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ધોરણ-9 માટની િનદાન કસોટ  
 

Subject :- સામા જક િવ ાન  Total Marks :- 80 

Medium :- ુજરાતી  Time :- 3 Hours 
 

 

-1 ૂ ંકમા ંઉ ર આપો.  (6) 

 (1) આઝાદ  પહલાં ભારતીય સમાજમાં કવા કવા ુ રવાજો ચ લત હતા ?  

(2) ઠ રબાપાએ કરલ સામા જક ુધારા િવશે ૂ ંકમાં જણાવો. 

(3) આયસમાજ ારા સમાજ માટ કઈ કઈ ૃ િતઓ થતી હતી? 

 

 

-2 (અ)  ‘અ’ િવભાગની િવગતો ‘બ’ િવભાગની િવગતો સાથે યો ય ર તે જોડ  ઉ ર આપો:  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘અ’ ’બ’ 

1. ૂ િમ ૂષણ A. નદ ઓમાં કિમકલ ુ ત છોડ ુ ં 

2. પાણી ું  ૂષણ B. ઉ સવોમાં મોટા લાઉડ પીકરનો ઉપયોગ 

3. વા ુ ૂષણ  C. ઉ ોગોનો ઘન કચરો જમીન પર ફકવો 

4. વિન ૂષણ  D. પે ોલ, ડ ઝલ થી ચાલતા વાહનો 

 E. લીલા પડવાસનો ઉપયોગ   

 

-2 (બ) ૂ ંકમા ંઉ ર આપો:  (6) 

 (1) હવા ું  ૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો લખો. 

(2) પાણી ું  ૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો લખો.  

 

 

-3 (અ) મને ઓળખો: (4) 

 (1) મારા ય નોથી હદ  રા ય મહાસભાની થાપના થઇ. .................... 

(2) મ આનંદમઠ નામની નવલકથા લખી.   ....................... 

(3) વરાજ મારો જ મિસ  હક છે અને ુ ં તે મેળવીને જ જ ં પીશ.  .......................  

(4) ુ ં શેર-એ-પં બ તર ક ણીતો હતો. .................................... 

 

 

-3 (બ) ૂ ંકન ધ લખો  (6) 

 (1) વદશી દોલન 

(2) હોમ લ દોલન  

 

 

-4 ના ૂ ંકમાં ઉ ર આપો. (6) 

 (1) યાયતં  વતં  શા માટ હો ુ ં  જોઈએ? 

(2) સવ ચ અદાલતની કામગીર  ુ ં  હોય છે?  
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-5 (અ) િવધાનો ખરા ંછે ક ખોટા ંતે જણાવો.  (3) 

 (1) મેડમ કામાએ ભારતનો િ રંગી વજ સૌ થમ ફરકા યો. . 

(2) ભગતિસહ ઇ ડયા હાઉસ ની થાપના કર .. 

(3) ભારતમાં ાં િતકાર  ૃ િ ની શ આત વા ુદવ બળવંત ફડકએ કર  હતી.   
 

 

-5 (બ) ૂ ંકન ધ લખો. - ચં શેખર આઝાદ િવશ ે (3) 

-6 (અ)  ‘અ’ િવભાગની િવગતો ‘બ’ િવભાગની િવગતો સાથે યો ય ર તે જોડ  ઉ ર આપો: (4) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

‘અ’ ’બ’ 

1. ચૌરાચોર  A. ઉ ર દશ 

2. ચંપારણ B. પં બ 

3. અ ૃતસર  C. ઝારખંડ 

4. બારડોલી D. બહાર 

 E. ુજરાત  

 

-6 (બ) કારણ આપો.   (6) 

 (1) સાયમન કિમશનનો ભારતના લોકોએ િવરોધ કય . 

(2) રોલેટ એ ટને કાળો કાયદો ક ો.  

(3) ગાંધી એ અસહકાર ું  દોલન સમા ત ક ુ. 
 

 

-6 (ક) આપેલા ોના િવક પોમાંથી યો ય િવક પ પસંદ કર  ઉ ર લખો. (3) 

 (1) સિવનય કા ૂનભંગની લડત અ વયે કઈ ઘટના બની ?  

 (અ) િવ ાપીઠોની થાપના  (બ) દાંડ ચૂ 

    (ક) જ લયાવાલા બાગનો હ યાકાંડ  (ડ) બારડોલી સ યા હ 
 

 (2) થમ ય તગત સ યા હ  તર ક ગાંધી એ કોની પસંદગી કર  હતી.   

     (અ) સરદાર પટલ  (બ) જવાહરલાલ નેહ  ુ (ક) િવનોબા ભાવે  (ડ) મૌલાના આઝાદ  

 (3) ‘કરગે યા મરગ’ે - ૂ  ગાંધી એ કઈ લડતમાં આ ું  હ ું ?   

       (અ) સિવનય કા ૂ ન ભંગ  (બ) અસહકાર (ક) ચંપારણ  (ડ) હદ છોડો  

-7 ના ૂ ંકમાં ઉ ર લખો.  (8) 

 (1) ભારતની છ ત રક સમ યાઓ જણાવો. 

(2) િનર રતા ૂર કરવાના સરકાર કવા કવા ઉપાયો કયા છે?  

(3) ટાચારની અસર જણાવો. 

(4) બેરોજગાર  ૂર કરવાના ઉપાય ૂ ચવો. 
 

 

-8 (અ) નીચેના ઉદાહરણો ું સંગ ઠત અને અસંગ ઠત ે માં વગ કરણ કરો.  (4) 

 (1) સરકાર  શાળામાં ભણાવતા િશ ક 

(2) પોતાના ખેતરમાં ખેતી કરતો એક ખે ૂત 

(3) એક કો ાકટરને યાં દિનક કામ કરતો એક કામદાર 

(4) મોટા કારખાનામાં કામ કરવા જતો એક કામદાર 
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-8 (બ) ના ઉ ર ૂ ંકમાં આપો.   (6) 

 (1) ાથિમક ે માં કઈ કઈ આિથક ૃ િતઓનો સમાવેશ થાય છે ? 

(2) વૈિ ક કરણ એટલે ુ ં  ? 

(3) સહકાર  ે ના ઉદાહરણ આપો.  

 

 

-9  ૂ ંકન ધ લખો (6) 

 (1) િન:શ ીકરણની જ રયાત 

(2) સલામતી સિમિત 
 

-10 મને ઓળખો (5) 

 (1) ુ ં આ કા અને ગીરના જ ં ગલમાં ર ુ ં ં.   ...................... 

(2) ુ ં ુ િનયાની સૌથી લાંબી નદ  .ં    ...................... 

(3) ુ ં પીરામીડ માટ િવ યાત દશ .ં    ...................... 

(4) ુ ં િવ ું  સૌથી ુ ં  િશખર ં.    ...................... 

(5) મને ૂતકાળમાં િસહલ ીપ ક િસલોન તર ક ઓળખતા હતા.   ...................... 

 

      

••• 
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1. 1.8.8 અવાચીન ભારતના સમાજ ુધારકો અને તેમના કાય  િવશે જણાવી શક. 6 

2. 2.8.8 પયાવરણીય ૂષણ થવાના ંકારણો અને તેની અસરો જણાવી શક. 10 

3. 1.8.10 ભારતમા ંઉદભવેલ રા વાદના કારણો અને રા વાદ  ૃ િતઓ િવશે જણાવી શક. 10 

4. 3.8.5 સવ ચ અદાલતની કાય ણાલી અને તે ુ ંમહ વ જણાવી શ શે. 6 

5. 1.8.11 દશને આઝાદ કરાવવા થયેલ ાંિતકાર  ૃ િતઓ અને ાંિતકાર ઓ િવશે જણાવી શકશે. 6 

6. 1.8.14 વાતં ય ચળવળોમા ંગાંધી ના દાન િવશે જણાવી શક. 13 

7. 4.8.3 ભારતની િવિવધ સમ યાઓ િવશે જણાવી તેને ૂર કરવાના ઉપાયો બતાવી શકશે. 8 

8. 4.8.4 ભારતની અથ યવ થાના મહ વના પાસાઓ જણાવી શકાશે. 10 

9. 3.8.6 સં ુ ત રા ો અને તેની િવિવધ િવ  સં થાઓ અને તેના કાય  િવશે જણાવી શકશે. 6 

10. 2.8.8 આ કા અને એિશયા ખંડની ભૌગો લક અને સામા ય િવશેષતાઓ જણાવી તેનો ભેદ પ ટ કર  

શકશે. 

5 
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नदान कसौट  – क ा-9  
वषय : - सामािजक व ान  कुल अंक :- 80 

मा यम : - ह द   समय : - 3 घ टे 

न १ न न ल खत न  के उ र सं ेप म ल खए।                                                                      (६) 

१. आजाद  से पहले भारतीय समाज म कौन-कौन सी कुर तयां च लत थी? 

२. ठ कर बापा वारा कए गए सामािजक सुधार  का सं ेप म वणन क िजए। 

३. आय समाज वारा समाज के लए कौन-कौन सी वृ यां  क  गई ? 

न २(अ)  खंड(अ) के ववरण को खंड (ब)के ववरण से यो य प से जोड़कर उ र ल खए।         (४) 

अ ब 

१ . भू म दूषण A     न दय  म के मकल यु त पानी छोड़ने से 

२. जल दूषण B     उ सव  पर लाउड पीकर का योगसे 

३ . वाय ु दूषण C     ठोस औ यो गक कचरे को जमीन पर फकने से 

४. व न दूषण D     पे ोल डीजल से चलने वाले वाहनसे 

 E      हर  खाद के उपयोग से 

न २(ब)  सं ेप म उतर दिजए।                                                                                              (६) 

१. वाय ु दूषण को रोकने के उपाय ल खए। 

२. जल दूषण को रोकने के उपाय ल खए। 

न ३ (अ) मुझे पहचा नए:।                                                                                                       (४) 

१. मेरे यास  से हंद  महासभा क  थापना हु ई। 

२. मने आनंद मठ नामक एक उप यास लखा। 

३. वरा य मेरा ज म स ध अ धकार है और म उसे लेकर ह  रहू ंगा। 

४. मुझे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। 

न ३(ब) सं त ट पणी ल खए:                                                                                              (६) 

१. वदेशी आंदोलन 

२. होम ल आंदोलन 

न ४. न न ल खत न  के सं त उ र द िजए।                                                                          (६) 

१. याय पा लका को वतं  य  होना चा हए ? 

२. सव च यायालय के या काय है ? 
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न ५ (अ) न न ल खत कथन सह  है या गलत बताइए:।                                                                 (३)    

१. मैडम कामा ने सबसे  पहल  बार भारत का तरंगा फहराया। 

२. भगत संहने इं डया हाउस क  थापना क । 

३. भारत म ां तकार  ग त व धय  काआरंभ वासुदेव बलवंत फाडकेने कया। 

न ५ (ब) सं त ट पणी ल खए -चं शेखर आजाद।                                                                     (३)           

न ६ (अ) खंड (अ) म दए गए ववरण को खंड (ब) म दए गए ववरण के साथ यो य प से जोड़कर उ र 
ल खए ।                (४) 

अ ब 

१. चौर चौरा A . उ र देश 

२. चंपारण B. पंजाब 

३. अमृतसर C. झारखंड 

४. बारडोल  D. बहार 

 E. गुजरात 

न६(ब) कारण बताइए।                                                                                                            (६) 

१. भारत के लोग  ने साइमन कमीशन का  वरोध कया। 

२. रोलेटए ट को काला कानून कहा गया। 

३. गांधीजी ने असहयोग आंदोलन समा त कर दया। 

न ६ दए गये वक पो म से सह  वक प चुनकर ल खए।                                           (३)                                              

१. स वनय अव ा आंदोलन के अंतगत कौन सी घटना घट  ? 

(अ) व यापीठ  क   थापना।        (ब) दांडी या ा 

(के) ज लयांवाला बाग ह याकांड।    (ड) बारडोल  स या ह 

२. गांधीजी ने थम यि तगत स या ह  के प म कसे चुना? 

(अ) सरदार पटेल          (ब) जवाहरलाल नेह  

(क)  वनोबा भावे           (ड) मौलाना आजाद 

३. 'करगे या  मरगे'  का नारा  गांधीजी ने  कस  लड़ाई म  दया  था? 

(अ) स वनय अव ा आंदोलन         (ब) असहयोग आंदोलन 

(क) चंपारण                                    (ड) हंद छोड़ो 
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न ७ न न ल खत न  के सं त उ र ल खए।                                               (८) 

१. भारत क  छहआंत रक सम याओं का उ लेख क रए। 

२. नर रता उ मूलन के लए सरकार ने या उपाय कए ह? 

३. टाचार के भाव बताइए। 

४. बेरोजगार  को समा त करने के तर के बताइए। 

न ८ (अ) नीचे दए गए उदाहरण  को संग ठत और असंग ठत े  म वग कृत क िजए।                   (४) 

१. सरकार  व यालय म पढ़ाने वाला श क 

२. अपने खेत म खेती करने वाला एक कसान 

३.  ठेकेदार के लए काम करने वाला एक मज़दूर 

४.  बड़े  कारखाने म काम करने जाने वाला एक मज़दूर 

न८(ब) न न ल खत न  के सं त उ र द िजए।                                                                           (६) 

१. ाथ मक े  म कन कन आ थक ग त व धय  का समावेश होता है? 

२. वै वीकरण या है? 

३. सहकार  े  का उदहारण ल खए। 

न ९. सं त ट पणी ल खए।                                                                                                        (६) 

१. न:श ीकरण क  आव यकता 

२. सुर ा स म त 

न १०. मुझे पहचानो                                                                                                                         (५) 

१. म अ का और गर के जंगल   म रहता हू ं।  _ 

२. म दु नया क  सबसे लंबी नद  हू ं।     _ 

३. म  परा मडो के लए स ध देश हू ं।     _ 

४. म व व क  सबसे ऊंची चोट  हू ं।      _ 

५. म अतीत म संघल वीप या सलोन  के नाम  से जाना जाता था।    -  

 

*** 



1 | P a g e  

 

Subject: Social Science 
REMEDIAL TEST FOR CLASS -9  

Marks: 80. 
Medium : English Time: 3 Hours. 

   
Q1. Answer the following question in short. [06] 

1. What were the social evils prevalent in India before independence? 
2. Write about the social reforms brought by Thakar Bapa. 
3. What were the activities that are undertaken by Arya Samaj towards the society? 

Q2A Match the column: [04] 
              [A]  [B] 

1. Land pollution [A] Release of chemical waste into rivers. 
2. Water pollution [B] Use of loudspeakers during festivals. 
3. Air pollution [C] Throwing of industrial waste on land. 
4. Noise pollution [D] Vehicles run on petrol and diesel.  

                [E] Use of green manure.  
Q2B Answer the following questions in short: [06] 

1. Write the steps to reduce air pollution. 
2. Write the measures to stop water pollution. 

Q3A Identify Me: [04] 
1. Hindi Rastriya Mahasabha was established by my efforts. 
2. I wrote the Novel “Anand Math”. 
3. “Swarajya is my birth right , I shall have it”. 
4. I was known as “Sher-e- Punjab”. 

Q3B Write short note on : [06] 
1. Swadeshi Andollan.  
2.  Home rule Andollan. 

  
Q4. Answer the following questions briefly: [06] 

1. Why should judiciary be independent? 
2. What are the functions of supreme court? 

Q5A State weather the following statements are True or False: [03] 
1. India tricolor flag was first hosted by Madam Cama. 
2. India house was established by Bhagat Singh. 
3. Vasudeve Balwant Phadke was the pioneer of revolutionary movements. 

Q5B Write short note on: [03] 
 Chandara Shekhar Azad. 

Q6A Match the column: [04] 
      [A]         [B] 

1. Churachauri [A]  Uttar Pradesh  
2. Champaran [B]   Punjab 
3. Amritsar [C]   Jharkhand 
4. Bardoli [D]    Bihar 

  [E]   Gujarat 
  

Q6B. Give reason: [06] 
1. Simon commission was opposed in India. 
2. Rowlatt  Act was called as black law. 
3. Gandiji withdrew the Non co-operation movement. 
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Q6C. Answer the following questions by choosing the correct option: [03] 
1. Which event happened due to civil disobedience movement. 

 [A] Establishment of vidyapeeth     [B]  Dandi  march 
 [C] Jalianwala Bagh massacre         [D] Bardoli satyagrah   

2. Whom did Gandhiji proposed to be the first satyagrahi? 
 [A] Sardar Patel.                                [B] Jawaharlal Nehru 
 [C] Vinoba Bhave                              [D] Maulana Azad 

3. “Do or Die” slogan is given by Gandhiji in which movement? 
 [A] Civil disobedience                    [B] Non Co-operation  
 [C]  Champaran                              [D] Quit India  

Q7. Answer the following questions in brief: [08] 
1. Write any six internal problems of India. 
2.  Write the steps taken by government to remove illiteracy. 
3. Write the effects of corruption. 
4. Write the measures to remove unemployment. 

Q8.A Classify the following examples under organized and unorganized sectors. [04] 
 1. Teachers in Government Schools. 
 2. Farmers farming in their farms. 
 3. Labour under contractor as daily basis. 
 4. Labour working in big factory. 

Q8.B Answer the following in brief: [06] 
1. Which economic activities come under primary sector? 
2. What is Globalization? 
3. Give the examples of co-operative sector. 

Q9. Write short note on: [06] 
1. Importance of disarmament. 
2. Security Committee. 

Q10. Who am I? [05] 
1. I live in African forest and in Gir forest. ------------- 
2. I am the longest river of the world.-------------- 
3. I am famous country for Pyramids. --------------- 
4. I am the highest peak in the world.-------------------- 
5. I was known as Sinhala island or Ceylon  in the past.------------- 

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