो क्या प�रणाम �मलेगा?                                                                 

 

 
(अ) 671 (ब) 125 (क) 423 (ड) 373 

 
२ बल का SI मात्रक �लखे।  

  
 

३ पदाथर् के प्र�त एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहत ेहे।  

 (घनत्व = द्रव्यमान / आयतन)  

 �नम्न पदाथ� को घनत्व के बढत ेहुए क्रम के स्वरूप मे �ल�खए।   

 हवा, �चमनी से �नकलता धुआ,ँ शहद, पानी  
  

 
४ D.N.A. का परूा नाम ................................................ है।   
५ �दया गया �वधान सत्य है या असत्य बताए। असत्य हो तो सधुार कर �लखे।   

 गोल्गीकाय को कोष का आत्मघाती थैल� कहत ेहै।  
 

 

६ 
मझुे पहचान कर 
�लख�। 

   
 

 
म� वनस्प�त कोष का सबसे बाहर का आवरण 
हँू। 

  
 

 
�वभाग - B 

[६] 
→ �दये गये प्रश्नोके अवश्यक्तानसुार स�ंेप मे उतर �लखे। 



७ 

 

�दये गए तीन आकृ�त मे से कौनसी आकृ�त घन स्वरूप दशार्ती है तथा कौनसी आकृ�त वाय ु
स्वरूप दशार्ती है उसे बताए तथा इनका दोनो अवस्था का एक-एक ल�ण बताये। 
 

 

      

 (A) (B) (C) 
 

 
८ व�ैा�नक कारण �लखे।  

   
 

 कणाभसतु्र को कोष का पावर हाउस कहत ेहै।  

९ 
�दये गए आकृ�त मे �कस प्रकार का कोष �वभाजन दशार्या गया है। और वह �कस प्रकार के 
कोषो मे देखने को �मलता है वह बताईए।  

 

 

 

 

 
�वभाग - C 

[९] 
→ �नम्न प्रश्नो के उतर स�ंशप्त म� द�जीए 

१० द्रव्य अवस्था वाले पदाथ� के कोइ तीन ल�ण बताइये। 
 

११ वनस्प�त कोष के नाम �नद��शत आकृ�त बनाइये।  
 

१२ 
�नम्न भागम�  आ�दकोष केन्द्र�य कोष और सकुोष केन्द्र�य कोष का अतंर �दया गया है। 
उसम� िस्थत �रक्त स्थानो क� प�ूत र् �कजीए।  

 आ�द कोष केन्द्र�य कोष सकुोष केन्द्र�य कोष  

 
१. आकार सामान्यत: छोटा (1-10 ) १. आकार सामान्यत: बडा (5-100 ) 

 

 
२. कोष केन्द्र�य प्रदेश ..................... और  
....................... के रूप म� जाना जाता है। 

२. कोष केन्द्र�य प्रदेश ससु्पष्ट और कोष 
केन्द्रपटल द्वारा आवर�त   

 
३. रंग्सतु्र : एकल ३. रंगसतु्र : ...................... 

 

 
४. पटल�य अ�ंगकाओक� उपिस्थ�त ४. ........................................................ 

 

 
 
 

 
 



�वभाग - D [४] 

→ �नम्न प्रश्न का स�वस्तार उ�र �दजीए। 

१३ बाष्पीभवन पर असर करनेवाले 4 कारको को समझाईए। 
  

 
    

 

 
 

------------------ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT  TEST 1     2020-21     STD  IX    SCIENCE                                                            ENGLISH MEDIUM  

TOTAL MARKS  25                                                                                                         TIME  45  MINUTES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSTRUCTIONS : 1 This question paper contains four sections 

2     Internal options may  carefully be noted 

3     Figures to the right side indicate full marks.  

   
SECTION A 

• Answer following questions as per directions.     ( 6 Marks) 
(Each question carries  1 mark ) 

1 Observe the following calculation for  converting 250 C temperature to kelvin. 
K=0C +273 
K=23+273 
K=298  , based on this calculation ,convert 398 K to celcius.   
Select the correct option from below: 
(A) 671 (B) 125 (C) 423 (D)373 

2 State the  SI unit of mass. 
3 The mass per unit volume of a substance is called its density. 

Arrange the following in order of increasing density. 
Air, exhaust from chimneys ,honey, water. 

4 What is the  full form of  DNA?                                         
5 State whether the given statement is true or false, and  

rewrite it if it is false. 
“The Golgi apparatus is called as the ‘suicide bag’ of a cell. 

6 Indentify me : 
I am the outermost layer of the plant cell. 

 

 

 

 

 

 



SECTION B 

• Answer following  as directed(Each  question carries 2 marks ) (6 Mark) 

8 Give scientific explanation : 

‘Mitochondria’ is called the power house of a Cell. 

9   Write the type of cell division shown in the figure and also state in 

which cells it is found. 

SECTION C 

• Answer the following questions as instructed

(Each question contains 3 marks ).     (9Marks) 

   10  State any three charecteristics  of substance in a liquid state. 

   11    Draw a labelled diagram of plant cell. 

 12   Study the table given below which describes the difference between  
  prokaryotic and eukuryotic cells  ,  and  fill in the  blanksin the table. 
Prokurytic cell Eukuryticell 
1 size:  generally small ( 1 -10 µm) 1 size:  generally large ( 5 -100 µm) 
2 Nuclear region:…………………. 2 Nuclear region:well defined and 

surrounded by a nuclear membrane. 
3 Chromosome: Sngle 3 Chromosome:………………………… 
4 Membrane-bound cell organelles 
absent. 

4--------------------------------------- 
---------------------------------------------- 

SECTION D 

13   Explain the four factors affecting evaporation.        ( 4  Marks) 

–-------------------------- 

7       State  which of the figures    given below shows solid form and and  gaseous 
form.  Also write one of the features of each form. 

(A)      (B)      (C) 



 



પ્રથમ કસોટ�         ધોરણ 9      િવષય:13-  �જુરાતી   �દ્વતીય ભાષા        

  �ુલ �ણુ 25                                                                  સમય  45 મીનીટ    
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•   આ  પ્ર�પત્રમા ં5 પ્ર�ો છે. 

• ઉ�રો તમાર� કસોટ�  નોટ�કુ મા ં લખવાના છે      

પ્ર� 1 નીચેના જોડકા ંયોગ્ય ર�તે જોડ�ને લખો. 

     િવભાગ : 'અ' (�ૃિત)                                                િવભાગ : 'બ' (કતાર્) 

1. છપ્પા                                          અ. િવદ્યાબહ�ન નીલકંઠ 

2. પરોપકાર� મ�ષુ્યો                             બ. ખબરદાર 

3. �યા ં�યા ંવસે એક �જુરાતી                   ક. અખો 

                                                    ડ. �રુ�શ દલાલ 
 

(3 �ણુ) 

પ્ર� 2 નીચે આપેલા પ્ર�ોના એક વા�મા ંઉ�ર લખો. 

1. અખો કોને મોટો ઉત્પાત ગણાવે છે ? 

2. લેખકને શીરો ખાવાની સલાહ કોણે આપી ? 

3. "�યા ં�યા ંવસે એક �જુરાતી" કાવ્યમા ં�જુરાતીઓ જગંલમા ંમગંલ ક�વી 

ર�તે કર� છે ? 

4. સદાકાળ �જુરાત �ા ંજોવા મળે છે ?   

 

(4 �ણુ) 

પ્ર� 3 નીચે આપેલા પ્ર�ોના સિવસ્તાર ઉ�ર લખો. 

જ્ઞાની હોવાનો દ�ખાવ કરતા ંઅજ્ઞાનીઓ િવશે અખાના િવચારો વણર્વો. 

                            અથવા 

         લેખકને �જણી મટાડવા ચશ્માવાળાએ શી સલાહ આપી ?  

 

(4 �ણુ) 

પ્ર� 4 માગયા પ્રમાણે ઉ�ર લખો. 

1. નીચેનામાથંી કયો શબ્દ '�ત�રક્ષ' શબ્દનો સમાનાથ� છે ? 

(a) આકાશ  (b) ભવન   (c) દ�હ  

2. 'આશા' - શબ્દનો િવ�ુદ્વાથ� શબ્દ લખો. 

(a) આળસ  (b) અસ્ત   (c) િનરાશા 

3. નીચેના શબ્દોમાથંી કયા શબ્દની જોડણી સાચી છે ? 

          (a) �રુખ  (b) �રૂવન   (c) �યૂર્ 

4. 'દહાડો' - તળપદા શબ્દનો અથર્ લખો. 

(9 �ણુ) 



(a) શરદ�  (b) �દવસ    (c) ભાગં 

5. " �નો પિત �તૃ્� ૃપામ્યો છે."- શબ્દસ�હૂ માટ� એક શબ્દ લખો. 

6. 'પ્રભાત' શબ્દનો અથર્ લખો. 

(a) બપોર  (b) હ્રદય    (c) સવાર 

7. 'દ�વ' શબ્દનો િવરોધી શબ્દ લખો. 

8. ' �યા ં�યા ંવસે એક �જુરાતી ' કાવ્ય કયા પ્રકારની સા�હ�ત્યક રચના છે ?  

9. પરોપકાર� મ�ષુ્યો - પાઠ શા માથંી લેવામા ંઆવ્યો છે ?   

 

પ્ર� 5 નીચે આપેલ િવષય પર આશર� 100 શબ્દોમા ંિનબધં લખો. 

મા�પેૃ્રમ 

પ્રાસ્તાિવક - બાળ ઉછેર - બાળકમા ંસસં્કાર િસ�ચન - મા નો િન:સ્વાથર્ પે્રમ - સઘળા ં

�વોમા ંમાની મમતા – ઉપસહંાર. 

(5 �ણુ) 

                                                                            અથવા  

             જય જય ગરવી �જુરાત 

            પ્રાસ્તાિવક - �ુદરતી સપંિ�-દ�વસ્થાનો-પ્રવાસન- સાસં્�ૃિતકવૈભવ -મહા��ુુષો - ઉપસહંાર. 

........................X……………………………X………………………….. 



ધોરણ 9 એકમ કસોટ� 1    2020-2021               િવષય :01    �જુરાતી પ્રથમ ભાષા  

�ુલ �ણુ  25                                                                                     સમય  45 MINUTES  

�ચૂના:  આ પ્ર�પત્ર મા ં �ુલ 6  પ્ર�ો  છે, � તમામ ફર�જયાત છે.  

                  ઉ�રો  તમાર� એકમ કસોટ�  નોટ�કુમા ં   લખવાના છે. 

પ્ર� 1  નીચે આપેલ સા�હત્ય�ૃિતને તેના સા�હત્ય પ્રકાર સાથે યોગ્ય ર�તે જોડો. 

સા�હત્ય �ૃિત                                        સા�હત્ય પ્રકાર 

1. ચોર� અને પ્રાયિ�ત                             a) આખ્યાન ખડં 

2. સાજં સમે શામ�ળયો                             b) નવ�લકા 

3. પછે શામ�ળયો� બો�લયા                       c) આત્મકથા ખડં 

                                                     d) ગીત કાવ્ય 

(3 �ણુ) 

પ્ર� 2 નીચે આપેલ પ્ર�ોના એક વા�મા ંજવાબ આપો. 

1. ‘ સાજં સમે શામ�ળયો’ કાવ્યમા ંકિવએ પ્રયો�લા પ્રાસ�કુ્ત શબ્દોના કોઇપણ બે ઉદાહરણ 

આપો. 

2. ગાધંી� અને તેમના િમત્રએ રામ� મ�ંદર જઇ �ુ ંકરવાનો  િનણર્ય કય� હતો ?  

3. ગોરાણીએ શ્રી�ૃષ્ણ અને �દુામાને ક�ુ ંકામ સોપ્�ુ ંહ� ુ ં? 

(3 �ણુ) 

પ્ર� 3 નીચે આપેલા ંવા�ો ખરા ંછે ક� ખોટા ંતે જણાવી ખો�ંુ હોય તો �ધુાર�ને લખો. 

1. ઋિષ િવ�ાિમત્ર એ શ્રી�ૃષ્ણ અને �દુામાના ��ુુ હતા. 

2. ગાધંી�એ પોતે કર�લા દોષની ક�લૂાત માતાને પત્ર લખી કર�. 

3. સવારના સમયે શામ�ળયો � ૃદંાવનથી આવે છે. 

(3 �ણુ) 

પ્ર� 4 નીચે આપેલા પ્ર�ોના જવાબ બે-ત્રણ વા�ોમા ંઆપો. (દર�કના બે �ણુ) 

1. ‘સાજં સમે શામ�ળયો’ કાવ્યના આધાર� શ્રી�ૃષ્ણે ધારણ કર�લા અલકંારો�ુ ંવણર્ન તમારા 

શબ્દોમા ંલખો. 

2. ગાધંી�એ િપતા� ને આપેલ �ચઠ્ઠીમા ં�ુ ંલખ્�ુ ંહ� ુ ં? 

3. શ્રી�ૃષ્ણ અને બલરામ� વચ્ચે કઇ બાબતની હર�ફાઇ થઇ હતી ? 

(6 �ણુ) 

પ્ર� 5 માગ્યા �જુબ લખો. 

1. નીચે આપેલ શબ્દોના સમાનાથ� શબ્દો ક�સમા ંઆપેલા શબ્દોમાથંી પસદં કરો. 

      a. કાષ્ઠ (લોખડં, લાક�ુ,ં સો�ુ)ં 

      b. િવષ (�ધુા, ઝેર, િવ�છ�) 

2. નીચે આપેલા શબ્દોના િવ�ુદ્રાથ� શબ્દો આપો. 

      a.  �પ 

    b. આજ્ઞા 

3. નીચે આપેલા તળપદા શબ્દોના િશષ્ટ�પ આપો. 

    a. �દ�  -  

    b. દોકડો  -  
 

(7 �ણુ) 



 

 ..............................x…………………………………..x…………………………………………..x…………… 

 
4. નીચે આપેલ શબ્દના ધ્વિન �ટા પાડો. 

     સ્પધાર્ 

5. શબ્દસ્�હૂ માટ� એક શબ્દ આપો. 

    a. ગોર મહારાજના ંપત્ની –  

6. આપેલા િવકલ્પોમાથંી ‘ઋિષ’ સજં્ઞાનો સાચો પ્રકાર શોધો. 

    (દ્રવ્યવાચક સજં્ઞા, વ્ય�ક્તવાચક સજં્ઞા, �િતવાચક સજં્ઞા) 

7. ‘�ભ ન ઊપડવી’ ��ઢપ્રયોગનો અથર્ આપી વા�પ્રયોગ કરો. 

 

પ્ર� 6 આપેલી પ�ંક્તઓનો આશર� દસ વા�ોમા ંઅથર્િવસ્તાર કરો. 

“સફળતા �જ�દગીની હસ્તર�ખામા ંનથી હોતી, 

ચણાયેલી ઇમારત એના નકશામા ંનથી હોતી.” 

                      અથવા 

“આવ નહ� આદર નહ�, નહ� નયનોમા ંનેહ; ,  

તે ઘર કદ� ન �ઇએ, કંચન વરસે મેહ.”  

(3 �ણુ) 



એકમ કસોટ�-1       2020-21               ધોરણ 10              િવષય : 12-ગ�ણત                            �જુરાતી માધ્યમ  

   �ુલ �ણુ 25                                                                                                                                            સમય: 45 િમનીટ 

               આ પ્ર�પત્ર મા ં�ુલ 13 પ્ર�ો છે.   ઉ�રો એકમ કસોટ� નોટ�કુમા ંલખવાના રહ� છે. 

• માગ્યા �જુબ ઉ�રો  આપો.                  (�ણુ 5) 

• યોગ્ય િવકલ્પ પસદં કર� ખાલી જગ્યા �રૂો. 

પ્ર� 1          જો �.ુસા.અ. ( 25,15) = 4x+1   હોય  તો x = .................... 

(A)  3
5
                (B) 5

3
                       (C)       1                      (D) 3

4
 

        પ્ર�2      બે ઘન સખં્યાઓ નો લ.સા.અ.તેમાથંી મોટ� સખં્યાથી બમણો છે.નાની સખં્યા અને તેમના  

                   �.ુસા.અ. નો તફાવત 4 છે. તો નાની સખં્યા ..............  હશે. 
                     (A)    8    (B)   6     (C)  12    (D)  16 

• નીચેના  િવધાનો  ખરા છે ક� ખોટા તે જણાવો.ખો�ંુ હોય તો સા� ુબને તે ર�તે �ધુાર�ને લખો. 

        પ્ર�3      �બ્રટનના  �.ઈ.ક��રચે િસ�ાને 10000 વખત  ઉછળતા ં5067 વખત છાપ મેળવી .                 

                   આ િસ�ામા ંછાપ મેળવવાને પ્રયોગાત્મક સભંાવના 0.5067 હતી. 

        પ્ર�4      પ્રયોગ --બાળક જન્મ�ુ ંછે;  પ�રણામ—તે બાબો છે ક� બેબી     

                    આ પ્રયોગ�ુ ંપ�રણામ  સમસભંાવી નથી. 

• નીચે�ુ ંજોડકા ને યોગ્ય ર�તે  જોડો 

 પ્ર� 5         િવભાગ – A                                 િવભાગ – B 

1. ચો�સ ઘટનાની સભંાવના                     a.  1.5 

2. અશ� ઘટનાની સભંાવના               b.  0.5 

              c.  0 

              d.  1 

• નીચેના પ્ર�ોની ગણતર� કર� જવાબ આપો.   (દર�કના 2 �ણુ)      (10 �ણુ)  

પ્ર� 6     આપેલ છે ક� 3 િવદ્યાથ�ઓના સ�હૂમા ંબે િવદ્યથ�ઓનો જ્ન્મ�દવસ સમાન હોય તેની  

            સભંાવના 0.008 છે. િવદ્યાથ�ઓનો જન્મ�દવસ સમાન ન હોય તેની સભંાવના ક�ટલી ?  

પ્ર� 7     ��ુક્લડની ભાગાપ્રિવિધનો ઉપયોગ કર� �.ુસા.અ. (135, 225) શોધો. 

પ્ર� 8     5 ચોકટના પ�ા – દસ્સો, �લુામ, રાણી, રા� અને એ�ો એ તમામના �ખુ નીચે તરફ  

            રાખીને સરખી ર�તે ચીપેલા , પછ� એક પ�ુ ંયાદ�ચ્છક ર�તે ખ�ચવામા ંઆવ્�ુ.ં 

(a) પ�ુ ંરાણી�ુ ંહશે તેની સભંાવના �ુ ંછે ?  

(b) જો રાણી કાઢ�ને એકબા�ુએ �કુવામા ંઆવે અને બી�ુ ંપ�ુ ંખ�ચવામા ંઆવે તો એ�ો હોય 

તેની સભંાવના ક�ટલી ? 

 

 

 
 



પ્ર� 9      સા�બત કરો ક�, 3 + 2 √7       અસમેંય સખં્યા છે.  

                             અથવા 

             સા�બત કરો ક� √5  એ અસમેંય સખં્યા છે. 

પ્ર� 10     પાસાને એકવાર ફ�કવામા ંઆવે તો  

(a) 2 અને 6 વચ્ચેની સખં્યા (b) અિવભા�ય સખં્યા મળવાની    સભંાવના શોધો. 

• નીચેના દાખલા ગણતર� કરો. (પ્રત્યેકના 3 �ણુ)          (6 �ણુ)  

પ્ર� 11      અનતં અને આ�િૃત  િન�પણ   ધરાવતી સમેંય સખં્યા 1.325 �ુ ં p
q

   સ્વ�પ મેળવો. 

પ્ર� 12      એક ખોખામા ં1 થી 90 �ધુીના �ક લખેલી 90 ગોળ તકતીઓ છે. તેમાથંી યાદ�ચ્છક  

                       ર�તે એક તકતી કાઢવામા ંઆવે તો તેના પર : 

(i) બે �કની સખં્યા (ii) �ણૂર્ વગર્ સખં્યા (iii) પાચં વડ� િવભા�ય હોય તેવી સખં્યા 

મળવાની સભંાવના શોધો. 
 

          અથવા 

                              એક �રૂો અને એક રાખોડ� એમ બે પાસાને એક્સાથે ઉછાળવામા ંઆવે છે. તમામ  

                                               શ� પ�રણામો લખો. પાસાની ઉપરની સપાટ� પર દ�ખાતી સખં્યાઓનો સરવાળો 

(i)     8 હોય 

(ii)  12 ક� તેનાથી નાનો હોય તેની સભંાવના ક�ટલી ?  

 
 
 

• નીચેના  પ્ર�ની ગણતર� કર� જવાબ આપો..                       (4 �ણુ) 

 પ્ર� 13                    7 × 11 × 13 + 13 અને  

                                          7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5  એ શા માટ� િવભા�ય સખં્યાઓ છે ?  

 

........................X…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

इकाइ कसोट�-1 2020-21        क�ा 10        �वषय  : 12 - ग�णत          �हन्द� माध्यम   

  कुल गणु 25                                                                 समय : 45 �मनीट 

इस प्रश्न पत्रम�  13 प्रश्नो है िजनके उ�र आपक� इकाइ कसोट� नोटबकुमे �लखना है ।  

 सचूना अनसुार उ�र द�िजए ।                       (5 अकं) 

• सह� �वकल्प चुनकर �रक्त स्थानक� प�ूत र् क�िजए । 

प्रश्न  1          य�द म.स.अ.  ( 25,15) = 4x+1   है तो  x = ....................... 

(B)  3
5
                (B) 5

3
                       (C)    1                         (D) 3

4
 

        प्रश्न 2      दो घन सखं्याओका ल.स.अ. उनमे से बडी सखं्या का दगुनुा है । छोट� सखं्या और  

                 उसके म.स.अ. का अतंर 4 है । तो छोट� सखं्या कोनसी है ?  
                                        (A)    8     (B)   6      (C)  12     (D)  16 

• �नम्न�ल�खत �वधान सह� है या गलत बताइए तथा अगर गलत हो तो सधुारकर पनु : �लखे । 

        प्रश्न 3      �ब्रटन के जे . ई के�रचने  �सक्के को 10000 बार उछालता है और 5067 बार �च�  

               प्राप्त �कया । �च� प्राप्त करने क� प्रा�यकता  0.5067 थी ।         
                     
        प्रश्न 4      एक बच्चे का जन्म होता है । वह एक लडका है या लडक� है इस प्रयोग का प�रणाम  
               समप्रा�यक नह� है ।     
                    योग्य जोड ेबनाओ । 

 प्रश्न  5         �वभाग – A                                 �वभाग – B 

3. �न�श्रत घटना क� प्रा�यकता                    a.  1.5 

4. असभंव घटना क� प्रा�यकता               b.  0.5 

              c.  0 

              d.  1 

• नीचे �दये गये प्रश्नो क� गणना करके उ�र द�िजए ।   (प्रत्येक का 2 अकं)    (10 अकं) 

प्रश्न  6     �दया गया 3 �वध्याथ�ओ के समहू म� दो �वध्याथ�ओ का जन्म�दन समान है । इसक�  
प्रा�यक्ता 0.008 है । दो �वध्याथ�ओ क जन्म�दन समान न हो उसक� प्रा�यकता क्या    
होगी ?  
 
 

प्रश्न  7     य�ुकलड �वभाजन एल्गो�रधम का प्रयोग करके म.स.अ. (135, 225) �ात करो । 
 
 



 
 
 
 

प्रश्न  8     तास के 5 प�ो - ईट का दहला, गलुाम,  बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके  
         अच्छ� प्रकार फेटा जाता है । �फर इनम� से याद्च्छया एक प�ा �नकाला जाता है । 

(c) इसक� क्या प्रा�यकता है �क यह प�ा एक बेगम है ?  

(d) य�द बेगम �नकल आती है और उसे अलग रखने के बाद एक अन्य प�ा �नकाला जाता 
है, उसक� क्या प्रा�यकता है �क दसूरा �नकाला गया प�ा एक इक्का है ।  

प्रश्न  9      �सध्ध करो �क, 3 + 2 √7    अप�रमेय सखं्या है । 
                            अथवा 

             �सध्ध करो �क,√5  अप�रमेय सखं्या है । 

प्रश्न  10     एक पासे को एकबार फ� का जाता है । �नम्न�ल�खत प�रणाम को प्राप्त करने क�  
 प्रा�यकता �ात क�िजए । 

(b) एक अभाज्य सखं्या  (b) 2 और 6 के बीच िस्थत कोइ सखं्या     
 

• नीचे �दये गए प्रश्नो को हल करके उ�र द�िजए ।. (प्रत्येक 3 अकं)              (6 अकं) 

प्रश्न  11      1.325   को  p
q

  स्वरूप मे �लखो । 

प्रश्न  12      एक पेट�मे 90 तकती है । िजनपर 1 से 90 तक क� सखं्या अ�ंकत है । य�द इस  
    पेट� मे से एक तकती यादच्छया �नकाल� जाती है तो तकती पर  

(ii) 2 अकंोक� एक सखं्या (ii) पणूर् वगर् सखं्या (iii) पांच से �वभाज्य सखं्या �मलने 
क� प्रा�यकता �ात क�िजए । 

        अथवा 
                            एक सलेट� पासे और एक �नले पासे को एकसाथ फ� का जाता है । सभी सभं�वत   
                 प�रणाम दशार्इए । तथा   द�नो पासो क� उपर� सतह क� सखं्याओका योग  

                     (i) 8 होनेक�        ( ii) 12 से छोट� या उसके बराबर होने क� प्रा�यकता �ात क�िजए । 
 

• प्रश्न  13  नीचे के प्रश्न क� गणना करके उ�र द�िजए ।                                 (4 अकं) 

        7 × 11 × 13 + 13 और  

                     7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5  भाज्य सखं्याए क्य� है ?  

 

........................X…………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Unit test- 1   Std  10                     Subject  : 12 – Mathematics                           ENGLISH MEDIUM  

  Total  Marks     25                                                                                                              Time  : 45 MINUTES  

There are 13 questions in this paper. They are to be solved in your unit test notebook. 
• Do as directed.            (5 marks) 
• Answer the following by selecting the most appropriate answer from the options given.  

(1 mark each) 
             

Q. 1          If   G.C.F  ( 25,15) = 4x + 1   then  x = .................... 

(C)  3
5
                (B) 5

3
                       (C)       1                      (D) 3

4
 

        Q.2      L.C.M. of the given two numbers is double the greater number. And the difference  
  between smaller number and G.C.F. is 4. Therefore the smaller number is …………  

                           (A)    8    (B)   6     (C)  12    (D)  16 
 

• State whether the following statements are true or false If it is false then rewrite it after correction . (1 
mark each) 

        Q.3      J.E. Kerrich from Britain scored 5067 heads in 10,000 tosses of a coin. The experimental  
  probability of getting a head, in this case was 0.5067  

        Q.4      Experiment : A baby is born. 
      Result : Is a boy or girl. 
    Then the experiment does not have equally likely outcomes.  
 

• Match the coloumns. 

 Q. 5         Section  –  A                                 Section  –  B 

5. The Probability of certain event             a.  1.5 

6. The Probability of an impossible event     b.  0.5 

              c.  0 

              d.  1 

• Solve the following .           (Each question carries  2 marks)                    (10 Marks) 

Q. 6     It is given that in a group of 3 students, the probability that the 2 students have the  
same birthday is 0.008. What is the probability that the students not having the same   
birthday ?  

Q. 7         Use Euclid’s division algorithm to find H.C.F. of 135 and 225. 
 
 
 
 
 
 
 



Q. 8     Five cards – the ten, Jack, queen , king and ace of diamonds are well shuffled with their  
   face downwards – one card is then picked up at random. 

     (i) What is the probability that the card is the queen. 
     (ii) If the queen is drawn and put aside, what is the probability, that the second card   

     picked up is an ace. 
Q. 9        Prove that  3 + 2 √7       us an irrational. 
                             OR 
             Prove that  √5  is an irrational. 

Q. 10      A dice is thrown once. Find the probability of getting.  

(c) A prime number (b) a number lying between 2 and 6. 

• Solve the following.       (Each question carries 3 marks)                       (6 Marks) 

Q. 11      Convert  rational number 1.325 in  p
q

  form. 

Q. 12      A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at  
      random from the box. Find the probability that it bears. 

(iii) A two digit number (ii) A  perfect square number (iii) A number divisible by 5. 
 
          OR 
 

                            Two dices, one blue and one grey are thrown at the same time. Write down all the  
possible out comes . What is the probability that the sum of the two numbers appearing on 
the top of the dice is 

                           (i)   8   (ii) less than or equal to 12 ?  

• Solve the following .                                                  (4 Marks) 

         Q. 13                Explain  why  7 × 11 × 13 + 13 and 

                                7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5  are composite numbers ?  
 

........................X…………………………….. 

 

 



ધોરણ 10  એકમ કસોટ�-1      2020-2021         િવષય: 10 - સામા�જક િવજ્ઞાન   �જુરાતી માધ્યમ  

�ુલ �ણુ:  25                                                                                               સમય: 45 MINUTES  

�ચૂના:  આ પ્ર�પત્ર મા ં �ુલ 13  પ્ર�ો  છે,  � તમામ ફર�જયાત છે.  

ઉ�રો  તમાર� એકમ કસોટ� નોટ�કુમા ંલખવાના છે. 

િવભાગ  A માગં્યા �જુબ જવાબ લખો. (પ્રત્યેક 1 �ણુ)                                   (5 �ણુ) 

પ્ર� 1 યોગ્ય િવકલ્પ પસદં કર� જવાબ આપો. 

અમે�રકા પોતાનો િવકાસ કઇ પદ્રિતથી કર� છે ?  

(A) �હ�રાત   (B)બ�ર   (C)�ધુ્ધ 

 

પ્ર� 2 નીચે�ુ ંિવધાન સા�ુ ંછે ક� ખો�ંુ તે જણાવી ખો�ંુ હોય તો �ધુાર�ને લખો. 

“ભારત િવકિસત દ�શ છે.”  

 

પ્ર� 3 યોગ્ય િવકલ્પ પસદં કર� ખાલી જગ્યા �રુો.  

ભારતની પ્ર� પ્રા�ચનકાળથી ................. પે્રમી રહ� છે.  

(જમીન, પયાર્વરણ, ટ�કનૉલો�) 

 

પ્ર� 4 યોગ્ય િવકલ્પ પસદં કર� ખાલી જગ્યા �રુો.  

જમીન ………………. સસંાધન છે. (વૈિ�ક, રાષ્ટ્ર�ય, વ્ય�ક્તગત) 

  

પ્ર� 5 મને ઓળખો : 

�ુ ંિવ�મા ંમાત્ર ગીરના જગંલમા ંજોવા મ� �.ં 

 

 

િવભાગ  B 

નીચે આપેલા પ્ર�ોના ઉ�ર માગં્યા �જુબ જવાબ લખો. (પ્રત્યેકના 2 �ણુ)             (10 �ણુ) 

પ્ર� 6 િસ�� ુસસં્�ૃિતના સ�ક િવશે મા�હતી આપો. 

                અથવા  

નીચે જણાવેલ મેળા િવશે બે-બે વા� લખો. 

- ભવનાથનો મેળો  - તરણેતરનો મેળો  

 

પ્ર� 7 જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો.  



પ્ર� 8 સસંાધન એટલે �ુ ં? સમ�વો.  

પ્ર� 9 આિથ�ક ��ૃધ્ધ અને આિથ�ક િવકાસ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો.  

પ્ર� 10  બ�ર પધ્ધિતની ખામીઓ જણાવો.  

 

િવભાગ  C 

નીચે આપેલા પ્ર�ોના ઉ�ર �દુ્દાસર લખો. (પ્રત્યેકના 3 �ણુ)                          (06 �ણુ) 

પ્ર� 11  �જુરાતનો સાસં્�ૃિતક વારસાની સમજ આપો ?  

                    અથવા 

ભારતના વારસાના જતન અને સરંક્ષણ �ગેની બધંારણીય ફરજો જણાવો ?  
 

 

પ્ર� 12 �િૂમ સરંક્ષણના ઉપાયો જણાવો ?  
 

 

 

િવભાગ  D  

નીચે આપેલ પ્ર�નો ઉ�ર સિવસ્તાર લખો.                              (04 �ણુ) 

પ્ર� 13 ભારતના વૈિવધ્ય�ણૂર્ વારસાની સમજ આપો. 

                    અથવા 

િમશ્ર અથર્તતં્રમા ંસસંાધનોની ફાળવણીની ચચાર્ કરો. 

 

 

 

...................X……………………………X…………………………………. 

 

 

 

 



ईकाई कसोट�-1  क�ा 10    2020-2021                �वषय:  10 सामािजक �व�ान     �हन्द� माध्यम 

कुल  अकं 25                                                                                            समय 45 �मनीट  

सूचना : ईस प्रश्नपत्रम�  13  प्रश्न है. 

ईनके उ�र  आपक�  ईकाई कसोट� नोट्बुक म� �लखना है.    

�वभाग    A 

सूचना अनुसार उ�र �दजीए (प्रत्येक  1 अकं)                                   (5 अकं) 

प्रश्न  1 सह� �वकल्प चनुकर उ�र बताईए। 

अम�रका अपने देश का �वकास �कस पध्ध�त से करता है ? 

(B) �व�ापन   (B)बाजार    (C)युध्ध 

 

प्रश्न  2 �नम्न �ल�खत �वधान सह� है या गलत? अगर गलत है तो उसे सुधारकर 

�लख्खे।. 

“भारत एक �वकसीत राष्ट्र है।“ 

 

प्रश्न  3 सह� �वकल्प चनुकर �रक्त स्थान क� पू�तर् �कजीए। 

भारतीय प्रजा आ�दकाल से   ................. प्रेमी रह� है। 

(जमीन, पयार्वरण, टेकनोलोजी) 

 

प्रश्न  4 सह� �वकल्प चनुकर �रक्त स्थान क� पू�तर् �कजीए। 

भू�म ………………. संसाधन है । (वैिश्वक, राष्ट्र�य, व्यिक्तगत) 

  

प्रश्न  5 मुझ ेपहचान� । 

म� �वश्व्मे �सफर्  गुजरात के गीर के जंगल� म� �दखाई देता हंु ।  

 

�वभाग  B 

�नम्न�ल�खत प्रश्नो के सं��प्त मे उ�र �दजीए ।  (प्रत्येक 2 अकं)             (10 अकं) 

प्रश्न  6 �सधं ुसंस्कृ�त के सजर्क के बार� म� सं��प्त म� जानकार� द� । 

                अथवा  

�नम्न�ल�खत मेलो के बारे म� जानकार� दे ।   

- भवनाथका मेला      

- तरणेतर का मेला  

 



प्रश्न  7 जमीन का कटाव रोकने के उपाय दशार्य� ।  

प्रश्न  8 संसाधन अथार्त क्या ?   

प्रश्न  9 आ�थर्क विृध्ध और आ�थर्क �वकास के बीच अतंर ल�खो ।  

प्रश्न  10  बाजार पध्ध�त क� क�मयां दशार्ये ।  

 

�वभाग  C 

�नम्न�ल�खत प्रश्न� के मुद्देसर उ�र �ल�खए। (प्रत्येक 3 अकं)                        (06 अकं) 

प्रश्न  11  गुजरात क� सांस्कृ�तक �वरासत के बारे म� समजाईए ।  

                    अथवा 
भारतीय �वरासत क� देखभाल और संर�ण संबंधी अपन� संवैधा�नक 
कतर्व्य बताईए ।  
 

 

प्रश्न  12 भू�म संर�ण के उपायो को समझाईए ।  
 

 

 

�वभाग  D  

�नम्न�ल�खत प्रश्न� के स�वस्तार उ�र ल��खए ।                            (04 अकं) 

प्रश्न  13 भारत क� समधृ्ध वै�वध्यपूणर् �वरासत को समझाईए ।  
                    अथवा 
�मश्र अथर्तंत्र म� संसाधन� के बंटवारे क� चचार् क�िजए । 

 

  

 

...................X……………………………X…………………………………. 

 

 

 



STD X FIRST UNIT TEST-1    2020-21   SUBJECT  : 10-SOCIAL  SCIENCE     ENGLISH MEDIUM 

 

                     TOTAL MARKS 25                                            TIME   45 MINUTES  

 
INSTRUCTIONS   ;  WRITE ANSWERS IN YOUR UNIT TEST NOTEBOOK  
                             THERE ARE 4  SECTIONS AND 13 QUESTIONS  IN THIS PAPER . 
 

SECTION   A 
 
 
Q 1 

• Do   as  directed.  
 
Choose the correct option to reply following: 
How does USA develop its economy? 

(A) By Advertising   (B) By Marketing  (C) By waging  war. 

   ( 5 Marks) 
 

Q2    State whether following sentence is true or false, correct it if it is 
false. 
“India is a developed country” 

 

 
 
Q3 

• Fill in the blank by selecting correct option from the 
bracket. 

People of India are---------lover  since ancient time  
.( land, environment, technology) 

 

Q4  Land is example of __________ resources. 
 

 

 • Indentify me with the help of clue.  
Q5 My only habitat in the world is  Gir   forest of Gujarat.  
 

SECTION   B 
               Answer  following  questions in short   
               ( Each question carries 2 marks)                                                                  ( 10 Marks) 

Q 6   Provide short information about the creators  of  Indus valley 
civilization 
OR  Write two sentences about any of the two fairs given below. 
(1)  Bhavnath  (2) Modhera  (3) Vautha  (4) Tarnetar  

 

Q7 Write the measures to prevent soil erosion  
Q.8 Define : resources   
Q 9 Explain the difference between  Economic  progress and  Economic  

development  
 

Q 10 What are the limitations of Market mechanism system  
 
 



 
 
 

SECTION   C 
 Answer  following  questions briefly  ( Each question carries 2 marks)           ( 06 Marks) 

Q 11 Write about Cultural heritage   
OR 
Explain our Constitutional  duties  for  preservation  and  
conservation of  Heritage.  

 

Q 12 Write the  different Methods  of  soil  conservation   
 

SECTION   D 
 Answer   following  question  in detail                       ( 04 Marks) 

Q 13 Discuss  cultural  heritage  of India based on the expression  
 “Unity   in  diversity  “  . 
OR 
Discuss  the  distribution  of  resources  in  mixed  economy. 
 

 

 

…………………….x……………………………….x……………………………… 
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