િવષય: િવ ાન
મા યમ :

સમય: 3 કલાક

ુ જરાતી

SC805

ુ ણ: 80

ુલ

ધોરણ-૯ માટની િનદાન કસોટ

યા અને ઘટનાઓને સમ વે છે

નીચે ના

1
1

ોમાંથી યો ય િવક પ પસંદ કર જવાબ આપો.

10

નીચેના પૈક ક ુ ં સા ુ ં છે ?
(A) જ મ લેનાર નર/માદા છે તે માતાના રં ગ ૂ ો ારા ન

થાય છે .

(B) જ મ લેનાર નર/માદા છે તે િપતાના રં ગ ૂ ો ારા ન

થાય છે .

(C) માતાના લ ગી રં ગ ૂ ોનીજોડ X-Y હોય છે .
(D) િપતાના લ ગી રં ગ ૂ ોનીજોડ X-X હોય છે .
2

‘દોરડાખચની પધામાં એક તબ ે એ ુ ં બને છે ક બ ે ટ મ

ૂ બબળ લગાડ છે છતાં દોર ુ ં

કોઈપણ દશામાં ખચા ું નથી’ આ માટ નીચે ુ ં ક ુ ં કારણ સા ુ ં છે ?
(A) બ ે ટ મના સ યોની સં યા સરખી હોય છે .
(B) બ ે ટ મ વ ચે

૩

ૂ બજહ રફાઈ ચાલી રહ છે.

(C) િવ ુ

દશામાં લાગતાં બળો ુ ં પ રણમી બળ બ ે બળોના તફાવત ટ ું હોય છે .

(D) િવ ુ

દશામાં લાગતાં બળો ું પ રણમી બળ બ ે બળોના સરવાળા ટ ું હોય છે .

ઘષણના કારણે

ુ ં ન થાય ?

(A) ખી લી ઠોક શકાય.
(B) દ વાસળ વડ આગ ઉ પ કર શકાય.
(C) ઉ મા ઉ પ થાય.
(D) ચ પલ ું આ ુ ય લાં ુ થાય.
4

આપેલ િવધાનોમાંથી િવમાનનાિવિશ ટઆકારનાકારણે કયા કયા ફાયદાઓ થાય છે ?
(i) તરલ ઘષણ ઘટ છે .
(ii) તરલ ઘષણ વધે છે .
(iii) ઊ નો યય શ
(iv) િવમાન પ ીની
(A) (i), (ii)

5

મ ઉડાન ભર શક છે .

(B) (i), (ii), (iii)

(C) (i), (iii), (iv)

(D) (i), (ii), (iii), (iv)

નીચેના સં ગીત વા પૈક કયા વા માં ‘હવાનો તં ભ’ વિન ઉ પ કર છે ?
(A) વીણા

6

તેટલો ઓછો થાય છે.

(B) મં રા

(C) વાં સળ

(D) તબલાં

વિનની બળતા અને કંપનના કંપિવ તાર માટ ક ુ ં ખો ુ ં છે ?
(A) વિનની

બળતા તેના કંપિવ તાર પર આધાર રાખે છે .

(B) વિનની

બળતા વિન ઉ પ કરતા કંપનના કંપિવ તારના વગના સ માણમાં હોય

છે .
(C) જો કંપનનો કંપિવ તાર વધાર હોય તો ઉ પ થતો વિન મોટો હોય છે .
(D) જો કંપિવ તાર ચારગણો કરવામાં આવે તો વિનની

બળતા છગણી બને છે .
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7

રોજબરોજ વપરાતી કટલીક વ
ોિમયમ સ

(i)

ુ ઓ પર ોિમયમ ુ ં લે ટગ શા માટ કરવામાં આવે છે ?

ું છે.

(ii) ોિમયમ ચળકતો દખાવ ધરાવે છે .
(iii) ોિમયમ કાટ અવરોધક છે.
(iv) ોિમયમ ઉઝરડાં ને અવરોધે છે .
(A) (i), (ii), (iii)

8

(B) (ii), (iii), (iv)

(C) (i), (iii), (iv)

(D) (i), (ii), (iii), (iv)

કાશના પરાવતનના સં દભમાં ક ુ ં િવધાન અયો ય છે ?
(A) આપાત કરણ અને પરાવિતત કરણ લં બની સામસામેની બા ુ એ હોય છે .
(B) આપાતકોણ ુ ં માપ 900 હોય તો પરાવિતત કરણ તે જ દશામાં પા ં ફકાય છે.
(C) આપાતકોણ ુ ં માપ 450 હોય તો પરાવતન કોણ ુ ં માપ 450 થાય.
(D) આપાતકોણ ુ ં માપ 350 હોય તો પરાવતન કોણ ુ ં માપ 550 થાય.

9

ચં માટ નીચે પૈક ક ુ ં યો ય નથી ?
(A)

ૂ ય કાશનાપરાવતનના લીધે ચં

(B)

ૃ વી ચં સ હત

(C)

ૂ નમપછ ચં ના

યમાન થાય છે .

ૂ યનીઆસપાસ ફર છે .
ૂ ય ારા કાિશત ભાગ ુ ં કદ દરરોજ વધ ું

ય છે .

(D) અમાસની રા ે ચં કાળો દખાય છે .
10

ીન હાઉસ અસર માટ આપેલ િવધાનોમાંથી કયાં સાચા છે ?
(i)

ીનહાઉસ અસર માટ

ુ ય જવાબદાર CO2 છે.

(ii)

ૃ વીનાસરરાશ તાપમાનમાં થતાં વધારાને લોબલ વોિમગ કહ છે .

(iii) મીથેન, નાઈ સ ઓ સાઈડ અને પાણીની વરાળ CO2 ની મ
(iv)

ૃ વીનાસરરાશ તાપમાનમાં 0.50 C ટલા નાના ફરફારથી કોઈ અસર થતી નથી.

(A) (i), (ii), (iii) (B) (ii), (iii), (iv)

SC801

2

પદાથ અને સ વોને તેમના

અ

નીચે ના

1

યૌવન આરં ભ

2
2

બ

ીનહાઉસ વા ુ ઓ છે.

(C) (i), (iii), (iv)

ુ ણધમ, રચના અને કાયના આધાર

(D) (i), (ii), (iii), (iv)

ુ દા પાડ છે.

04

ોના ૂ ં ક માં જવાબ લખો.
ૂ વછોકરા અને છોકર માં જોવા મળતા એક-એક ગૌણ

િતય લ ણ

જણાવો.
તફાવત આપો : ા ય વિન – અ ા ય વિન
નીચે ના ુ ં સંપકબળ અને બનસંપકબળમાં વગ કરણ કરો.
ગિતમાન દડો થર થવો,
પાણીની ડોલ

ુ ં બકના અસમાન

ુ વો ન ક લાવવા, પેન હાથમાં થી પડ જવી,

ચકવી, કાગળ સાથે ઘસેલી એક

જવી, બળદગાડા વડ વ

06

ોને બી

ઘ યા વગરની

ો ન ક લઇ

ુ ને લઇ જવી.
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ોના જવાબ મેળવવા માટ સરળ તપાસ હાથ ધર છે.

નીચે ના

3
1

ોના મા યા

10

ુ જબ જવાબ લખો.

ુ લી(મ ૂ ર) માથા પર ભાર બોજ ઉપાડતી વખતે માથા પર કપડાં ને ગોળ વ ટાળ ને કમ રાખે
છે ?

2

ોપરમાં પાણી ભરતાં પહલા તેને દબાવીને પાણીમાં દાખલ કરતાં પાણી ોપરમાં ચઢ છે તે ુ ં
કારણ જણાવો.

૩
4

આપણે શા માટ સાંભળ શક એ છ એ ?

5

હવા કઈ ર તે

SC804

લેશો? (કોઈ પણ બે કાળ

ખોની દખભાળ માટ તમે કઈ કઈ કાળ

લાખો.)

ૂ િષત થાય છે ?

યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ છે .

નીચે ના

4
1

ોના મા યા

ુ જબ જવાબ લખો.

10

િશ ુ ના લગ િન યન માટ માતા જવાબદાર નથી કારણ જણાવો.
અથવા
ત ુ ણોએ ત ુ ણાવ થામાં વા ય ની િવશેષ કાળ

2
SC805

એિસડવષા

લેવી જોઈએ કારણ જણાવો.

ુ ં છે ? તેનાથી આરસ ુ ં ક સર કઈ ર તે થાય છે ?

યા અને ઘટનાઓને સમ વે છે

ુ ાસર જવાબ લખો.

5
1

10

થત િવ ુ તબળની સમજ આપતી

ૃિ

વણન
ું
કરો.

અથવા
ઇલે
2

ો લે ટગની સમજ આપતી

ૃ િ સમ વો.

ુ ણક િત બબ ઉદાહરણ આપી સમ વો. અર સા વ ચે અલગ-અલગ

ણ

ૂ ણારચી

મળતાં િત બબની સં યા જણાવો.
અથવા
ૂ કંપનીઘટનામાં ઘેર અને બહાર હોઈએ તો બચાવ માટ કઈ કાળ
SC810 પોતાની આસપાસમાંથી મળ આવતી વ

ુ નો ઉપયોગ કર ન ૂ નાઓ ુ ં િનમાણ કર છે અને તે ની કાયપ િત વણવે .છે

નીચે દશાવેલ ન ૂ ના બનાવવાની કાયપ િત વણવો.

6

SC811

લેવી જોઈએ ?

1

એકતારો

2

સા ુ ઇલે

અથવા

ખાલીજ યા
1
2

રમકડાં નો ટ લફોન

ો કોપ

શીખેલા વૈ ાિનક યાલોને રો જદા

7

10

વનમાં લા ુ કર છે.

ૂ રો.

05

કરમબોડ પર પાવડર છાં ટવાથી ઘષણ ............................ થઇ

ય છે .

લાઈ ડગ ઘષણ એ થત ઘષણ કરતાં ............................... હોય છે .

3

ગાજવીજ સાથે વરસાદ વખતે ...................... સલામત થળ છે .

4

રડ ુ સ, ર ુ ઝ અને .................................. એ આપણો મં હોવો જોઈએ.

5

ૂ ય દયપહલા

ૂ વઅને

ૂ યા તપછ તરત જ પિ મ આકાશમાં ............... જોઈ શકાય છે .
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SC807 આપાતકોણ અને પરાવતનકોણ વગેર ુ ં માપન કર છે.
કો ટકમાં આપેલ ખાલીજ યામાં આપાતકોણ અથવા પરાવતન કોણ ુ ં માપ લાખો.

8

આપાતકોણ
150

1.

SC809

10

પરાવતન કોણ
................

2.

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

500

3.

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

250

4.

800

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

5.

900

…………..

યા અને સ વોની નામિનદશન વાળ આ ૃ િત/ લોચાટ દોર છે

માનવ

9
SC813

05

ખની આ ૃ િત દોરો.

પયાવરણના ર ણ માટ

1
2

હવા ુ ં
પાણી

ય ન કર છે.

ૂ ષણ અટકાવવા તમે
ું

04
ુ ં યોગદાન આપશો ?

ષણ
ૂ
ન થાય તે માટ તમે કઈ કઈ કાળ

06
લેશો.

•••••
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वषय: व ान

क ा—9 - नदान कसौट

मा यम: ह द

कु ल अंक : 80
समय : 3 घंटे

_____________________________________________________________________________________________
न 1. यो य वक प पसंद कर न न
1.

न के उ र द िजये।

10

न न मे से कौन सा वधान स य है ?
(A) ज म लेनेवाला नर/मादा है वह माता के रं गसू

वारा नि चत होता है ।

(B) ज म लेनेवाला नर/मादा है वह पता के रं गसू

वारा नि चत होता है।

(C) माता के लं गी रं गसू

क जोडी XY होती है ।

(D) पता के लं गी रं गसू

क जोडी XX होती है ।

2. र सा खच क

पधा म एक समय ऐसा बनाता है क दोन ट म खू ब बल लगाती है फर भी र सा कसी

भी दशा म नह ं खचता ,ऐसा

य?

(A) दोन ट म के खला ड़य क सं या सामान होती है ।
(B) दोन ट म के बीच खू ब

तयो गता चल रह है ।

(C) व

ध दशा म लगाने वाले बल का प रणामी बल दोन बालो के अंतर िजतना होता है ।

(D) व

ध दशा म लगाने वाले बल का प रणामी बल दोन बालो के योग िजतना होता है ।

3. घषण के कारण

या नह होगा?

(A) क ल ठोक जा सकती है ।
(B) दयासलाई

वारा आग उ प न क जा सकती है ।

(C) उ मा उ प न होती है ।
(D) च पल का आयु य लंबा होगा।
4. हवाई जहाज के व स ट आकार के कारण ......
(A) तरल घषण घटता है ।
(B) तरल घषण बढ़ता है ।
(C) ऊजा का यय हो सके उतना कम होता है ।
(D) हवाईजहाज प ी क तरह उड़ान भर सकता है ।
यो य वक प पसंद करो।

(i) (A),(B) (ii) (A),(B),(C)

5.

न न सगीत वा य मे से कस वा य मे “हवा का
(A) वीणा

6.

(iii) (A) ,(C), (D)

वनी क

(B) मंजीरा

वनी क

वनी उ प न करता है ?

(D) तबला

बलता और क पन के कंप व तार के लए

(A) वनी क
(B)

(C) बाँसु र

तंभ”

(iv) (A) ,(B), (C), (D)

या गलत है ?

बलता उसके कंप व तार पर आधार रखती है ।
बलता उसके क पन के कंप व तार के वग के समानु पात म होती है।

(C) यद क पन का कंप व तार अ धक हो तो उ प न

वनी अ धक होती है ।
1|P a ge

(D) यद कंप व तार चार गु ना कया जाय तो
7. रोजबरोज उपयोगी व तु ओं पर

ो मयम क

(1)

ो मयम स ता है ।

(2)

ो मयम चमक ला होता है ।

(3)

ो मयम जंग अवरोधक है ।

(4)

ो मयम खर च को रोकता है ।

(A) (1),(2),(3)

(B) (2),(3),(4)

वनी क

ले टंग

बलता छ गु नी बनाती है।

य क जाती है?

(C) (1),(3),(4)

(D) (1),(2),(3),(4)

काश के परावतन के संदभ म कौन सा वधान अयो य है ?

8.

(A) आपात करण और पराव त त करण लंब के आमने सामने होती है ।
(B) आपात कोण का माप 90 हो तो पराव त त करण उसी दशा मे वापस आती है ।
(C) आपात कोण का माप 45 हो तो परावतन कोण का माप 45 होगा।
(D) आपात कोण का माप 35 हो तो परावतन कोण का माप 55 होगा।
9. च

के लए

(A) सू य
(B)

या यो य नह है ?

काश के परावतन के कारण च

वी च

स हत सू य के आस पास घु मती है ।

(C) पू नम के बाद च

के सू य

(D) अमाव या क रात को च
ीन हाउस असर के लए सह

10.
(A)

यमान होता है ।

वारा

का शत भाग का आकर रोज बढ़ता जाता है ।

काला दखाई दे ता है ।
वक प पसंद क िजए।

ीनहाउस असर के लए मु य जबाबदार co2 है ।

(B) पृ वी के औसतन तापमान म होने वाल वृ ध को लोबल वा मग कहते है ।
(C) मीथेन ,नाइ स ऑ साइड और पानी क वा प co2 क तरह

ीन हाउस गेस है ।

(D) पृ वी के औसतन तापमानम 0.5 िजतने छोटे फेरफार से कोइ असर नह होता।
(i) (A), (B),(C)

(ii) (B) ,(C) ,(D)

(iii) (A) (C), (D)

(iv) (A) , (B), (C) ,(D)
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न 2(अ) न न

न के स

त म उ र द िजये।

4

1. यौवन अव था से पू व लडके तथा लड़ कय म दखाई दे नेवाले एक एक गौण जातीय ल ण बताओ।
2. अंतर द िजये:

ा य

वनी – अ ा य

वनी

न 2(ब) न न को संपक बल और असंपक बल म वग कृ त क िजए।
गतीमान गद का ि थर होना, चु बक के असमान
डोल उठाना, कागज पर घसी एक

ॉ को दू सर

न 3. अनु रोध के अनु सार न न ल खत

6

ु व को पास लाना, पेन का हाथ से गरना, पानी क

बना घसी

ॉ के पास लेजाना, बैल गाड़ी से व तु को ले जाना।

न के उ र द।

10

1. कु ल अपने सर पर भार बोझ ढोते समय कपड़े का एक टु कड़ा अपने सर के चार ओर
2.

ॉपर म पानी भरने से पहले उसे दबाने से

3. हम

ॉपर म पानी

य लपेटता है ?

य उठता है इसका कारण बताएं

य सु न सकते ह?

4. आँख क दे खभाल के लए आप
5. वायु

या

या सावधानी लोगे? (कोई भी दो सावधानी लख)

दू षत कैसे होती है ?

न 4. न न ल खत

न के उ र लख।

10

1. कारण बताइए क शशु के लं ग नधारण के लए लड़क िज मेदार नह ं है ।
अथवा
2.

कशोराव था के दौरान कशोर को

3. अ ल य वषा
न 5. न न

वा

य का वशेष

यान

य रखना चा हए।

या है ? इससे संगमरमर कसर (माबल कसर) कैसे होता है ?

न के उ र द िजये।

1. उस ग त व ध का वणन कर जो

10
थै तक बजल क समझ दे ती हो।

अथवा
एले
2. गु णक

ो ले टग क समझ दे ने वाल
त ब ब को

वृ ती को समझाएं।

उदाहरण दे ते हु ए समझाय। दपण के बीच तीन अलग अलग कोण बनाकर

ा त

त ब ब क सं या बताय।
अथवा
3. भू कंप क घटना म घर पर या बाहर ह तो बचाव के लए

या सावधानी बरतनी चा हए?
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न 6. न न नमू ना बनाने क काय प ध त का वणन क िजए।
1. एक तारा

अथवा

2. एक साधारण इले
न 7. र त

10

खलौने का टे ल फोन
ो कोप

थान क पू त क िजए।

5

1.केरमबोड पर पाउडर छांटने से घषण-----------हो जाता है ।
2. फसलने वाला घषण यह ि थत घषण से----------होता है ।
3. गरज के साथ बा रशके समय --------- सु र
4. र यु स,र यू स और ----------- यह हमारा मं

त

थान है ।

होना चा हए।

5. पि चमी आकाश म सू य दय से पहले और सू या त के बाद---------- दे खा जा सकता है ।
न 8.

न न को टक म आपात कोण और परावतन कोण के माप ल खए।
आपात कोण

परावतन कोण

1. 15°

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

2. --------------

50°

3. --------------

25°

4. 80°

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

5. 90°

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

न 9. मानव आँख क आकृ त बनाईये।
न 10. 1. वायु
2. जल

5

दू षण को रोकने म आप

4
या योगदान दगे ?

दू षण को रोकने के लए आप

या

6

या सावधा नयां रखगे?

--------------------------------------------------
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR

Diagnostic Test for Std -9
Subject

:-

Science

Total Marks

:-

80

Medium

:-

English

Time

:-

3 Hours

Q–1
1

2

૩

4

5
6

7

Choose the correct option.
Which of the following is true?
(A)The baby is male/female is determined by mother’s chromosome.
(B) The baby is male/female is determined by father’s chromosome.
(C) Pair of Mother’s chromosome is X-Y .
(D) Pair of Father’s chromosome is X-X .
‘In a tug-of-war , when the two teams are pulling the rope, a stage comes when the
rope does not move to either side at all’. Which of the following is the correct reason
for this?
(A) Both teams have the same number of members.
(B) There is a lot of competition going on between the two teams.
(C) The net force of forces acting in opposite directions is equal to the difference
between the two forces.
(D) The net force of forces acting in opposite directions is equal to the sum of the two
forces.
Which of the following does not happen due to friction?
(A) A nail is fixed in the wall
(B) fire can be produced with a matchstick.
(C) heat is produced.
(D) durability of chappals increases.

10

Which of the following are the benefits of special shape of an aeroplane?
(i) Fluid friction is reduced.
(ii) Fluid friction is increased.
(iii) Energy loss is as low as possible.
(iv) An aeroplane can fly like a bird.
(A) (i), (ii)
(B) (i), (ii), (iii) (C) (i), (iii), (iv)
(D) (i), (ii), (iii),(iv)
Which of the following musical instruments uses air column to produce sound?
(A) Veena (B) manjira(cymbals)
(C)Flute
(D) tabla
Which of the following is false for loudness of sound and amplitude of vibration?
(A) Loudness of sound depends on its amplitude of the vibration.
(B) Loudness of a sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration
producing the sound.
(C) When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud.
(D) If the amplitude of vibration is increased to 4 times of its initial value, then the
loudness of sound becomes 6 times of its initial value.
Due to which of the following reasons Chromium plating is done on some objects
used in everyday life?
(i) Chromium is cheaper.
(ii) Chromium has a shiny appearance.
(iii) Chromium does not corrode.
(iv) Chromium resists scratches.
(A) (i), (ii), (iii)
(B) (ii), (iii), (iv)
(C) (i), (iii), (iv)

(D) (i), (ii), (iii),(iv)
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8

Which statement is incorrect regarding the reflection of light?
(A) The incident ray and the reflected ray are on opposite sides of the normal.
(B) If the angle of incidence is 900then the reflected ray is emitted in the same
direction.
(C) If the angle of incidence is 450then the angle of reflection is 450.
(D) If the angle of incidence is 350then the angle of reflection is 550.

9

Which of the following is not appropriate for the moon?
(A) Moon is visible due to reflected sunlight.
(B) The Earth along with the moon, revolves around the Sun.
(C) After full moon day , every night the size of the bright part of the moon,
illuminated by the Sun, increases.
(D) On new moon day the moon appears black.

10

Which of the following are correct for the greenhouse effect?
(i) CO2 is mainly responsible for the greenhouse effect.
(ii) The gradual increase in the average temperature of the earth’s atmosphere is
called global warming.
(iii) Methane, nitrous oxide and water vapour are greenhouse gases like CO2.
(iv) An increase in earth’s temperature by as little as 0.50C has no effect.
(A) (i), (ii), (iii) (B) (ii), (iii), (iv)

Q–2

A
1
2

Q–2

B

Q–3
1
2
૩
4
5
Q–4

(C) (i), (iii), (iv) (D) (i), (ii), (iii),(iv)

Answer the following in brief:
State one secondary sexual characters,for both a girl and a boy, that take place at
puberty.
Write the difference: Audible sound and Inaudible sound

04

Classify the following into Contact forces and Non-contact forces.
A rolling ball comes to rest, bring the unlike poles of the magnets in contact, pen slips
off your hand, Lift a bucket of water, bring a straw rubbed with paper near the straw
which is not rubbed with paper, carrying a load in bullock cart.

06

Answer the following:
Why porters place a round piece of cloth on their heads, when they have to carry
heavy loads?
State the reason why water gets filled in the dropper when we press the bulb of a
dropper before placing its nozzle in water.
Why can we hear?

10

Explain how you can take care of your eyes? (Write any two precautions)
How does air get polluted?
Answer the following:

1

2

10

The mother is not responsible for determining the sex of baby. Give reason.
OR
Teenagers should take special care of health during adolescence. Give reason
What is acid rain? How does it cause ‘Marble cancer’?
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Q–5

Answer in brief:
Describe an activity that gives an understanding of ‘Electrostatic force’.
OR
Describe an activity that gives an understanding of‘Electroplating’.
Explain multiple images by giving an example.State the number of images formed by
constructing three different angles between mirrors.
OR
What precautions would you take to protect yourself from an earthquake, when you
are at home and when you are outdoors?

10

Describe the procedure to make the sample of the following:
Ektara OR a toy telephone
A simple electroscope

10

Fill in the blanks.
Friction is _________ when we sprinkle powder on the carrom board.
Sliding friction is _________ than static friction.
____________ is a safe place when it rains with thunder.
Reduce, reuse and ______________ should be our mantra!
___________ can be seen in the eastern sky before sunrise and in the western sky just
after the sunset.

05

Q–8

Complete the table by stating measurements of angle of incidence or angle of
reflection.
angle of incidence
angle of reflection
0
1. 15
................
2. ................
500
3. ................
250
4. 800
.................
5. 900
…………..

05

Q–9

Draw a labelled sketch of the human eye.

04

1

At an individual level, how can you help to reduce air pollution?

06

2

What precautions will you take to prevent water pollution?

1

2

Q–6
1
2
Q–7
1
2
3
4
5

Q – 10
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