
1 | P a g e  
 

GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 
GANDHINAGAR 

ધોરણ-10 માટની િનદાન કસોટ  
Subject :- સામા જક િવ ાન (10)               Total Marks :- 80 

Medium :- ુજરાતી  Time :- 3 Hours 

 
િવભાગ- A 

-1 નીચ ેઆપેલા ોના મા યા ુ જબ જવાબ આપો. [ દરકનો 01 ુણ ]    4 

 યો ય જોડકા જોડો. 

(અ)                         (બ) 

(1)  ગાંધી ના આ યા મક ુ    (A) રસાયણ શા    

(2) બા ુ ંગ  પ રષદ    (B) ગોપાલ ૃ ણ ગોખલે  

(3)  અસીમા ચેટર      (C) ૨૧ ૂન 

(4) િવ  પયાવરણ દવસ     (D)  ીમદ રાજચં  

       (E)  ૫ ૂન 

       (F) ઈ ડોનેિશયા  

-2 નીચેના િવધાન ખરા ંછે ક ખોટા તે જણાવો.         3 

(1)  હદ છોડોની લડત સમયે ગાંધી એ ને ૂ  આ ુ. “કરગે યા મરગે.” 

(2) લોકસભા એ કાયમી ૃહ છે. 

(3) ભારતમાં વષાઋ ુનો ારંભ સામા ય ર તે કરળ થી થાય છે. 

-3 નીચેના ોના જવાબ એક-બે વા ોમાં આપો.        3 

(1) ઈ.સ. 1857 નાં સં ામ ુ ં  તા કા લક કારણ ક ું  હ ુ.? 

(2) ‘આરઝી ૂ ુમત’ની થાપના કોણે કર ?  

(3)  તિમલના ુનો ુ ય તહવાર કયો છે? 

-4 નીચ ેઆપેલા િવક પોમાંથી યો ય િવક પ પસંદ કર  ખાલી જ યા ૂ રો.       6 

(1) ુબાની નાકાબંધી -------------- દશે કર . 

 [a] ચીને   [b] અમે રકાએ  [c] સોિવયત ુ િનયને [d] પાને 

(2) હો ાની એ રા યસભાના ચેરમેન (અ ય ) ------------------ હોય છે. 

 [a] રા યપાલ  [b] રા ુખ   [c] વડા ાધાન    [d] ઉપરા  ુખ 

(3) કક ૃ   પર ૂયનાં કરણો સીધા પડ યાર ભારતમાં ----------------- ઋ ુ અ ુભવાય છે. 

 [a]શીત ઋ  ુ  [b] ઉ ણ ઋ ુ   [c] વષા ઋ ુ    [d] િનવતન ઋ  ુ

(4) હ ુ તાનના િવભાજન સમયે ભારતમાં કયા ેજ ગવનર જનરલ હતા ?  

[a] વેલે લી  [b]માઉ ટ બેટન [c] ડ હાઉસી  [d] કોન વોલીસ 

(5) મફત કા ૂની સ ા સેવા મંડળની કચેર ુ ં  વ ુ ં મથક ા આવે ું  છે? 

[a] વડોદરામા ં  [b] રાજકોટમાં   [c] અમદાવાદમાં  [d]  ગાંધીનગરમા ં
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(6) મોટભાગે લોકો ૂ રની ઘટનાને શેની સાથે જોડ છે? 

[a]નદ                 [b] મહાસાગર    [c]  પવત  [d]  ટા  ુ
 

િવભાગ- B 
 

 નીચે આપેલા ોના મા યા ુજબ જવાબ લખો  [દરકના 02 ુણ]      

-5  અસહકાર ુ ં  દોલન શા માટ મો ૂફ રાખવામાં આ ુ?        2 

-6 નીચેના ય તઓનો ૂ ંકમા ં પ રચય આપો        2 

 (1)  અરિવદ ઘોષ  (2)  મેડમ ભખાઇ  કામા 

    અથવા  

 (1) મદનલાલ િધગરા   (2)  મંગલ પાંડ 

-7 બન જોડાણવાદની િનિતનો અથ સમ વો       2 

-8 પા રભાિષક શ દો  સમ વો         2 

 (1) બેવ ુ ં નાગ ર વ   (2)  લોકશાહ     

-9 સવ ચ અદાલતના યાયાિધશની લાયકાત જણાવો.      2 

-10 િવધાન સમ વો:-- ભારત બનસાં દાિયક રા ય છે.      2 

-11 િવધાન સમ વો:-- બાળમ ૂર  સ પા  ુનો છે.      2 

-12 ૃ દાવરણીય લેટો કટલી છે ? કઈ કઈ તે જણાવો.      2 

-13 નીચેના ભૌગો લક થળોની ઓળખ આપો.       2 

 (1)  કક ૃ   (2)  પક પ  

-14 જ ં ગલ િવનાશના કારણો જણાવો.         2 

િવભાગ- C 
 

 નીચેના ોના મા યા ુજબ જવાબ  લખો. [ દરકના 03 ુણ ]   

-15 જ લયાંવાલા બાગના હ યાકા ંડ િવશે જણાવો.       3 

-16 સં ુ ત રા સંઘના હ ુઓ જણાવો.        3 

-17 હદરાબાદમાં શા માટ પો લસ પગ ું  ભરવામાં આ ું?      3 

    અથવા 

 ઓપરશન િવજય એટલે ુ ં  ? તે શા માટ કરવામાં આ ું  ? 

-18 નાગ રકના ૂળ ૂત હ ો કટલા છે? કયા કયા ?       3 

-19 ખરડો કયદો ાર બને? તે યા વણવો.       3  

-20 પિ મ ભારતના લોકોના તહવારો, ઉ સવો અને મેળાઓ િવશે જણાવો.    3 

     અથવા  

 ૂ વ ભારતના રા યો જણાવો  તથા બંગાળ  ુ ષો અને ીઓનો પહરવેશ કવો હોય છે? 

-21 વ ય વ સરં ણની િવિવધ પ રયોજનાઓની ૂ ંકમા ં િવગત લખો.     3 

-22 જ ં ગલો ુ ં  આિથક મહ વ જણાવો.         3 
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િવભાગ- D 
 

 નીચેના ોના સિવ તાર જવાબ લખો.  [દરકના 04 ુણ]  

-23 દાંડ ૂચ િવષે ૂ ંકન ધ લખો.         4 

-24 આબોહવાની માનવ વન પર થતી અસરો જણાવો.      4 

-25 રા પિતની લાયકાત અને કાય  જણાવો.        4 

    અથવા 

 લોકશાહ માં લોકમત મેળવવા માટના ુ ત અને િવ ું  મા યમની ણકાર  આપો. 
-26 આતંકવાદ એટલે ુ ? આતંકવાદની આિથક અસરો જણાવો     4 

-27 તમને આપેલા ભારતના રખાં કત નકશામાં નીચેની િવગતો દશાવો.    4 

(i) ભારતની માણસમય રખા. 

(ii) ૨૦ સે.મી. થી ઓછો વરસાદ ધરાવતો દશ. 
(iii) મે ૂવ જ ં ગલો  

(iv) ગીર અભયાર ય 
 

••• 
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD  
GANDHINAGAR 

क ा- १० नदान कसौट  
Subject :- Social Science  Total Marks :- 80 

Medium :- Hindi  Time :- 3 Hours 
 

वभाग-A 

न-१  न न ल खत न  के उ र नदशानुसार द िजए। ( येक १ अंक)       [४] 

 यो य जोड़ी मलाइए: 

अ ब 

१. गांधीजी के आ याि मक गु   A .रसायन शा  

२. बा डुंग स मेलन B. गोपाल कृ ण गोखले 

३. असीमा चटज  C. २१ जून 

४. व व पयावरण दवस D. ीम  राज चं  

 E. ५ जून 

 F. इंडोने शया 
 

न-२   न न ल खत कथन सह  है या गलत बताइए:         [३] 

१. हंद छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधीजी ने लोग  को 'करगे या मरगे' का नारा दया था। 

२. लोकसभा थायी सदन है। 

३. भारत म सामा य  प से वषा ऋतु का ारंभ केरल से होता है। 

न-३  न न ल खत न  के उ र एक या दो वा य  म द िजए:                           [३] 

१. १८५७ ई. स. के सं ाम का त काल क कारण या था? 

२.' आरजी हु कूमत 'क  थापना कसने क ? 

३. त मलनाडु का मु य योहार कौन सा है? 

न-४ नीचे दए गए वक प  म से उपयु त वक प चुन कर र त थान क  पूत क िजए:      [६] 

१. युबा क  नाका बंद  ___________  देश ने क  है। 
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(अ ) चीन (ब) अमे रका  (क) सोवयत संघ (ड) जापान 

२. रा यसभा के पदेन अ य  ___________ होते ह। 

(अ ) रा यपाल  (ब) रा प त (क) धानमं ी (ड) उपरा प त 

३. भारत म जब सूय क  करण सीधी कक रेखा पर पड़ती है तब ___________   ऋतु होती है। 

(अ) शीत ऋतु (ब) ी म ऋतु (क) वषा ऋतु (ड) नवतन ऋतु  

४. भारत के वभाजन के समय भारत म  टश गवनर  जनरल कौन था? 

(अ) वेलेसल  (ब )माउंट बैटन ( क ) डलहौजी ( ड) कानवा लस 

५.  मु त कानूनी सेवा मंडल’ का मु य मथक कहां पर ि थत है? 

(अ) बडोदरा म (ब) राजकोट म (क) अहमदाबाद  म (ड) गांधीनगर म 

६. यादातर लोग बाढ़ क  घटना को कस से जोड़ते ह? 

(अ) नद   (ब) महासागर   (क) पवत (ड)  वीप 

वभाग - B 

 न न ल खत न  के उ र नदशानुसार ल खए। 

न-५. असहयोग आंदोलन थ गत य  कया गया?                                     [२] 

न-६. न न ल खत  यि तय  का सं त प रचय द िजए।                               [२] 

        १. अर वंद घोष        २. मैडम भीखाजी कामा 

                     अथवा 

          १. मदनलाल धींगरा     २. मंगल पांडे 

   न-७. गुट नरपे ता क  नी त का अथ प ट कर।                                    [२] 

न-८. न न ल खत श द  क  प रभाषा ल खए।                                          [२] 

          १. दोहर  नाग रकता    २. लोकतं  

 
 

न-९. सव च यायालय के यायाधीश क  यो यताएं बताइए।                              [२] 



3 | P a g e  

 

न-१०. कथन क  या या क िजए : भारत एक धम नरपे  रा य है।                         [२] 

न-११. कथन क  या या क िजए:  बाल मजदूर एक दंडनीय अपराध है।                     [२] 

न-१२. भू- संचरणी लेट कतनी  और कौन-कौन सी ह ?                                 [२] 

न-१३. न न ल खत भौगो लक थान  क  पहचान कर:                                    [२] 

        १. ककवृ         २.  वीप 

न-१४. जंगल  के वनाश के कारण बताइए।                                             [२] 

 वभाग -C 

 न न ल खत न  के उ र नदशानुसार ल खए: ( येक ३ अंक) 

न-१५. ज लयांवाला बाग ह याकांड के वषय म ल खए।                                   [३] 

न-१६. संयु त रा  संघ के उ दे य बताइए।                                              

[३] 

न-१७. हैदराबाद म पु लस कायवाह  य  क  गई ?             [३] 

                        अथवा 

       ऑपरेशन वजय या है ? यह य  कया गया ? 

न-१८. एक नाग रक के मूलभूत अ धकार या है और वह कौन कौन से ह?                   [३] 

न-१९. वधेयक अ ध नयम कब बनता है ? उस या का वणन क िजए।                    [३] 

न-२०. पि चम भारत के लोग  के योहार  उ सव◌ो◌ ंऔर म◌ेल  का वणन कर।                [३] 

अथवा  

      पूव   भारत के रा य  के नाम बताएं और बंगाल  पु ष  और म हलाओं क  पोशाक के बारे म 

ल खए। 

न-२१. व यजीव संर ण क  व भ न प रयोजनाओं का सं त वणन द िजए।                  [३] 

न-२२. जंगलो का आ थक मह व बताइए।                                                [३] 
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वभाग- D 

 * न न ल खत न  के व तृत उ र लख ( येक ४ अंक)               

न-२३. दांडी या ा के बारे म सं त ट पणी ल खए।                                     [४] 

न-२४. मानव जीवन पर जलवायु के होने वाले भाव  का वणन क िजए।                     [४] 

न-२५. रा प त क  यो यताए और काय  का उ लेख क िजए।                              [४] 

अथवा 

लोकतं  म जनमत जागृत करने म मु त एवं वजाण ु( इले ॉ नक ) मा यम   के योगदान क  

जानकार  द िजए। 

न-२६. आतंकवाद या है ? आतंकवाद के आ थक भाव  क  जानकार  द िजए।               [४] 

न-२७. आपको दए गए मान च  म नीचे द  गई जानकार  दशाइए।                         [४] 

१. भारतीय ामा णक समय रेखा  

२. २० सट मीटर से कम बा रशवाला े   

३. मे वु जंगल  

४. गीर अभयार य 

**** 
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 
GANDHINAGAR  

 
Subject:-  Social Science Diagnostic Test for Std-10 

Marks: 80 
Medium:- English Time: 3Hours 
 SECTION – A  

Q-1 Answer the following questions as directed [each carries 01 mark] [04] 
 Match the column:  

              A                                                                               B  
1. spiritual Guru of Gandhiji A. Chemistry  

2. Bandung conference B. Gopal Krishna Gokhle  

3. Ashima Chaterjee C. 21st june  

4. World Environment Day D. Srimad Rajchandra  

  E. 5th june  

  F. Indonesia   

Q-2 State whether the following statements are true or false: [03] 
1. ‘Do or Die’ slogan was given by Gandhiji at the time of Quit India Movement.  
2. ‘Lok Sabha’ is a permanent house.  
3. Normally monsoon in India starts from Kerala.  

Q-3 Answer the following questions in one or two sentences: [03] 
1. What were the immediate causes of 1857 revolt?  
2. Who established interim government or provisional government?  
3. Name the major festival of Tamil Nadu.  

Q-4 Fill in the blanks by choosing the correct option: [06] 
1. Cuba was seized by _______ country.    
 [A] China         [B] USA         [C] Soviet Union       [D] Japan  

2. Post of the chairman of ‘Rajya Sabha’ is _______.  
 [A] governor    [B] president      [C] prime minister    [D] vice president  

3. When the sun rays fall directly on the tropic of cancer India experiences ______ season.  
 [A]winter        [B] summer       [C] rainy     [D] spring  

4. _______ was the Governor General at the time of partition in India.  
 [A] Wellesley    [B] Mount Batten     [C] Dalhousie   [D] Cornwallis   

5. The Head Quarters of free legal services committee is situated at ______.  
 [A] Vadodara     [B] Rajkot     [C] Ahmedabad    [D] Gandhinagar         

6. Normally people associate floods with _________ .  
 [A] river        [B] ocean       [C] mountain     [D] island  
 

SECTION-B 
 
  

 Answer the following questions point wise: [each carries 02 marks]  
Q-5 Why did the Non-Cooperation movement withdraw? [02] 
Q-6 Write a short-note on following : [02] 

 (1)Arvind Ghosh          (2) Madam Bhikaiji Kama  
                                  OR  
 (1)Madanlal Dingra       (2) Mangal Pandey  

Q-7 Explain Non-Aligned movement. [02] 
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Q-8 Explain the following terms: [02] 
 (1)Dual Citizenship       (2)Democracy  

Q-9 Write the qualifications of the Chief Justice of supreme court. [02] 
Q-10 Explain the statement: India is a Secular country. [02] 
Q-11 Explain the statement: Child Labour is a punishable offence. [02] 
Q-12 How many tectonic plates are there? Mention their names. [02] 
Q-13 Write about the following geographical places: [02] 

 (1)Tropic of Cancer                    (2)Peninsular plateau  
Q-14 Write the causes of deforestation. [02] 

 SECTION-C  
 Answer the following questions briefly: [each carries 03 marks]  

Q-15 Write about the Jallianwala Bagh massacre.  [03] 
Q-16 Write the objectives of United Nations Organization. [03] 
Q-17 Why the police forces were deployed in Hyderabad? [03] 

 OR  
 What is Operation Vijay? Why did it happen?  

Q-18 How many fundamental rights are there? Name them. [03] 
Q-19 When does a Bill becomes an Act? Explain. [03] 
Q-20 Write about the fairs and festivals of Western India. [03] 

 OR  
 Name the states of Eastern India and describe the dresses and costumes of men and women of 

West Bengal. 
 

Q-21 Describe the Wild Life Conservation projects briefly. [03] 
Q-22 Explain the economic benefits of forests. [03] 

 SECTION-D  
 Answer the following in detail: [each carries 04 marks]  

Q-23 Write short- note on Dandi March. [04] 
Q-24 Explain the effects of climate n human life. [04] 
Q-25 Explain the qualifications and duties of the President of India. [04] 

 OR  
 Explain the roles of Print Media and Electronic Media in the formation of Public Opinion in 

democracy. 
 

Q-26 What is terrorism? Write the economic consequences of terrorism. [04] 
Q-27 Highlight the following things on the map of India: [04] 

 1.Line of Indian Standard Time(IST)  
 2. Regions that get less than 20cm rain  
 3. Mangrove Forest   
 4. Gir National Park  
 ------------------------------------------------------  
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