


SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરકના એક ણુ) (Marks - 16)

1. જો  , તો  ની કમત = ................ યા ં  આપેલ છે.

A. 30° B. 45° C. 1 D.

2. થમ n ુમ (બેક) ાૃિતક સંયાઓનો સરવાળો = n(n+1)

3.  ુ ંદશાશંવપ ……… કો પછ સાત થશે.

A. 6 B. 5 C. 10 D. 4

4. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : x- 3y = 3 અને 3x - 9y = 2 ની જોડને ઉકલ નથી.

5. એક વ ુળાકાર બાગને ફરતે એક સરખી પહોળાઈનો રતો આવેલો છે. જો આ બનંે વ ુળોના પરઘના માપનો તફાવત 176 મીટર હોય, તો
આ રતાની પહોળાઈ =............. મી.
A. 7 B. 14 C. 21 D. 28

6. માટ cos  = …………

A.  B. cos A C. D. Sin A

7. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : બુ A (2, 7) એ P (6, 5) અને Q (0, – 4)ને જોડતા રખાખડં PQના લબંભાજક પર આવેલ બુ છે.

8.  મા ં  = .......

A. B. C.  D. 

9. એક અધગોળાની િયા 7 સેમી છે, તો તે અધગોળાુ ંઘનફળ શોધો.

10. જો કોઈ વ ુળને દોરવાના બે પશકો વચેના ણૂાુ ંમાપ 35° હોય, તો તે પશકો એવી િયાઓના વ ુળ પરના યબુએ લબં
દોરવાથી મળે,  િયાઓ વચેના ણૂાુ ંમાપ ......... હોય.

11. એક વ ુળના પરપર લબં હોય તેવા પશકો દોરવા માટ વ ુળની એવી બે િયાઓના યબુમાથંી લબં દોરવા જોઈએ મની વચેના
ણૂાુ ંમાપ ................ હોય.
A. 30° B. 60° C. 90° D. 120°

12. ીઘાત સમીકરણ  નો એક ઉકલ ..…....... છે.

A. -1 B. 15 C. 0 D.

13. O કવાળા વ ુળને  અને  અુમે A અને B બુએ પશ છે. જો  અને OP = 10 સેમી હોય, તો વ ુળની

િયા = .............. સેમી હોય.

14. કુશને એક લોટરુ ંથમ ઈનામ તવાની સભંાવના 0.07 છે. જો ુલ 6000 ટકટ વેચાઈ હોય, તો કુશે ુલ............. ટકટ ખરદ હશે.
(August 2020)

15. મા ંAB = 9, BC = 12, AC = 15 હોય, તો  નો કાર ......... થાય.
A. લકુોણ B. ુુકોણ C. કાટકોણ D. એકય નહ

16. p(x) =g(x) × q(x) + r(x)મા ંr(x) ને ………કહવાય.

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. રામકલીને તેની ુીને શાળામા ંકૂવા માટ 12 અઠવાડયા પછ 2500 ભરવાના છે . તેણે થમ અઠવાડયે .100ની બચત કર અને
યારબાદ દરક અઠવાડયે તે તેની અઠવાડક બચતમા ં. 20નો વધારો કર છે . ુ ં12 અઠવાડયાના તે રામકલી . 2500 ભર શકશે ?
આ  ારા ા સદણુો ઉગર થાય છે .
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18. એક પુરમાકટમા ંરિવવારના દવસે આવેલા 1000 યતઓની મરુ ંઆિૃ-િવતરણ નીચે જુબ મળે છે :

મર (વષમા)ં યતઓની સંયા
0 - 10 105
10-20 222
20-30 220
30-40 138
40-50 102
50-60 113
60-70 100

આપેલ માહતીનો મયક, મયથ તથા બલુક શોધો. 

19. બુ P એ બુઓ A(3, - 5) અને B(- 4, 8) ને જોડતા રખાખડંુ ંk : 1 ણુોરમા ંિવભાજન કર છે . જો બુ P એ રખા x + y = 0 પરું
બુ હોય, તો kની કમત શોધો .

20. નીચે દશાવેલ સંયાઓ અુમે ઘાત બપુદના ંૂયોનો સરવાળો અને ૂયોનો ણુાકાર છે. તે પરથી ઘાત બપુદ મેળવો અને તે
બપુદના ંૂયો મેળવો:

21. એક ગાડને એકબી પર આછાદત ન થાય તેવા ંબે વાઇપર છે.દરક વાઇપરને 115°ના ણૂા ટલી સફાઈ કરતી 25 સેમી લબંાઈની લેડ
છે.યેક વખતે વાઇપરથી સાફ થતા િવતારુ ંુલ ેફળ શોધો.

22. O કવાળા વ ુળનો પશક PM વ ુળને M બુએ પશ છે. જો OP = 85 સેમી અને PM = 77 સેમી હોય, તો વ ુળની િયા શોધો.

OR

22. માં  કાટણૂો છે. જો AB = 8 સેમી, BC = 6 સેમી, તો  ની ણેય બાુઓને પશતા વ ુળની િયા શોધો.

23. આપેલ આૃિતમા ં, AD એ  ની મયગા છે અને   .
સાબત કરો ક ,

OR

23. મા,ં બુઓ D અને E અુમે બાુઓ AB અને AC પર આવેલા બુઓ છે તથા  જો AD = x, DB = 2x-1, AE
= x + 3 અને EC = 2x હોય, તો xુ ંૂય શોધો.

24. સમીકરણ  ના ણૂવગની રતે ઉકલો .

OR

24. કાયાની 5 વષ પહલાનંી મર (વષમા)ં તથા તેની 8 વષ પછની મર(વષમા)ંનો ણુાકાર 30 થાય છે. કાયાની વતમાન મર શોધો.

25. એક થેલામા ંલનુા વાદની જ મીઠાઇઓ છે. માલની થેલામા ંજોયા વગર એક િમઠાઇ બહાર કાઢ છે. (1) નારંગીના વાદની િમઠાઇ હોય
(2) લનુા વાદની િમઠાઇ હોય તેની સભંાવના કટલી?

OR

25. એક થેલામા ંલાલ, રૂો અને પીળો એમ ણ સમાન કદના દડા છે. કિતકા થેલામા ંજોયા વગર એક દડો થેલામાથંી યાદછક રતે પસદં કર
છે. તેણે પસદં કરલ દડો (1) પીળો હોય (2) લાલ હોય (3) રૂો હોય તેની સભંાવના કટલી?

26. નીચેના િનયસમો સાબત કરો :

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. દશાવો ક બુઓ (7, 10), (–2, 5) અને (3, − 4) એ સમજુ કાટકોણ િકોણના ંિશરોબુઓ છે.

28. વ ુળાકાર બગંડની મદદથી એક વ ુળ દોરો. આ વુળની બહારના બુ Aમાથંી આ વુળને બે પશકો દોરો.

29. સાબત કરો ક  અસમંેય છે.
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30. જમીલા એક ટબલ અને એક રુશી વેચે છે. જો તેને ટબલ પર 10 % નફો અને રુશી પર 25 % નફો મળે, તો તેને મળતી ુલ ૨કમ ુ.
1050 થાય. જો તેને ટબલ પર 25 % નફો અને રુશી પર 10 % નફો મળે, તો તેને મળતી ુલ રકમ ુ. 1065 થાય. બનંે વઓુની પડતર
કમત શોધો.

31.
 મા ં,  અને P અને Q બુઓ અુમે CA અને CB પર

આવેલા ંએવા ંબુઓ છે ક થી CP : PA = CQ : QB = 2 : 1 થાય . સાબત કરો
ક , .

OR

31. આપેલ આૃિતમા ંઆપેલ િકોણ પૈક કઈ જોડના િકોણો સમપ છે, તે જણાવો. નો જવાબ આપવા કઈ સમપતાની શરતનો ઉપયોગ
કય તે લખો અને સમપ િકોણની જોડઓને સકંતમા ંલખો :

32. 400 ટવીની િપચર ટબૂુ ંઆુય (કલાકમા)ં તપાસવામા ંઆુ ંઅને તેુ ંપરણામ નીચેના આિૃ-િવતરણ જુબ મળેલ છેઃ

આુય
(લાકમા)ં

300 -
399

400 -
499

500 -
599

600 -
699

700 -
799

800 -
899

900 -
999

1000 -
1099

1100 -
1199

િપચર
ટબૂની
સંયા

14 46 58 76 68 62 48 22 6

િપચર ટબૂના આુયનો મયક શોધો. 

OR

32.
નીચેના આિૃ-િવતરણનો મયક 65 તથા ુલ આિૃ 100 છે. ટૂતી આિૃઓ  અને  શોધો.

વગ 15-35 35-55 55-75 75-95 95-115

આિૃ 17 32 19

33.

એક ગોળાકાર બનુ, ક ની િયા r છે, તે એક િનરકની ખ પર  નો ણૂો
તર છે. જો તે િનરક માટ બનુના કનો ઉસેધકોણ  હોય, તો બનૂના
કની જમીનથી ચાઇ શોધો.

OR

33. ભત પાસે એક િનસરણી જમીન સાથે  માપનો ણૂો બનાવે તે રતે કૂલ છે. િનસરણીના નીચલા છેડાનો ભાગ ભતની િવુ દશામા ંp
મી ૂર લઈ જતા ંતેનો ઉપરનો છેડો q મી ટલો નીચે ઊતર છે અને હવે િનસરણી જમીન સાથે  માપનો ણૂો બનાવે છે. સાબત કરો કSANKALYA
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34. એક િસાનો યાસ 1 સેમી છે. આવા ચાર એકસમાન િસા આૃિતમા ંબતાયા જુબ ટબલ પર એવી રતે ગોઠયા છે ક, દરક િસાની
ધાર બાકના ણ પૈક બે િસાની ધારને અડ છે. છાયાંત દશુ ંેફળ શોધો.  = 3.1416 લો.)

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35.
દરથી પોલા એવા એક અધગોલક આકારના પાનો દરનો અને બહારનો
યાસ અુમે 12 cm અને 16 cm છે.જો 1  સપાટને રંગ કરવાનો
ખચ . 5.00 હોય , તો પાને ણૂ રતે રંગવાનો ખચ શોધો.(  = 3.14
લો.)

36. માં  છે તો. સાબત કરો ક, 

37. આપેલ આૃિતમા,ં  ,  અને AD = BD.  અને  ની કમતો શોધો.

OR

37. જો  અને  , તો સાબત કરો ક 

38. જો x-1 એ  નો અવયવ હોય તથા 2a - b = 4 હોય, તો તે a અને b શોધો.

OR

38. ણ રખાઓ x + 3y = 6. 2x - 3y = 12 અને x = 0 એક િકોણીય ુદંર બગીચાની બાુઓ દશાવે છે. ભૌિમિતક રતે આ ણ રખાઓનાં
છેદબુઓ શોધો તથા જો બધા જ માપ કમી હોય, તો તે બગીચાુ ંેફળ શોધો. આવા ુદંર બગીચામા ંઆવતી હર જનતા તરફથી
કવા યવહારની અપેા રાખવી જોઈએ ?

39. નીચે િઘાત બપુદની સાથે દશાવેલ સંયામા ંતેના ંૂયો છે ક નહ તે ચકાસો. દરક મા ંશયો અને સહણુકો વચેનો સબંધં પણ

ચકાસો :
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરકના એક ણુ) (Marks - 16)

1. બે સમપ િકોણના ંેફળનો ણુોર તેમની અનપ બાુઓના વગના ણુોર ટલો હોય છે.

2. વ ુળના ક O માથંી પસાર થતી એક રખા વ ુળના એક પશકને Q બુમા ંછેદ છે. પશકુ ંપશબુ P છે. વ ુળની િયા 5 હોય અને
OQ = 13 હોય તો PQ = ……………………
A. 24 B. 9 C. 5 D. 12

3. A(0, 0), B(3, 0), C(3, 4) એ ........... િકોણના િશરોબુઓનો યામ છે.
A. સમબાુ B. કાટકોણ C. લકુોણ D. સમબાુ

4. એક વ ુળના પરઘુ ંમાપ 144 છે. આ વુળમા ંતગત ચોરસની બાુની લબંાઈ .......... છે.

A.  B.  C.  D. 

5. ખંુ ક ખોંુ જણાવો :  એ ાૃિતક સંયા છે.

6. ને સમપ હોય તથા કલમાપન  હોય તેવો િકોણ રચવા માટ BCુ ંા ણુોરમા ંિવભાજન કરુ ંજોઈએ?

7. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : 4 સેમી., 5 સેમી. અને 6 સેમી. બાુઓવાળો િકોણ આપવામા ંઆવેલ છે. જો નવો િકોણ, આ િકોણને એકપ હોય
તેવો રચવામા ંઆવે, તો તેનો કલ ફટર 1 છે.

8.  એ સમાતંર ેણીના ણ િમક પદો હોય તો aની કમત શોધો.

9. 6 સેમી િયા અને 10 સેમી ચાઈવાળ નળાકાર બાટલીમા ંરહુ ંવાહ 2 સેમી િયા અને 3.6 સેમી ચાઈવાળા શું આકારનાં
પાોમા ંભરવામા ંઆવે, તો ........ પાો ભર શકાય.
A. 100 B. 25 C. 75 D. 20

10. ીઘાત સમીકરણ  ના િવવેચક માટ ....... સબંધંીત છે.
A. ણૂવગ હોય. B.  C.  D. 

11. ીઘાત બપુદના ંૂયોનો સરવાળો અને ુયોનો ણુાકાર અુમે 1, 1 હોય તો તે પરથી ીઘાત બપુદ મેળવો.

12. એક સમતોલ િસાને બે વખત ઉછાળતા .............. શ પરણામો મળે.
A. 2 B. 4 C. 8 D. 0

13.  અને  હોય ,તો x = ......... .

14. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ઓઈવ વક એ આિૃ િવતરણની આલેખીય રુઆત છે.

15. ખંુ ક ખોંુ જણાવો :  ની આશર કમત 1.832 છે.

16.  = .................

A. 0 B. 1 C.  D. 

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17.  આપેલ હોય , તો n અને  શોધો .

18. આૃિતમા ંદશાયા માણે ચોરસ ABCDની લબંાઈ 21 સેમી છે. APC એ B કત 21 સેમી િયાુ ંતથા AQC એ D કત 21 સેમી
િયાુ ંચાપ છે. રખાંકત દશુ ંેફળ શોધો.
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19. જો A ( 5 , - 1 ) , B ( - 3 , - 2 ) અને C ( - 1 , 8 ) એ  ના ંિશરોબુઓ હોય , તો િશરોબુ Aમાથંી દોરલ મયગાની લબંાઈ
તથા  ના મયકના યામ શોધો .

20. જમીન ઉપરના એક થળેથી જોતા ંએક ટકરની ટોચનો ઉસેધકોણ  મામૂ પડ છે. યાથંી સીધી રખા ટકર તરફ 73મી ચાયા પછ
ટકરની ટોચનો ઉસેધકોણ  મામૂ પડ છે, તો ટકરની ચાઈ શોધો.

21. આપેલા સમીકરણના ઉકલ અવયવીકરણની રતથી મેળવો :

22. 100 િવઘાથીઓના ુમા કુ ં'થી ઓછા' કારુ ંસચંયી આિૃ-િવતરણ નીચે જુબ છે : આપેલ માહતી માટ ‘થી વ’ુ કારું
સચંયી  આિૃ-િવતરણ બનાવો.

ુમતા ક : 110થી ઓછો 120થી ઓછો 130થી ઓછો 140થી ઓછો 150થી ઓછો 160થી ઓછો 170થી ઓછો
િવાથઓની સંયા 0 10 29 64 78 90 100

OR

22. એક શાળામા ંધોરણ Xના 30 િવાથઓએ ગણતના 100 ણુના પોમા ંમેળવેલા ણુ નીચેના કોટકમા ંઆપેલા છે. િવાથએ
મેળવેલા ણુનો મયક શોધો.

વગ-તરાલ (ણુ) 10-25 25-40 40-55 55-70 70-85 85-100
િવાથઓની સંયા 2 3 7 6 6 6

23. 52 પાનંા ઢગમાથંી કાળા રંગના એો, રા, રાણી તથા લુામ ૂર કરવામા ંઆવે છે. બાકના ંપામંાથંી એક પુ ંયાદછક રતે
ખચવામા ંઆવે છે. ખચેલા પાસંબંધંી નીચેની ઘટનાઓની સભંાવના શોધો :
( 1 ) તે પુ ંખુુાવાં પુ ંહોય.
( 2 ) તે પુ ંલાલ રંગુ ંહોય.
( ૩ ) તે પુ ંકાળા રંગુ ંહોય.

OR

23. એક શહરમા ંડાયાબીટસના દદઓની સંયા નીચે કોટકમા ંઆપેલી છે. આ પરથી યકત ડાયાબીટસનો દદ છે, તેની સભંાવના શોધો.

િત વતી દદ
ુુષ 16000 3500
ી 14000 2500
ુલ 30000 6000

24.  સમંેય છે ક નહ તે શોધો. જો સમંેય હોય, તો તેમને વપમા ંદશાવો.

OR

24. એવી નાનામા ંનાની સંયા શોધો, મા ં17 ઉમેરવાથી મળુ ંપરણામ 520 અને 468 બનંે વડ િવભાય હોય.

25. એક રમકડાનો આકાર નીચેથી અધગોલક અને ઉપરથી શું વો છે. અધગોલક તથા શુંની િયા 3.5 સેમી છે તથા રમકડાની ુલ ચાઈ
15.5 સેમી છે. તેની ુલ સપાટુ ંેફળ શોધો.

OR

25. 7 cm બાુના માપવાળા સમઘનની ઉપર અધગોલક કૂલો છે , તો અધગોલકનો મહમ યાસ ુ ંહોઈ શક ? આ રતે બનેલા પદાથુ ંુલ
ૃઠફળ શોધો .

26. માટ સાબત કરો ક, .

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. 3 િમમી યાસવાળા તાબંાના તારને 12 cm ચાઈ અને 10 cm યાસવાળા નળાકાર પર એવી રતે વટવામા ંઆવે છે ક નળાકારની વ
સપાટ સંણૂપણે ઢંકાઈ ય છે , તો તારની લબંાઈ અને દળ શોધો. તાબંાની ઘનતા 8.88 ામ િત  વીકારવામા ંઆવી છે .

28. બપુદ  મા ંુ ંઉમેરવાથી મળતી બપુદને  વડ િનઃશેષ ભાગી શકાય ?

29. એક વ ુળની િયા 21 સેમી છે. તે વ ુળના એક લુૃાશંનો ણૂો 120° છે , તો તે લુૃાશં અને તેને અુપ ુુૃાશંના ંેફળોનો
તફાવત શોધો.

30. 11.2 સેમી લબંાઈનો રખાખડં દોર, તેુ ં5 : 8 ણુોતરમા ંિવભાજન કરો. બનંે ભાગ માપો. તથા રચના ના ુા લખો.

31. 207ના એવા ણ ભાગ શોધો,  ચડતા મે હોય, સમાતં૨ ેણી રચતા હોય અને બે નાના ભાગનો ણુાકાર 4623 હોય.

OR
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31. રામકલી વષના થમ અઠવાડયે . 5ની બચત કર છે . અને પછ તેની અઠવાડક બચતમા ં. 1.75નો વધારો કર છે . જો nમા ંઅઠવાડયે
તેની બચત . 20.75 હોય , તો nુ ંૂય શોધો .

32. નીચે આપેલ ઘાત સમીકરણના બીજ શ હોય તેવા ંણૂવગની રતથી મેળવો :

OR

32. એક ઇનની સામાય એકધાર ઝડપમા ં5 કમી િતલાકનો વધારો કરવામા ંઆવે, તો 360 કમીુ ંતર કાપતા ંતેને 48 િમિનટ ઓછો
સમય લાગે છે. ઇનની સામાય એકધાર ઝડપ શોધો.

33. સાબત કરો ક અસમંેય સંયા છે.

OR

33. સાબત કરો ક કોઈ પણ ધન ણૂાક n માટ  એ 6 વડ િવભાય છે.

34. 28 સેમી  21 સેમી  12 સેમી માપ ધરાવતી લબંઘન પેટમા ંરૂરૂ સમાઈ શક તેવી લાબંામા ંલાબંી લાકડની લબંાઈ શોધો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35.
Aમાથંી  ની બાુ BC પર દોરલો લબં BCને Dમા ંએવી રતે છેદ છે ક DB
= 3CD ( ુઓ આપેલ આૃિત ) . સાબત કરો ક ,

.

36.
15 મી બાુવાળા ચોરસ આકારના ઘાસના ખેતરના એક ણૂે ઘોડાને 5 મી લાબંા દોરડાથી ખીલા
સાથે બાધંેલો છે.( ુઓ આૃિત )
( 1 ) ઘોડો ખેતરના ટલા ભાગમા ંચર શક તેુ ંેફળ શોધો.
( 2 ) દોરુ ં5 મીને બદલે 10 મી લાં ુ ંરાુ ંહોત , તો ચરવાના ેફળમા ંથતો વધારો શોધો.( 
= 3.14 લો.)

37. તકની એક રમતમા ંગોળ ફર ુ ંએક તીર (arrow) હોય છે. તે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (આૃિત ુઓ)માથંી
કોઈ એક સંયા પાસે િનદશ કર ુ ંઅટક છે. અને આ સમસભંાવી પરણામો છે. (1) તે 8 તરફ િનદશ કર
તેની સભંાવના કટલી? (2) અુમ સંયા તરફ િનદશ કર તેની સભંાવના કટલી? (3) 2 કરતા ંમોટ સંયા
તરફ િનદશ કર તેની સભંાવના કટલી? (4) 9 કરતા ંનાની સંયા તરફ િનદશ કર તેની સભંાવના કટલી?

OR

37. સરખી રતે ચીપેલા 52 પાના ઢગમાથંી એક પ ુયાદછક રતે પસદં કરવામા ંઆવે છે, તો તે પ ુ ં(1) ચવાં હોય (2) ચોકટુ ંહોય
(૩) એો ન હોય (4) કાળા રંગનો એો હોય તેની સભંાવના શોધો.

38. જો બપુદ  ને બી બપુદ  વડ ભાગવામા ંઆવે, તો શેષ x + a મળે તો k અને
a શોધો.

OR

38. જો  અને  એ બપુદ  ના ંબે ુયો હોય, તો બપુદના ંબધા ંજ ૂયો શોધો.

39. ભત પાસે એક િનસરણી જમીન સાથે  માપનો ણૂો બનાવે તે રતે કૂલ છે. િનસરણીના નીચલા છેડાનો ભાગ ભતની િવુ દશામા ંp
મી ૂર લઈ જતા ંતેનો ઉપરનો છેડો q મી ટલો નીચે ઊતર છે અને હવે િનસરણી જમીન સાથે  માપનો ણૂો બનાવે છે. સાબત કરો કSANKALYA
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરકના એક ણુ) (Marks - 16)

1. એક સમાતંર ેણીુ ંnુ ંપદ 2n + 1 છે , તો તેના ંથમ n પદોનો સરવાળો …………થાય .
A. n( n - 2 ) B. n ( n + 2 ) C. n ( n + 1 ) D. n ( n - 1 )

2. એક વ ુળ આકારના ખેતરને ખેડવાનો ખચ . 0.75 િત  ના દર . 4158 થાય છે. તો આ ખેતરની િયા r = ....... મી
A. 21 B. 42 C. 5544 D. 264

3. ચલ રુખ સમીકરણ ુમ  અને  માટ યોય જોડકા જોડો :

1.  તો ઉકલ ની સંયા (a) 0

2. (b) 1

4. 15 મી ચા ટાવરની ટોચ પરથી એક વહાણના અવસેધકોણુ ંમાપ  છે, તો ટાવરથી વહાણુ ંતર ..….… મી થાય.

A. 5 B. 10 C.  D. 

5. આૃિતમા ંO ક અને r િયાવાળા વ ુળના બહારના બુ માથંી AP અને PB બે પશકો દોરલા છે. જો  તથા AP = 6
સેમી હોય, તો  ના દરક ણૂાુ ંમાપ લખો તથા વા ABુ ંમાપ શોધો અને  ની પરિમિત શોધો.

6. 52 અને 117 બનંે વડ િવભાય હોય તેવી નાનામા ંનાની સંયા જણાવો.

7. માં  અને M એ AB પર તથા N એ AC પર હોય તો, યોય જોડકા જોડોઃ

1. (a) 

2. (b) 

8. માં  . જો BC = 3, AC = 5 તો cosec C = ...................

A.  B.  C. D.

9. ની િયા અને ચાઈ સમાન એટલે ક સેમી. હોય તેવા શુંુ ંઘનફળ = ………..  થાય.

A. B. C.  D. 

10. A (0, 0), B (1,0) અને C(0, 1) છે, તો  ની પરિમિત = ………

A.  B.  C. 3 D.

11. એક બોલર ારા 10 કકટ-મૅચોમા ંનીચે માણે િવકટો લેવામા ંઆવી છે : 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 આ માહતીનો બલુક શોધો.

12. ઘટનાની સભંાવના ....... થી મોટ અથવા તેના ટલી અને ........ થી નાની અથવા તેના ટલી હોય છે.

13.  નો એક ઉકલ ુમ હોવા છતા ંઅિવભાય છે તો Kની કમત ......... થાય

A.  B. C. 2 D. -2

14. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : 4 સેમી. િજયા અને O કવાળા વ ુળ પર આવેલા બુ P માથંી બે પશકોની જોડ રચવાુ ંશ નથી.

15. રચના કઈ રતે કર તેુ ંવણન .............. મા ંથાય છે.
A. પ B. સાય C. રચનાના ુા D. આપેલ તમામ

16. દશાવેલ સંયાઓ અુમે ીઘાત બપુદના ંુયોનો સરવાળો અને ૂયોનો ણુાકાર છે, તે પરથી ીઘાત બપુદ મેળવો :
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SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. બે સમકીય વ ુળો પૈક મોટા વ ુળની િયા 25 સેમી છે તથા તે વ ુળની 48 સેમી લાબંી વા નાના વ ુળને પશ છે . નાના વ ુળની
િયા શોધો .

18. એક સમતોલ પાસો એક વખત ઉછાળવામા ંઆવે છે, તો પાસા પરનો ક (1) 4થી મોટો હોય (2) 2 થી નાનો હોય (3) 3 હોય; તેની
સભંાવના શોધો.

19. નદના એક કનારથી લબંદશામા ં800 મી ચાઈએ આવેલા એક ઍરોલેનનો નદના બી કનારાથી ઉસેધકોણ 60° છે, તો નદની
પહોળાઈ કટલી હશે?

20. એક કાટકોણ િકોણની પરિમિત 60 સેમી છે તથા તેના કણની લબંાઈ 25 સેમી છે. તે િકોણુ ંેફળ શોધો..

21. બપુદ  ના ંબે ૂયો 1 અને -5 હોય, તો બપુદના ંબધા ંજ ૂયો શોધો.

22. એક વ ુળ આકારના ખેતરને વાડ કરવાનો ખચ મીટરના .24 માણે .5280 થાય છે.ખેતરને ખેડવાનો ખચ ચોરસ મીટરના .0.50
છે.ખેતર ખેડવાનો ખચ શોધો.( π = 22/7 લો.)

OR

22.
એક ચોરસ હાથમાલ પર 7 સેમી િયાવાળ નવ વ ુળાકાર ભાત બનાવી છે.(
ુઓ આૃિત ) હાથમાલના બાકના ભાગુ ંેફળ શોધો.

23. જો  , તો સાબત કરો ક 

OR

23. નીચેના દરક સાબત કરો :

24. 220 અને 132 આપેલ ણૂાકોની જોડના .ુસા.અ. અને લ.સા.અ. શોધો અને .ુસા.અ. x લ.સા.અ. = બનંે ણૂાકોનો ણુાકાર થાય છે તે
ચકાસો.

OR

24. 60, 84 અને 108 આપેલ ણૂાકોના અિવભાજય અવયવની રતે .ુસા.અ. અને લ.સા.અ. શોધો.

25. જો 2x + 3y = 7 અને a (x + y) - b (x - y) = 3a + b - 2 સમીકરણુમને અનતં ઉકલો હોય, તો a અને b ની કમતો શોધો :

OR

25. નીચેના ંરુખ સમીકરણુમ સુગંત છે ક સુગંત નથી, તે ન કરો. વળ, તે સમીકરણોને દશાવતી રખાઓનો કાર પણ જણાવો : x +
2y = 10; 2x – 3y = 12 .

26. એક નળાકાર બૉઇલરુ ંએક તરફુ ંઢાકંણ અધગોલક આકારુ ંછે.જો નળાકાર બૉઇલરની ચાઈ 2 મી અને યાસ 3.5 મી હોય , તો
બૉઇલરુ ંદરુ ંઘનફળ શોધો.

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. એક 80 મી પહોળા માગની બનંે બાુએ સમાન ચાઈના બે તભં િશરોલબં થિતમા ંછે. માગ પર વચે આવેલ કોઈ એક બુએથી બનંે
તભંની ટોચના ઉસેધકોણના ંમાપ 60° અને 30° જણાય છે. તો દરક તભંની ચાઈ શોધો તથા બનંે તભંુ ંિનરણ બુથી તર શોધો.

28. બે સમકીય વ ુળો પૈક મોટા વ ુળની િયા 25 સેમી છે તથા તે વ ુળની 48 સેમી લાબંી વા નાના વ ુળને પશ છે . નાના વ ુળની
િયા શોધો .

29. એક નળાકાર બનંે બાુએ 30 સેમી ચા શુંથી બધં છે. નળાકારની િયા 21 સેમી તથા સયંોજત પદાથની ુલ ચાઈ 140 સેમી છે. આ
પદાથુ ંઘનફળ શોધો.
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30. સરખી રતે ચીપેલા ં52 પાનંા ઢગમાથંી એક પુ ંયાદછક રતે પસદં કરવામા ંઆવે છે. પસદં કરલ પા ંગે નીચેની સભંાવનાઓ શોધો
:
( 1 ) તે પુ ંકાળા રંગનો રા હોય.
( 2 ) તે પુ ંકાળા રંગુ ંહોય અથવા રા હોય.
( 3 ) તે પુ ંલાલુ ંપણ ન હોય ક રા પણ ન હોય.
( 4 ) તે પુ ંકાળુ ંહોય અથવા એો હોય.
( 5 ) તે પુ ંએો પણ ન હોય ક રા પણ ન હોય.
(6) તે પુ ંખુુાવાં પુ ંન હોય.
( 7 ) તે પુ ંલાલ રંગુ ંખુુાવાં પુ ંહોય.

31. બપુદ p(x) = ના ંૂયો  અને  ની કમત શોયા વગર નીચેનાનંી કમત શોધો : (1 )  +  ( 2 )  (

3 )

OR

31. નીચે દશાવેલ સંયાઓ અુમે ઘાત બપુદના ંૂયોનો સરવાળો અને ૂયોનો ણુાકાર છે. તે પરથી ઘાત મેળવો:

32. નીચેુ ંકોટક એક ગામના ં100 ખેતરોમા ંિતહટર ઘુ ંઉપાદન દશાવે છે આ આિૃ-િવતરણને ‘થી વ’ુ કારના િવતરણમા ંપરવિતત
કરો અને તેનો ઓઈવ દોરો.

ઉપાદનમતા (કા / હટર) 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80
ખેતરોની સંયા 2 8 12 24 38 16

OR

32. નીચે આપેલ આિૃ-િવતરણનો મયક શોધો :

વગ 21-25 26-30 31-35 36-40 41- 45 46-50 51-55
આિૃ 18 32 30 40 25 15 40

33. આપેલ આૃિતમા,ં જો AB || DC હોય, તો xની કમત શોધો :

OR

33. મા,ં  અને QD વેધ છે. જો PD = 9RD હોય, તો સાબત કરો ક, PQ = 3QR.

34. બતાવો ક (1, -2), (2, 3), (–3, 2) અને (–4, – 3) એ સમબાુ ચુકોણના ંિશરોબુઓ છે.

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35. આૃિતમા ંPS યાસ પર એક વ ુળ દોરલ છે.PS = 12 સેમી તથા PQ = QR = RS છે. PQ અને QS યાસવાળા અધવ ુળો દોરલ છે.
છાયાંકત દશની પરિમિત અને ેફળ શોધો.  = 3.14)

36. એક ન એકધાર ઝડપે 360 કમી તર કાપે છે જો તેની ઝડપ 5 કમી/ કલાક વ ુહોય ,તો આટુ ંજ તર કાપવા તેને 1 કલાક ઓછો
સમય લાગે છે તો ઝડપ શોધો

37. જો  અને  એ બપુદ  ના ંબે ુયો હોય, તો બપુદના ંબધા ંજ ૂયો શોધો.

OR

37. જો બપુદ p(x) =  ને x – 3 વડ ભાગવાથી શેષ 21 મળે , તો kની કમત શોધો તથા ભાગફળ શોધો. યારબાદ
બપુદ  ના ંૂયો શોધો.
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38.  .હોય તો સાબત કરો ક , 

OR

38. નીચે િકોણની બાુઓ આપેલી છે . તે પૈક કયા િકોણો કાટકોણ િકોણો છે , તે ન કરો .  િકોણ કાટકોણ િકોણ હોય , તેના કણની
લબંાઈ શોધો :
( 1 ) 7 સેમી , 24 સેમી , 25 સેમી   ( 2 ) 3 સેમી , 8 સેમી , 6 સેમી    ( 3 ) 50 સેમી , 80 સેમી , 100 સેમી    ( 4 ) 13 સેમી , 12 સેમી
, 5 સેમી

39. સાબત કરો ક, (1, a), (2, b),  િશરોબુઓવાળા િકોણુ ંમયક y-અ પર નથી.૩
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરકના એક ણુ) (Marks - 16)

1. યાયા લખો : તરક સામાય પશક

2. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ૩ એ બપુદ  ુ ંએક ૂય છે.

3.  ના બીજ α અને β છે તથા α > β તો α - β = ..............
A. 5 B. 1 C. -1 D. -5

4. નાનામા ંનાની અિવભાય સંયા અને નાનામા ંનાની િવભાય સંયાનો લ.સા.અ. .............. છે.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. જો A (0, a) અને B (0, b) હોય તો આ બુઓ વચેુ ંતર AB = .............

A.  B.  C.  D. 

6. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : 5x + 7y = 19 અને 7x + 5y = 17, તો x + y =3 થાય.

7. ખંુ ક ખોંુ જણાવો :  મા ં  બુલક વગની આગળના વગની આિૃ છે.

8. નીચેની સમાતંર ેણીઓ માટ થમ પદ a અને સામાય તફાવત d લખો :
-3, -5, -7, -9, ....

9. જો  હોય, તો  = ....................

10.
A. 10 B. 9 C. 0 D. 18

11. િવભાગ-A (ઘટનાની સભંાવના) ને િવભાગ-B (રૂક ઘટનાની સભંાવના) સાથે યોય રતે જોડોઃ

1. P(E) = 0.3 (a) 0.60

2. (b) 0.70

12. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : પરઘના ચોથાભાગની ચાપ ક આગળ  નો ણૂો બનાવે.

13.  = ............ મ ી ટ ર સ ે મ ી

A.  B.  C. D. 1

14.  મા ંAB = 11, BC = 13 તથા AC = 18 તો BD = ................. થાય.
A. 12 B. 14 C. 15 D. 16

15. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : વ ુળને એવા બે પશકો દોર શકાય મની વચેના ણૂાુ ંમાપ 170° હોય.

16. વ ુળના બે પશકોના પશબુએ દોરલી િજયાઓ ક આગળ 120°નો ણૂો તર છે તો બે પશક વચેુ ંણૂો કટલો હશે ?
A. 60° B. 90° C. 30° D. 80°

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. એક સમતોલ પાસો એક વખત ઉછાળવામા ંઆવે છે, તો પાસા પરનો ક (1) 4થી મોટો હોય (2) 2 થી નાનો હોય (3) 3 હોય; તેની
સભંાવના શોધો.

18. નીચેના ંસમીકરણુમોના ઉકલ લોપની રતે મેળવોઃ
2x + y = 10, 3x + 2y = 17

19. 6 cm , 8 cm અને 10 cm િયાવાળા ધાનુા ગોળાઓને ઓગાળને એક મોટો નર ગોળો બનાવવામા ંઆવે છે , તો આ રતે બનતા
ગોળાની િયા શોધો .
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20. ચોરસ ABCDની લબંાઈ 14 સેમી છે. આૃિતમા ંદશાયા જુબ ચોરસના દરક િશરોબુને ક લઈ 7 સેમી િયાવાળા ંવ ુળો દોરલ છે,
થી દરક વ ુળ બી બે વ ુળોને બહારથી પશ છે. આૃિતમાનંા છાયાંકત દશુ ંેફળ શોધો.

21. સમબાુ િકોણમા ંસાબત કરો ક , કોઈ પણ બાુના વગના 3 ગણા એ તેના કોઈ પણ વેધના વગના 4 ગણા બરાબર છે .

22. નીચે આપેલ સમીકરણના ંબીજ ણૂવગની રતથી મેળવો :

OR

22. જો ઘાત સમીકરણ  ને સમાન ઉકલ હોય, તો સાબત કરો ક a = 0 અથવા

.

23. યાર થમ પદ a અને સામાય તફાવત d ના ંૂયો નીચે માણે હોય યાર સમાતંર ેણીના ંથમ ચાર પદ શોધો : a = - 1 , d =

OR

23. એક સમાતંર ેણીુ ં12ુ ંપદ 4 અને 20ુ ંપદ – 20 છે, તો તે ેણીુ ંnુ ંપદ શોધો.

24.
એક ઇલેિશયનને 5 મી ચાઈવાળા થાભંલા પર 'ફૉટ'ુ ંસમારકામ કરવાુ ંછે. આ માટ તેણે
ટોચથી 1.3 મી નીચે ધુી પહચીને સમાર કામ કરવાુ ંછે. (ુઓઆૃિત) આ માટ તે સમિતજ
રખા સાથે 60° માપનો ણુો રહ તે રતે  એક િનસરણી થાભંલા સાથે ાસંી ટકવે છે અને ઇછત
જયાએ પહચે છે, તો િનસરણીની લબંાઈ કટલી હશે ? તુપરાતં િનસરણીને થાભંલાના પાયાથી
કટલે ૂર રાખવી પડશે ? ( લો.)

OR

24.

જમીન પર એક ટાવર િશરોલબં થિતમા ંછે. તેના પાયાથી 15 મીટર ૂર રહલા જમીન
પરના એક બુથી ટાવરની ટોચના ઉસેધકોણ ુ ં60°, તો ટાવરની ચાઈ શોધો.

25. 101 િવાથઓએ એક પરામા ંમેળવેલ ણુુ ંઆિૃ-િવતરણ નીચે માણે છે :આપેલ માહતી માટ બનંે કારના ઓઈવ દોરો અને તે
પરથી િવાથઓએ મેળવેલ ણુનો મયથ શોધો.

ણુ 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
િવાથઓની સંયા 10 8 12 24 6 25 16

OR

25. નીચેના આિૃ-િવતરણનો મયથ શોધો :

અઠવાડક વેતન (.મા)ં. 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119
કામદારોની સંયા 5 15 20 30 20 8

26. P એ O ક અને 8 િયાવાળા વ ુળના સમતલુ ંએુ ંબુ છે ક થી OP = 17. Pમાથંી વ ુળને બે પશકો દોરલા છે,  વ ુળને A
અને Bમા ંપશ છે. AB શોધો.

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)
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27. નીચે આપેલ આૃિતમા ંલબંચોરસ ABCDની બાુઓના ંમાપ દશાવેલ છે. x અને y ની કમત
શોધો.

28. 40 મી ચાઈના એક મકાનની ટોચ ઉપરથી ઝતંા ંમાન તરફ આવતી એક મોટરગાડનો અકુ સમયમા ંઅવસેધણં  થી વધીને 

થાય છે, તો આ મોટરગાડએ તે સમયમા ંકટુ ંતર કાુ ંહોય?

29. સરખી રતે ચીપેલા ં52 પાનંી થોકડમાથંી એક પ ુ ંકાઢવામા ંઆવે છે. તો (1) લાલનો લુામ (2) કાળુ ંપ ુ ં(3) ચોકટની રાણી હોય
તેની સભંાવના શોધો.

30. મા,ં M અને N અુમે AB અને ACના ંમયબુ છે. જો  ુ ંેફળ 90 સેમી  હોય, તો  ુ ંેફળ
શોધો.

31. બે સંયાઓના વગનો તફાવત 180 છે નાની સંયાનો વગ મોટ સંયા કરતા 8 ગણો છે બનંે સંયાઓ શોધો

OR

31. િવમાનની સુાફર કરતી એક મરલાયક ીને િવમાનમા ંચડતી વખતે જ ઈ થઈ, તેથી િવમાન-ચાલક તરત જ તાકાલક સારવારવાળ
યતઓને બોલાવીને તે ીને સારવાર પહચાડ. યારબાદ િવમાન તેના િનિત સમય કરતા ં30 િમિનટ મોુ ંઉપડુ.ં પરં,ુ 1500 કમી
ૂર આવેલા ચોસ શહરમા ંિવમાન િનિત સમયે પહચે તે માટ િવમાન-ચાલક સુાફર દરિમયાન િવમાનની ઝડપ સામાય ઝડપ કરતો
250 કમી/ કલાક વધાર રાખી અને િવમાનને િનિત સમયે પહોચાડુ.ં િવમાનની સામાય ઝડપ શોધો. આ  ારા કયો સણુ દિશત
થાય છે ?

32. 6 સેમી િયાવાળા એક વ ુળનો લચુાપ ક આગળ  ના માપનો ણૂો તર છે. તે ચાપને સગંત લુૃાશંુ ંતથા ુુૃાશંું
ેફળ શોધો.

OR

32. એક વ ુળાકાર મેદાનની િયા 56 મી છે. તેની દર 7 મી પહોળો રતો છે. આૃિતમા ંબતાયા જુબના છાયાંકત ભાગુ ંસમારકામ
કરવાુ ંછે. સમારકામનો ખચ  40/મી  લેખે કટલો થશે?

33. િનયસમ નો ઉપયોગ કરને સાબતકરોક, 

OR

33. નીચેના દરકની કમત શોધો :

34. સાબત કરો ક , વ ુળની બહારના બુમાથંી વ ુળને દોરલા બે પશકો વચેનો ણૂો અને પશબુઓને કને જોડતા રખાખડં વચેનો
ણૂો એકબીને રૂક હોય છે .

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35. સાબત કરો ક , બે છેદતી રખાઓને પશતા વ ુળુ ંક તે બે રખા વડ બનતા ણૂાના કોણભાજક પર આવેલ હોય છે .

36. નીચે િઘાત બપુદની સાથે દશાવેલ સંયામા ંતેના ંૂયો છે ક નહ તે ચકાસો. દરક મા ંશયો અને સહણુકો વચેનો સબંધં પણ

ચકાસો :

37. નીચે આપેલ કોટક, ભારતના ંકટલાકં રાયોના ામીણ િવતારો અને કશાિસત દશો(Union Territories)ની ાથિમક શાળાઓમા ંી
િશકોુ ંટકાવાર િવતરણ આપે છે. આ િવભાગમા ંવણવેલ ણેય રતો ારા ી-િશકોની સંયાનો મયક ટકામા ંશોધો.

ી-િશકોની ટકાવાર 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85
રાયો / કશાિસત દશોની સંયા 6 11 7 4 4 2 1

OR
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37. નીચેના આિૃ-િવતરણનો મયક 46 છે. ટૂતી આિૃ f શોધો.

વગ 0-20 40-60 20-40 60-80 80 -100 100-120
આિૃ 10 f 7 6 5 4

38. બે સંયાઓના વગનો તફાવત 180 છે નાની સંયાનો વગ મોટ સંયા કરતા 8 ગણો છે બનંે સંયાઓ શોધો

OR

38. એક ન એકધાર ઝડપે 360 કમી તર કાપે છે જો તેની ઝડપ 5 કમી/ કલાક વ ુહોય ,તો આટુ ંજ તર કાપવા તેને 1 કલાક ઓછો
સમય લાગે છે તો ઝડપ શોધો

39. એક િસો ણ વખત ઉછાળવામા ંઆવે છે. નીચે આપેલી ઘટનાઓની સભંાવના શોધો.(1) A: ઓછામા ંઓછ બે છાપ મળે, (2) B: બરાબર
બે છાપ મળે. (3) C: વમુા ંવ ુએક છાપ મળે. (4) D: કાટંા કરતા છાપની સંયા વ ુહોય.
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરકના એક ણુ) (Marks - 16)

1. 50 મી ચાઈના એક લુ પરથી એક હોડનો અવસેધકોણ  છે. આથી હોડુ ંલુથી સીુ ંતર .......... મી હોય.
A.  B. 50 C.  D. 25

2. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : બે વ ુળની િયા 4 સેમી અને 3 સેમી છે. જો વ ુળુ ંેફળ આ બે વ ુળના ંેફળના સરવાળા ટુ ંહોય, તો તે
વ ુળની િયા 5 સેમી થાય.

3. આપેલ રખાખડંુ ં3 +  ણુોરમા ંિવભાજન કરુ ંશ છે.

4. વ ુળના કોઈપણ એક યાસના યબુમાથી દોરલા વ ુળના પશકો પરપર ..............હોય.

5. જો P (2, 2), Q (-4, -4) અને R (5, -8)એ  ના ંિશરોબુઓ હોય, તો Rમાથંી દોરલ  ની મયગાની લબંાઈ
............... એકમ થાય.

A.  B.  C.  D.

6. બે ગોળાના ઘનફળનો ણુોર 8 : 27 છે તથા મોટા ગોળાની િયા R અને નાના ગોળાની િયા r હોય, તો (R-r) : r = ……………

7. સમાતંર ેણી–2,-6, -10,-14…….નો સમાય તફાવત ....... છે.
A. 4 B. -4 C. –2 D. -8

8. ુ ં(3, 8) એ સમીકરણો 2x+3y=30 અને 3x-2y=-7નો સામાય ઉકલ છે ?

9. ઘાત સમીકરણ  ના ંબીજ ભ વાતિવક સંયાઓ હોય તે માટની શરત જણાવો.

10. બપુદ . માટના ૂયો માટ જોડકા ંજોડો.

1. (a) 3

2. (b) 4

11. માં  અને  વેધ છે. AB = 9, AD = 8, BE = 12, AC = 15 હોય તો  ની પરિમિત = .............

A. 24 B. 30 C. 34 D. 40

12.  ના દશાશં િનપણમા ંદશાશં-થાન બાદ . . . . . . . . .કો હોય.

13. જો કોઈ વ ુળની બે િયા વચેના ણૂાુ ંમાપ 70° હોય, તો તે બે િયાના યબુએ દોરલ પશકો વચેના ણૂાુ ંમાપ પણ 70°
હોય.

14. “થી ઓછા” કારનો ઓવ દોરવા માટ x-અ .......... લેવામા ંઆવે છે.

15. 3, 4, 5,...9 સંયાઓમાથંી કોઈ એક સંયા યાદછક રતે પસદં કરતા ંતે 4 નો ુણત હોય તે ઘટનાની સભંાવના શોધો.

16. જો  અને  હોય, તો  = ........ .
A. 7 B. 12 C. 25 D. 1

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. ધાનુા એક લબંઘનુ ંમાપ 66 cm x 42 cm x 21 cm છે.તે લબંઘનને ઓગાળને 4.2 cm યાસવાળ ગોળઓ બનાવવામા ંઆવે , તો
કટલી ગોળઓ બને ?
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18. એક પુરમાકટમા ંરિવવારના દવસે આવેલા 1000 યતઓની મરુ ંઆિૃ-િવતરણ નીચે જુબ મળે છે :

મર (વષમા)ં યતઓની સંયા
0 - 10 105
10-20 222
20-30 220
30-40 138
40-50 102
50-60 113
60-70 100

આપેલ માહતીનો મયક, મયથ તથા બલુક શોધો. 

19. ટાવરના તળયામાથંી પસાર થતી રખા પર તળયાથી 4 મી અને 9 મી ૂર આવેલા ંબે બુથી ટાવરની ટોચના ઉસેધકોણના ંમાપ
કોટકોણના ંમાપ છે. સાબત કરો ક, ટાવરની ચાઈ 6 મી છે.

20. .ુસા.અ. (a,b) x લ.સા.અ. (a,b) = abનો ઉપયોગ કર લ.સા.અ. (105, 91) શોધો.

21. જો રુખ સમીકરણુમ 2x – 3y = 12 અને 6x + ky = 36ને અસંય ઉકલ મળે, તો k ની કમત શોધો.

22. એક પેટમા ં1થી 20 નબંર લખેલી ચીઓ છે. તેમાથંી એક ચી યાદછક રતે લેવામા ંઆવે તો, તે ચી પરનો નબંર ( 1 ) અુમ હોય (
2 ) અિવભાય હોય ( 3 ) 5નો ુણત હોય તેની સભંાવના શોધો.

OR

22. પાસાને એકવાર ફકવામા ંઆવે છે તો (1) અિવભાજય સંયા (2) 2 અને 6 વરચેની સંયા (3) અુમ સંયા મળવાની સભંાવના શોધો.

23. નીચે દશાવેલા ંબુઓથી જો ચુકોણ રચાતો હોય , તો તેનો કાર જણાવો અને તમારા જવાબ માટ કારણ આપો (- 3, 5), (3 , 1), (0 ,
3), (- 1 , - 4)

OR

23. x - અ બુઓ A ( 1, - 5 ) અને B (- 4, 5 ) ને જોડતા રખાખડંુ ંકયા ણુોરમા ંિવભાજન કર છે તે શોધો. િવભાજન બુના યામ પણ
શોધો.

24. ચકાસો ક 3, -1,  એ િઘાત બપુદ ના ંુયો છે અને તે પછ ુયો અને સહણુકો વચેનો

સબંધં ચકાસો.

OR

24. નીચે દશાવેલ સંયાઓ અુમે ઘાત બપુદના ંૂયોનો સરવાળો અને ૂયોનો ણુાકાર છે. તે પરથી ઘાત બપુદ મેળવો અને તે
બપુદના ંૂયો મેળવો:

25. સાબત કરો :

OR

25. નીચેનાની કમત શોધો :

26. સમાતંર ેણી  ના થમ n પદોનો સરવાળો શોધો.
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27. 35 િવાથઓની શારરક તપાસ દરિમયાન તેમના વજન ગેની માહતી નીચે જુબ મળે છેઃ

વજન (કામા)ં િવાથઓની સંયા
38થી ઓં 0
40થી ઓં 3
42થી ઓં 5
44થી ઓં 9
46થી ઓં 14
48થી ઓં 28
50થી ઓં 31
52થી ઓં 35

િવાથઓના વજનનો બલુક શોધો. 

28. પાચં ઘટં એક સાથે વગાડવાુ ંશ થાય છે. દરક ઘટં અુમે 6,7,8,9 અને 12 સેકડના ંતરાલે વાગે છે તો 1 કલાકમા ંબધા જ ઘટં સાથે
કટલી વાર વાગશે? (શઆતમા ંસાથે વાગે છે તે ગણવાના નથી)

29. એક પહાડની તળેટએથી તેની ટોચનો ઉસેધકોણ 45° છે.સમતલ જમીન સાથે 30°નો ણૂો બનાવતા પહાડ પરના ઢાળ પર 1000 મી
ચાયા બાદ પહાડની ટોચનો ઉસેધકોણ 60°થાય છે. પહાડની ચાઈ શોધો. ( )

30. જો બપુદ  ને  વડ િનઃશેષ ભાગી શકાતી હોય, તો a અને b શોધો.

31. ણ સમાતંર ેણીઓના ંથમ n પદોના સરવાળા  અને  છે . દરક સમાતંર ેણીુ ંથમ પદ 5 છે અને તેઓના સામાય
તફાવત અુમે 2 , 4 અને 6 છે . સાબત કરો ક ,

OR

31. એક સમાતંર ેણીના ંથમ સાત પદોનો સરવાળો 182 છે . જો તે ેણીના ં4થા અને 17મા પદનો ણુોર 1 : 5 હોય , તો તે ેણી શોધો .

32. ABCD સમબાુ ચુકોણ છે. સાબત કરો ક,  .

OR

32. સાબત કરો ક, િકોણની બાુઓના ંમયબુઓથી રચાતા િકોણુ ંેફળ ળૂ િકોણના ેફળના ચોથા ભાગ ટુ ંહોય છે.

33. એક ગલામા ં50 પૈસાના સો િસા, ા.1ના પચાસ િસા, ા.2ના વીસ િસા અને . 5ના દસ િસા છે. જયાર આ ગલાને ધો કરવામાં
આવે યાર પામાથંી એક િસો બહાર પડ તે સમસભંાવી હોય તો િસો (1) 50 પૈસાનો િસો હશે. (2) . 5 નો િસો નહ હોય તેની
સભંાવના કટલી?

OR

33. યાદછક રતે પસદં કરલ લીપ વષ ન હોય તેવા વષ માટ નીચેની ઘટનાઓની સભંાવના શોધો :
( 1 ) તે વષમા ં52 રિવવાર હોય.
( 2 ) તે વષમા ં53 રિવવાર હોય.

34. એક હોડ વાહની િવુ દશામા ં30 કમી અને વાહની દશામા ં28 કમી તર ુલ 7 કલાકમા ંકાપે છે. તે જ હોડ તે જ નદમા ંવાહની
િવુ દશામા ં21 કમી તર કાપીને ળૂ થાને 5 કલાકમા ંપાછ આવે છે. હોડની થર પાણીમા ંઝડપ તેમજ નદના વાહની ઝડપ
શોધો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ગણતર કર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35. 11 સેમી લબંાઈનો રખાખડં AB દોરો. A ક અને 4 સેમી િયવાં વ ુળ તથા B ક અને 3સેમી િયવાં વ ુળ દોરો. દરક વ ુળને
બી વુળને બી વુળના કમાથંી પશકોની જોડ રચો. તથા રચના ના ુા લખો.

36. વાવાઝોડાને કારણે એક ઝાડ એ રતે ભાગંીને વળ ય છે, થી તેની ટોચ જમીન સાથે  ના માપનો ણૂો બનાવે છે. ઝાડની ટોચ
જમીનને અડક તે બુુ ંઝાડના થડથી તર 9મી હોય, તો ઝાડની ચાઈ શોધો.

37. જો  હોય તો n ના તમા ંૂયોની સંયા ...... છે.

OR

37. એક ુકાનદાર પાસે મોટ ચોપડ 330 અને નાની ચોપડ 105 છે. ુકાનદાર આ નોટકુોને એવી રતે ગોઠવણી કરવા માગેં છે ક દરક
હરોળમા ંએકસરખી નોટકુોની સંયા સમાન રહ. તેમજ આ ગોઠવણી તળયાની ઓછામા ંઓછ જયા રોક, તો દરક હરોળમા ંદરક ચોપડની
મહમ સંયા કટલી હશે?

38. બે સમતોલ પાસાને એક વખત ઉછાળવામા ંઆવે છે. આ યોગના ંમળતા ંશ પરણામો લખો. પાસા પર મળતા ણૂાકોનો સરવાળો (1) 8
હોય (2) 4 હોય (3) 9 થી વ ુહોય (4) 5 થી ઓછો હોય (5) 3 અથવા 4નો ુણત હોય (6) 3 અને 4નો ુણત હોય (7) અિવભાય
સંયા હોય (8) 18નો અવયવ હોય (9) 13થી ઓછો હોય (10) 2થી ઓછો હોય તે ઘટનાની સભંાવના શોધો.
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OR

38. સરખી રતે ચીપેલા ં52 પાનંા ઢગમાથંી એક પુ ંયાદછક રતે પસદં કરવામા ંઆવે છે. પસદં કરલ પા ંગે નીચેની સભંાવનાઓ શોધો
:
( 1 ) તે પુ ંકાળા રંગનો રા હોય.
( 2 ) તે પુ ંકાળા રંગુ ંહોય અથવા રા હોય.
( 3 ) તે પુ ંલાલુ ંપણ ન હોય ક રા પણ ન હોય.
( 4 ) તે પુ ંકાળુ ંહોય અથવા એો હોય.
( 5 ) તે પુ ંએો પણ ન હોય ક રા પણ ન હોય.
(6) તે પુ ંખુુાવાં પુ ંન હોય.
( 7 ) તે પુ ંલાલ રંગુ ંખુુાવાં પુ ંહોય.

39. એક લબંચોરસ આકારના બગીચાની લબંાઈ 100 મી અને પહોળાઈ 50 મી છે. તેની દરક બાુએ બહારની બાુએ અધવ ુળ આકારની
લોની ારઓ છે. આ બધી જ ારઓને સમથળ કરવાનો ખચ 70 પૈસા િત મી  લેખે શોધો.
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. .............. ની હાજરથી નાના તરડાની શોષક સપાટુ ંેફળ વધે છે.

2. અવરોધકતાવાળા તારને ખચીને તેની લબંાઈ બમણી કરતા ંતેની નવી અવરોધકતા કટલી થાય?

3. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : તવોના વગકરણ માટ િટુનો િનયમ રિશયન રસાયણશાી મેડલીફ આયો છે.

4. નીચે આપેલી યામા ંરડશનકતા ંપદાથ ો છે?

A.  B.  C.  D.

5. સૌ થમ લોકભાગીદારવાળ યોજના બેનજએ કયા િવતારમા ંશ કર?

6. મના દરના ભાગની pH કટલી હોય યાર દાતંુ ંય ન થાય ?
A. 5.5 કરતા ંઓછ B. 5.5 કરતા ંવ ુC. 4.5 કરતા ંઓછ D. 4.5 કરતા ંવુ

7. _________ કોઠાિં અને __________ ૃૃુિમમા ંનુઃસન મતા વ ુજોવા મળે છે.

8. કશયમ અને ફોફટુ ંિનયમન કરતો તઃાવ કયો છે?

9. મેડલના યોગમા ંજો Tt અને tt જનીન બધંારણ વચે સકંરણ થાય તો તેની  પેઢમા ંવપ માણ ક ુ ંહશે?

10. ુબંકય ેને લબં કૂલા િવતુવાહધારત રુખ વાહક ારા અભુવાતા બળની દશા ન કરવા માટનો િનયમ લખો.

11. આહારૃખંલાની કડ જણાવો.

12. ખરા ંક ખોંુ જણાવો : ુ સોનાને 22 કરટુ ંગણવામા ંઆવે છે.

13. ખંુ ક ખોટા ંજણાવો :ૃવીના પોપડામા ંકાબન કાબનેટ, હાઈોજન કાબનેટ, કોલસો અને પેોલયમ વપે હોય છે.

14. કાશ એટલે ુ?ં તેુ ંવપ જણાવો

15. સુ તાપીય ઊ મેળવવા માટ કઈ આવયક શરત છે ?

16. જોડકા ંજોડો :

1. અમીબા a. પમો

2. પેરામીિશયમ b. ઝાલરો

3. c. ખોટા પગ

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. કાબન અને તેના ંસયંોજનોનો ઉપયોગ મોટ ભાગે બળતણ તરક શા માટ થાય છે ?

18. રુખ વાહકમા ંવહતા ંવાહને લીધે ઉવતા ંુબંકયેની ેરખાઓની ભાત દોરો.

19. ઊોતની પસદંગી કયા ંપરબળો પર આધાર રાખે છે ?

20. િવધાન સમવો : વીજ -આવેગમા ંમયાદાઓ હોવા છતા ંસકંલન માટ ઉમ સાધન છે.

21. ઓઝોનતરના િવઘટનમા ંુય જવાબદાર સયંોજન કુ ંછે ? તેનો ઉપયોગ શેમા ંથાય છે?

22. નીચેની ઍિસડની યાદમાથંી બળ એિસડને િનબળ ઍિસડથી ુદા પાડો. હાઈોલોરક ઍિસડ, સાઇક ઍિસડ, એસેટક ઍિસડ, નાઇક
એિસડ, ફોિમક એિસડ, સફફુરક ઍિસડ

OR

22. દાખલા ગણો : 50 mL KOHના ાવણુ ં5 mL આપેલ ના ાવણ વડ સંણૂ તટથીકરણ થાય છે. જો આપણે એ જ KOHુ ં15
mL ાવણ લઈએ, તો તેને તટથ કરવા માટ  ના ાવણુ ંકદ કટુ ંજોઈએ?
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23. ઉકાસ કવી રતે થાય છે તેની સાચી સમૂતી દશાવતી આૃિત કઈ છે? શા માટ ?

OR

23. વૈાિનક કારણો આપો : મેડલે યોગો માટ વટાણાના છોડની પસદંગી કર હતી.

24. અધધા ુતવો એટલે ુ?ં કયા ંકયા ંતવો અધધા ુતવો છે?

OR

24. હી મોસેલે વૈાિનકનો ફાળો જણાવો.

25. ડબલ તગળ (ઉભયાતંગોળ) લેસ ૂંકમા ંસમવો.

OR

25. અરસાુ ંુ એટલે ુ?ં તેને ગાણિતક વપમા ંલખો.

26. સય ધામુા ંમદં હાઇોલોરક ઍિસડ ઉમેરવામા ંઆવે યાર કયો વા ુઉપ થાય છે ? લોખડંની મદં સાથેની યાું
રાસાયણક સમીકરણ લખો.

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. સા ુઅને ડટટના યાશીલ સહૂ જણાવી, તેના અુુ ંબધંારણ જણાવો.

28. ૂંક નધ લખો : વનપિતઓમા ંઉસન

29. આિુનક આવત કોટકમા ંિનકલ અને કોબાટના ંથાન કવી રતે િનિત કરવામા ંઆયા ંછે ?

30. કલકાસન િવશે સમૂતી આપો. [August 2020]

31. ણ ધાઓુ X, Y અને Z માથંી X ઠંડા પાણી સાથે યા કર છે. Y ગરમ પાણી સાથે યા કર છે અને Z ફકત પાણીની વરાળ સાથે
યા કર છે. X, Y અને Z ને ઓળખો તથા તેમને સયતાના ચડતા મમા ંપણ ગોઠવો.

OR

31. થિમટ યા સમવો

32. આયોિનક સમીકરણ એટલે ુ?ં ઉદાહરણ સહત સમવો.

OR

32. નીચેના ણ સમીકરણો :

આ માહતીના ઉપયોગથી નીચે આપેલ ોના જવાબ આપો.
(a) સૌથી વ ુસય તવ કુ ંછે?
(b)સૌથી ઓ ંસય તવ કુ ંછે?
(c) આપેલ સમીકરણમા ંસમાિવટ યાનો કાર જણાવો.

33. વનકટાઈની ગભંીર અસરો જણાવો.

OR

33. ભારતમા ંપાણીના થાિનક ોતો પર થાિનક િનવાસીઓુ ંિનયંણ શાના કારણે સમાત થઈ ગુ ં?

34. દાખલા ગણો : 4 cm ચાઈવાળ વનુે 12 cm કલબંાઈ ધરાવતા તગળ અરસાની સામે 18 cm તર કૂવામા ંઆવે છે, તો
િતબબુ ંથાન, કાર અને ચાઈ શોધો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)
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35. ધાનુી પાણી સાથેની યા યોય ઉદાહરણ આપીને સમવો.

36. િવતૃ રતે સમવો : જળિવતુ લાટ

37. િનરપે વભવનાકં સમવો.

OR

37. દાખલા ગણો : એક લેસની કલબંાઈ -25 cm છે. આ લેસનો પાવર અને કાર જણાવો.

38. એકદશ વાહ (DC) ઉપર ંુક નોધ લખો.

OR

38. ુબંકયે ારા િવતુવાહધારત વાહક તાર પર લાગતા ંબળ માટની િૃુ ંવણન કરો.

39. મેડલીફના વગકરણની મયાદાઓ જણાવો.
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. બે ક તેથી વ ુયકોમાથંી એક જ નીપજુ ંિનમાણ થાય, તે યા કઈ છે?

2. જોડાણ વગર એકબીને પસાર કરતા ંતારની સંા દશાવો.

3. યાયા આપો: આયોિનક બધં (Ionic bond) )

4. કાશસવંેદ કોષો ુ ંછે ?

5. ખંુ ક ખોંુ જણાવો :ડાયનાસોરમા ંપછાનંો ઉપયોગ ઠંડા હવામાન સામે અવાહક પડ તરક થયો હતો.

6. બૂ જ મદં નાઈક અિસડ સાથે કઈ ધાઓુ હાઈોજન વા ુુત કર છે ?

7. રસસવંેદ ાહઓ એટલે ુ ં? તેઓના ંથાન જણાવો.

8. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : બેઈઝને પાણીમા ંઓગાળતા  આયનો ઉપ થાય છે.

9. ુદરતી િનવસનતંોમા ંસીધી આહારૃખંલાઓ શા માટ સામાય નથી ?

10. લુૅડના અટકમા ંલિથયમ સાથે કુ તવ સમાન ણુધમ ધરાવે છે?

11. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : બધંમા ંપાણી એકિત કરવામા ંઆવે યાર થિત-ઊુ ંકાય-ઊમા ંપાતંર થાય છે.

12. ગજયા ુબંકના કયા થાને તેુ ંુબંકવ મહમ હોય છે ?

13. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : પરાવતનના િનયમો ખરબચડ અને અિનયિમત સપાટને લા ુપાડ શકાય નહ.

14. માનવના ુિપડુ ંકાય ુ ંછે?

15. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : કટલીક વનપિતમા ંનકામા પદાથનો સંહ કોપીય રસધાનીમા ંથાય છે.

16. યોય જોડકા જોડો:

1. ખનીજ તેલ (i) નુઃ ાય

2. સુ તાપીય ઊ (ii) પરમા ુઊ

3. (iii) નુઃ અાય ઊ

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. ઝક ધાનુી મદં હાઈોલોરક એિસડ અને સોડયમ હાઈોસાઈડના ાવણ સાથેની સમતોલત યા લખો.

18. "જગંલોના પરંપરાગત ઉપયોગની રતો િવુ વૂહ રાખવાનો કોઈ ખાસ આધાર નથી.'' ઉદાહરણ સાથે િવધાન સમવો.

19. ગગ એટલે ુ ં? ગગને ૂર કરવા માટ વપરાતી પિતઓનો આધાર શેના પર રહલો છે ?

20. તમાર ધારણા જુબ મૅનેિશયમ વી રાસાયણક યાઓ દશાવતા ંબે તવોના ંનામ આપો. તમાર પસદંગીનો આધાર ુ ંછે?

21. લગી જનન માટ બે સવો (યત) વચે જનનકોષોુ ંથળાતંર કવી રતે થાય છે ?

22. વૈાિનક કારણો આપો : નદમા ંતરતી માછલીને વધવી ુકલ છે.

OR

22. તગળ અરસાથી 10 cm ૂર કુલી વુ ુ ંવાતિવક િતબબ મળે છે. જો િતબબ વ ુકરતા ંચાર ગુ ંમોંુ હોય, તો તગળ
અરસાની કલબંાઈ શોધો.

23. ઓઝોન અ ુકવી રતે બને છે ?

OR

23. િવક િવશાલન એટલે ુ ં? ુ ંિનવસનતંના િવિવધ તરો પર િવક િવશાલનની અસર પણ ભ ભ હોય છે ?

24.  ૂ ધરાવતા કાબન ડાયોસાઇડુ ંઇલેૉન- બુ િનપણ ુ ંથશે ?

OR

24. ઇથેનોલના ભૌિતક ણુધમ જણાવો.
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25. લેડ (III) નાઇટ અને પોટિશયમ આયોડાઈડના ાવણ વચે થતી રાસાયણક યાુ ંસમતોલત રાસાયણક સમીકરણ લખીને યાનો
કાર ઓળખી જણાવો.

OR

25. સરળતાથી ારણ ન થતી બે ધાઓુના નામ આપો. કટલીક ધાઓુુ ંારણ લાભકારક છે. યાર કટલીક ધાઓુુ ંારણ એક ગભંીર
સમયા છે. સમવો.

26. જો આપણને િવતુ રુવઠો ન મળે તો આપણા વનમા ંુ ંફરફાર આવે ?

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. વોહલર કઈ માયતાુ ંખડંન કુ ? ઉદાહરણ આપો.

28. ણ ધાઓુ X, Y અને Z માથંી X ઠંડા પાણી સાથે યા કર છે. Y ગરમ પાણી સાથે યા કર છે અને Z ફકત પાણીની વરાળ સાથે
યા કર છે. X, Y અને Z ને ઓળખો તથા તેમને સયતાના ચડતા મમા ંપણ ગોઠવો.

29. રાસાયણક સમીકરણ કવી રતે લખાય છે ? યોય ઉદાહરણ ારા સમવો.

30. લુટની ખામીવાળ યતુ ંનકબુ 25 cm અને ૂરબુ 50 cm છે, તો આ યત નીચેના ંતરોએ રહલ વ ુપટ જોઈ શકશે :
(1) 5 cm (2) 25 cm (3) 60 cm મા ‘હા’ ક ‘ના’ મા ંઉર આપો.

31. સમવો : આહારળ

OR

31. ૂંક નધ લખો : િનવસનતં

32. ગરમ વનુો પશ થતા ંકવી રતે િતવત વપે હાથ ખસેડ લેવાય છે, તે સમવો,

OR

32. ચેતાકોષની સરંચના દશાવતી આૃિત દોરો અને તેના ંકાયુ ંવણન કરો.

33. 2 kW પાવર રટગ ધરાવ ુ ંએક ઈલેક ઓવન 5 Aુ ંવાહ રટગ ધરાવતા એક ઘર ુિવતુપરપથ (220 V)મા ંવાપરવામા ંઆવે છે,
તો આ પરપથમા ંતમે કવા ં(કયા)ં પરણામોની અપેા રાખો છો ? સમવો.

OR

33. સોલેનોઇડ ુબંક તરક કવી રતે વત છે? ુ ંતમે ગજયા ુબંકની મદદથી િવતુવાહધારત સોલેનોઇડનો (ુબંકય) ઉર અને દણ
વુ શોધી શકો ? સમવો.

34. દાખલા ગણો : એક િવતુ હટરને 220 Vની લાઇન સાથે જોડતા ં4.4 kW પાવર ખચાય છે, તો (1) હટરમાથંી વહતો િવતુવાહ (2)
હટરનો અવરોધ (3) 2 કલાકમા ંખચાતી િવતુ-ઊ શોધો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35. કૉાસેટવ પિતઓ સમવો.

36. મુયુ ંમગજ તેના િવિવધ ભાગોના કાય સાથે વણવો.

37. ગોલીય અરસા વડ રચા ુ ંબુવ ુ ંવુ ુ ંિતબબ મેળવવા માટ ુય કયા ંચાર કરણોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે ? કરણાૃિત દોરને
સમવો.

OR

37. દાખલા ગણો : તગૉળ અરસાની વતાિયા 12 cm છે, તેના ારા મળુ ંિતબબ વાતિવક અને  મોટવણીવાં મળે છે. વ-ુતર

અને િતબબ-તર શોધો.

38. બધં બધંવાના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.

OR

38. વન-આછાદન થવાથી કઈ કઈ સમયાઓ ઉભી થાય ?

39. સવ િતઓના ંલણોની કાઓ આધાર તેમની વચેના ઉકાસીય સબંધંો રચી શકાય છે. સમવો.

SANKALYA

Answer key and solution of this paper set will be released on our YouTube Channel "Sankalya"

Download Sankalya from Play store 
and Revise all topics easily 

24 Use code: SAN50 for 50% Discount



SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : કાબિનક યોુ ંિવષટન કરતા ૂમ વો ઉપાદકોના પોષક તર ગોઠવાયેલા છે.

2. રુખ િવતુવાહધારત તાર વડ ઉવુ ંુબંકય ે અને તર વચેનો સબંધં જણાવો.

3. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : વપરાઈ ગયેલા ંકાગળ ઉપર યોય યા કર તેમાથંી નવા ંકાગળ બનાવવા તે Repurpose (હફુર કરવો)ું
ઉદાહરણ છે.

4. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ુુદટની ખામીવાળ યતુ ંનકબુ 25 cm કરતા ંવધે છે.

5. વપો અને દલપોના ંકાય જણાવો.

6. વનપિત પયાવરણીય ફરફારો સામે ______ ના ઉપયોગથી તેમના િતચારુ ંસકંલન કર છે.

7. ુદરતમાથંી મળતા લોરાઈડ ક ઓસાઈડમાથંી ધાુ ુ ંિનકષણ કઈ રાસાયણક યાથી થાય છે ?

8. શે ૂઅને કપડા ધોવાના પદાથ બનાવવા માટ ઉપયોગી પદાથ જણાવો.

9. પવન-ઊ ારા િવતુ ઉપાદન કરતા ંદશોમા ંભારતુ ંથાન .......... છે.

10. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : વંય ુપોમાથંી ોકોલીનો િવકાસ થયો.

11. ખરા ંક ખોંુ જણાવો :  વરસાદની pH 5.6 કરતા ંવ ુહોય તેવા વરસાદને એિસડવષા કહ છે.

12. બહગળ લેસની સામે વનુે ા ંરાખતા ંતેુ ંસાુ ંઅને વનુા પરમાણ ટુ ંજ િતબબ મળે ?
A. લેસના કાશીય ક અને ુય કની વચે
B. અનતં તર
C. કલબંાઈ કરતા ંબમણા તર
D. લેસના ુય ક પર

13. જોડકા ંજોડો :

1. અમગજ a. શરરુ ંસમતોલન

2. લબંમ b. િવચારવાવાળો ુય ભાગ

3. c. લાળરસ ાવુ ંિનયંણ

14. વનપિતમા ં કાબદત તરત જ વપરાતા ંનથી તે કયા વપમા ંસચંય થાય છે?

15. તવ એિસડક ઓસાઈડ બનાવે છે.
A. Na B. C C. Ca D. H

16. ખરા ંક ખોંુ જણાવો : આિુનક આવત કોટકમા ં17મા સહૂના ંતવોની બાતમ કામા ં7 ઈલેોન ધરાવે છે.

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. કાશ હવામાથંી 1.50 વભવનાકં ધરાવતી કાચની લેટમા ંવેશે છે. કાચમા ંકાશની ઝડપ કટલી હશે ? (ૂયાવકાશમા ંકાશની ઝડ૫
 છે.)

18. નીચે આપેલ યામા ંઑસડશનકતા અને રડશનકતા પદાથ ઓળખો.
(i)
(ii)

19. વૈાિનક કારણો આપો : આપણા ઘરોમા ંઆપણે બે ુદા ુદા વાહ રટગવાળા (વાહ દરવાળા) પાવર સલાયનો ઉપયોગ કરએ છએ.

20. વૈાિનક કારણો આપો : હરામા ંસહસયંોજક બધં હોવા છતા ંતે ચા ગલનબુ ધરાવે છે.

21. કઈ ધાનુા ઓસાઇડ પાણીમા ંાય થઈ આકલી(બેઇઝ) બનાવે છે ? તેમના સમતોલત રાસાયણક સમીકરણ લખો.

22. ઊોતની પસદંગી કયા ંપરબળો પર આધાર રાખે છે ?

OR
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22. આપણા માટ બળતણની પસદંગી કરતી વખતે કયા ોના ઉર યાનમા ંરાખવા જોઈએ ?

23. હાઇોલોરક એિસડ અને સોડયમ હાઇૉકસાઇડના ાવણના સયંોગીકરણથી ઉભવતા ારુ ંનામ અને અુૂ લખી, તેનો ઉપયોગ અને
વભાવ લખો.

OR

23. જમીનમા ંpH ુ ંમહવ જણાવો.

24. માનવખ ુ ંછે ? તેમા ંકઈ ઘટના કામ કર છે ?

OR

24. ભયદશક િસનલમા ંકાશનો રંગ કયો રાખવામા ંઆવે છે ? શા માટ ?

25. મુયમા ંૃ સાથે સલંન તઃાવો સમવો.

OR

25. વૈાિનક કારણો આપો : આહારમા ંઆયોડનુત મીઠાનો ઉપયોગ સલાહ ભરલો છે.

26. નાઇોજન (પરમાવીય માકં 7) તથા ફૉફરસ (પરમાવીય માકં 15) આવત કોટકના સહૂ 15ના સયો છે. આ બનંે તવોની
ઇલેૉનીય-રચના લખો. આમાથંી કુ ંતવ વ ુિવતુ- ઋણમય હશે ? શા માટ?

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. માછલીની સતન ધુી દયનો ઉકાસ સમવો.

28. ચીપકો દોલન પાછળ કુ ંકારણ વાબદાર હ ુ ંઅને તે દરિમયાન ુ ંથુ ં? આ દોલનુ ંપરણામ ુ ંઆુ ં?

29. દાખલા ગણો : 0.01 M HCIના ાવણની pH ગણો.

30. ુ ંનુનન જનનનો કાર છે? ઉદાહરણ આપીને સમવો.

31. 1 ુલબં (C) િવતુભારની રચના કરતા ઇલેોનની સંયા ગણો.

OR

31. યની અવરોધકતા કયા કયા પરબળો પર આધાર રાખે તે જણાવો. અને સમવો

32. મુયમા ંત:ાવના અસંલુનથી સતી અિનયિમતતા સમવો.

OR

32. વનપિત તઃાવો વણવો.

33. ટડલ અસર સમવો.

OR

33. બે સમાન કાચના િઝમનો ઉપયોગ કર ટૂને કવી રતે બતા ુક યૂનોતે કાશ અને સાત રંગોનો બનેલો છે ?

34. આવત  \  સહૂ 1 2 13 14 15 16 17 18
I
II
III
IV

a
b
c
d

e
f

g h
i

j
k
l
 

ઉપરોત કોટકના આધાર નીચેના ોના ઉર આપો :
(i) તવ j ની સયંોજકતા કામા ંકટલા ઇલેૉન છે ?
(ii) h અને i પૈક ુ ંતવ વ ુઅધાવીય ણુ ધરાવે છે ?
(iii) e અને h પૈક કુ ંતવ વ ુપરમાણવીય કદ ધરાવે છે?

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35. લોર-આકલી યા એટલે ુ?ં આ પિતમા ંઉવતી ણેય નીપજોની ઉપયોગતા જણાવો.

36. આવુિંશકતાની યાિવિધ કવી રતે કાય કર છે ?

37. કાબનના કયા બે ણુધમ વ ુસંયામા ંકાબન સયંોજનો બનાવવાની મતા ધરાવે છે ? સમવો.

OR

37. એમોિનયા અુ  મા ંસહસયંોજક બધંની રચના સમવો.
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38. સામાય ખના લેસની વતા અને ડાઈમા ંકવા કારનો ફરફાર થાય છે ક થી ખ એ ૂરની અને નકની વ ુપટ જોઈ શક?

OR

38. કલલ ાવણમા ંકાશના કણનુ ંઅવલોકન તેની ગોઠવણીની આૃિત દોરને સમવો.

39. આિુનક આવત કોટકની પરખા સમવો.
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. પયાવરણને સૌથી વધાર અસર કોનાથી થાય છે ?

2. મુયમા ંપાચનતંમા ંએમાયલેઝ ઉસેચકનો ાવ ________ ારા થાય છે. (જઠર, લાળિંથ, યૃત)

3. A, B, C, D અને E તવોના પરમાવીય માકં અુમે 9, 11, 17, 12 અને 13 છે, તો આ તવો પૈક ા ંા ંએક જ સહૂના ંતવો છે ?
A. D, E B. B, D C. A, C D. A, B

4. _______ નામના ચપટા ંૃિમ ૃૃુિમમા ંસૌથમવાર ખ ઉપ થઈ.

5. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ઈુલન ત:ાવ શરરના ંબધા ંજ ગોમા ંૃ ેર છે.

6. નીચે પૈક કઈ ધા ુહાઇોજન કરતા ંવ ુસય છે?,
A. Cu B. Pb C. Ag D. Hg

7. જોડકા ંજોડો.

1. ખનીજ તેલ i. નુઃ ાય

2. સુ તાપીય ઉ ii. પરમા ુઉ

3. iii. નુઃ અાય ઉ

8. આપેલ આૃિત કવા કારનો વીજવાહ દશાવે છે ?

A. DC
B. AC
C. AC અને DC બનંે
D. આપેલ પૈક એકપણ નહ

9. જોડકા ંજોડો :

1. અમગજ a. શરરુ ંસમતોલન

2. લબંમ b. િવચારવાવાળો ુય ભાગ

3. c. લાળરસ ાવુ ંિનયંણ

10. અમીબામા ંભાજનની આૃિતઓનો અયાસ કરો અને તે પૈક ભાજનનો સાચો મ આપો.

A. (4)  (2)  (1)  (3) B. (4)  (1)  (2)  (3) C. (1)  (2)  (3)  (4) D. (2)  (3)  (4)  (1)

11. અયતં બારક કણો ુયવે _____ રંગના કાશુ ંકણન કર છે.

12. રડશનકતા પદાથુ ં……………થાય છે.

13. ગોલીય અરસા વડ મળતી િતબબની મોટવણી ધન છે. તેથી િતબબનો કાર ………..હશે.

14. ગગંાની લબંાઈ આશર __________ કમી છે.

15. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : W = VQ.

16. નીચે આપેલ સયંોજનુ ંનામ આપો.
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SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. એક ગોલીય અરસાની વતાિજયા 20 cm છે. તેની કલબંાઈ કટલી હશે ?

18. ૂંકમા ંસમવો : તરંગ-ઊ

19. કોઈ  ૂચંળામા ંિવતુવાહ ેરત કરવાની જદ ુદ રતો જણાવો.

20. ભયદશક િસનલમા ંકાશનો રંગ કયો રાખવામા ંઆવે છે ? શા માટ ?

21. કારણ આપો : ઍિુમિનયમ બૂ જ િતયામક ધા ુછે, તેમ છતા ંરસોઈના ંવાસણો બનાવવા માટ વપરાય છે.

22. પરાવત યા અને ચાલવાની યા વચે ુ ંભેદ છે ?

OR

22. નીચેના ોના ઉર આપો ?
(a) ીઓમા ંવુાવથાની ારંભે જોવા મળતા શારરક ફરફારો માટ જવાબદાર તઃાવ કયો છે ?
(b) કયા ત:ાવની ઊણપના કારણે વામનતા જોવા મળે છે ?
(c) કયા તઃાવની ઊણપના કારણે ુિધરમા ંશકરાુ ંતર વધી ય છે ?
(d) કયા તઃાવના સંલેષણ માટ આયોડન આવયક છે ?

23. ુ ંતમે તમાર શાળામા ંકટલાકં પરવતન માટના ંચુનો ચુવી શકો છો ક થી તે (શાળા) પયાવરણીય અકુલત બની શક?

OR

23. પાણીના મૂીય જળવપમા ંસરંણના ફાયદા જણાવો.

24. લેડ (III) નાઇટ અને પોટિશયમ આયોડાઈડના ાવણ વચે થતી રાસાયણક યાુ ંસમતોલત રાસાયણક સમીકરણ લખીને યાનો
કાર ઓળખી જણાવો.

OR

24. આપણે િસવર લોરાઈડનો સંહ ઘરેા રંગની બાટલીઓમા ંશા માટ કરએ છએ?

25. નાઇોજન (પરમાવીય માકં 7) તથા ફૉફરસ (પરમાવીય માકં 15) આવત કોટકના સહૂ 15ના સયો છે. આ બનંે તવોની
ઇલેૉનીય-રચના લખો. આમાથંી કુ ંતવ વ ુિવતુ- ઋણમય હશે ? શા માટ?

OR

25. મેડલીફ વૈાિનકનો ફાળો જણાવો.

26. સાનુીકરણ યા એટલે ુ ં? આ યાુ ંસમીકરણ લખો.

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. વનપિત ગોની િતયાના આધાર કોઈ ણ આવતનના કાર ઉદાહરણ આપીને સમવો.

28. અલુભાઈુ ંવીજળુ ંબલ ઘુ ંવધાર આવે છે. સચનભાઈ તેમને સરકારીની સબિસડનો લાભ લઈ સોલર પેનલ લગાવવા માટ સલાહ
આપે છે. એમ કરવાથી તેમના વીજળના બલમા ંઘણો ફાયદો થયો. [March 2020]
(a) સોલર પેનલમા ંઊુ ંકુ ંપાતંરણ જોવા મળે છે ?
(b) એક સોલર સેલમાથંી આશર કટલા W િવતુ પાવર પેદા થાય છે ?
(c) સૌર ઊ આધારત સોલર પેનલની મયાદા જણાવો.

29. આવત  \  સહૂ 1 2 13 14 15 16 17 18
I
II
III
IV

a
b
c
d

e
f

g h
i

j
k
l
 

ઉપરોત કોટકના આધાર નીચેના ોના ઉર આપો :
(i) તવ j ની સયંોજકતા કામા ંકટલા ઇલેૉન છે ?
(ii) h અને i પૈક ુ ંતવ વ ુઅધાવીય ણુ ધરાવે છે ?
(iii) e અને h પૈક કુ ંતવ વ ુપરમાણવીય કદ ધરાવે છે?
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30. દાખલા ગણો : કોઈયતને ૂરની દટુ ંિનવારણ કરવા માટ -5.5 ડાયોટર પાવરના લેસની જર પડ છે. તેને નકની દટુ ંિનવારણ
કરવા માટ +1.5 ડાયોટર પાવરનો લેસ જોઈએ છે. (1) ૂરનીદટ (ૂરદટ) અને (2) નકની દટ(લદુટ)ના િનવારણ માટ જર
લેસની કલબંાઈ કટલી હશે?

31. ૂંકમા ંસમવો : અરક સન

OR

31. િવક યાઓ એટલે ુ ં? સવો માટ અગયની િવક યાઓ ંુકમા ંસમવો.

32. ુિપડ અને નર જનનકોષો સમવો.

OR

32. ગભધારણ અટકાવવા માટની ણ પિતઓુ ંૂંકમા ંવણન કરો. [August 2020]

33. વૈાિનક કારણ આપો : જંનુાશકો અને અય રસાયણોનો અિનયિંત ઉપયોગ અટકાવવો જર છે.

OR

33. નકામા કચરાના કારો વણવો.

34. હાઈોકાબન સયંોજનો એટલો ુ ં? તેુ ંવગકરણ રામવો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)

35. િનવસનતંમા ંઊ વહનના અયાસ પરથી તારવેલી સમુતીના ુાઓ જણાવો.

36. (a) ારણ એટુ ં?ુ
(b) લોખડંના ારણ ુ ંકહ છે?
(c) કમ લોખડંુ ંારણ એક ગભંીર સમયા છે?
(d) લોખડંુ ંારણ કવી રતે અટકાવી શકાય?

37. મુયુ ંમગજ તેના િવિવધ ભાગોના કાય સાથે વણવો.

OR

37. ૂંક નધ લખો : િવષમપોષી કારુ ંપોષણ

38. મુયુ ંઉસનતં સમવો.

OR

38. પયાવરણને બચાવવા માટના પાચં 'R' સમવો.

39. બધં બધંવાના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.
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SECTION - A

  માકં 1 થી 16 ના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. મુયમા ંકટલી જોડ રંગૂો સમાન હોય છે ?
A. 23 જોડ B. 22 જોડ C. 1 જોડ D. 44 જોડ

2. લેસતં ુ ંકાય જણાવો.

3. લૂેડનો અટના િનયમમા ં56 મા ંનબંરુ ંતવ કુ ંહ ુ?ં

4. િનળ કશયમ લોરાઇડ( )નો એક ઉપયોગ લખો.

5. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ૂરબુ ણુ યત માટ 25 cm એ હોય છે.

6. સન દરિમયાન વા ુિવિનમય ............ મા ંથાય છે.

7. નીચેનામાથંી કુ ંૂ વૉટજ દશાવે છે?
A. કાય/ વાહ × સમય
B. કાય × સમય/ વાહ
C. કાય × િવતુભાર
D. કાય × િવતુભાર × સમય

8. પરાવતકમાન માટ કયો િવકપ સગંત છે?
A. ઝાહગ  ના ુ  સવંેદતં ુ  ેરક તં ુ  કરોડરુ
B. ાહગ  ેરકતં ુ  કરોડરુ  સવંેદતં ુ  નાુ
C. ાહગ  કરોડરજુ  સવંેદતં ુ  ેરકતં ુ  નાુ
D. ાહગ  સવંેદતં ુ  કરોડરુ  ેરકતં ુ  નાુ

9. તમારા મત જુબ, ખેતૂ માટની કઈ પરથિતમા ંતેના ખેતરની માટમા ંવકલાઇમ (કશયમ ઑસાઇડ) અથવા ફોડલો નુો (કશયમ
હાઇૉકસાઇડ) અથવા ચોક(કિશયમ કાબનેટ)નો ઉપયોગ કરશે ?

10. પરાગવાહનીુ ંકાય લખો.

11. આકાઈનની સમાનધમ ેણીુ ંથમ સય .......... છે.

12. AC જનરટરની રચનામા ંો ફરફાર કરવામા ંઆવે તો તે DC જનરટર તરક વત છે ?

13. ેજોના સમયે જગંલોુ ંિનયંણ કવી રતે થ ુ ંહ ુ?ં

14. યાયા આપો :- ારણ

15. યોય જોડકા જોડો:

1. ખનીજ તેલ (i) નુઃ ાય

2. સુ તાપીય ઊ (ii) પરમા ુઊ

3. (iii) નુઃ અાય ઊ

16. ઊના પરંપરાગત ોત જણાવો.

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. યાર તમે લેડ (III) નાઇટ અને પોટિશયમ આયોડાઈડના ાવણને િમ કરો છો યાર -
(i) કવા રંગના અવેપ મળે છે? તે પદાથુ ંનામ જણાવો.
(ii) આ યાુ ંસમતોલત રાસાયણક સમીકરણ લખો.

18. વૈાિનક કારણો આપો : સળગતા પદાથ યોત સાથે અથવા યોત વગર સળગે છે.

19. સમાનતાઓ અને ભતાઓનો અથ ુ ંછે ?

20. વૈાિનક કારણો આપો : લગી જનનમા ંપૈઢ-દર-પેઢ રંગુોની સંયા અને DNAની માા તેમના િપતા કરતા ંબમણી થવાને બદલે
સરખા જળવાઈ રહ છે.
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21. િવધાન સમવો : વીજ -આવેગમા ંમયાદાઓ હોવા છતા ંસકંલન માટ ઉમ સાધન છે.

22. વછ આકાશનો રૂો રંગ શાથી જોવા મળે છે?

OR

22. સમવો : હો કમ ટમટમતા નથી.

23. પયાવરણિમ બનવા માટ તમે તમાર ટવોમા ંા ંપરવતન લાવી શકો છો?

OR

23. બધં માનવ-સદુાયને િવિવધ રતે લાભદાયી છે.

24. વૈાિનક કારણો આપો : સોલર સેલની કમત ચી હોવા છતા ંતેનો ઉપયોગ યાપક રતે થાય છે.

OR

24. ુલયર ઊ અથવા ુલયર પાવર જનરટરના ંભયથાનો જણાવો.

25. િનવસનતંમા ંિવઘટકોની િૂમકા ુ ંછે ?

OR

25. વૈાિનક કારણ આપો : િનવસનતંમા ંઊનો વાહ હમંેશા ંએમાગ છે.

26. ઘરવપરાશના ંિવતુ ઉપકરણોને પરપથમા ંસમાતંરમા ંશા માટ જોડવામા ંઆવે છે ? કારણ આપો.

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. હાઇોજન અ(ુ )મા ંસહસયંોજક બધંની રચના સમવો.

28. િઝમ ારા તે કાશના િવભાજનની ઘટનામા ંઆપણને િવિવધ રંગો શા માટ મળે છે ?

29. સોલેનોઇડ ુબંક તરક કવી રતે વત છે? ુ ંતમે ગજયા ુબંકની મદદથી િવતુવાહધારત સોલેનોઇડનો (ુબંકય) ઉર અને દણ
વુ શોધી શકો ? સમવો.

30. દાખલા ગણો : નીચે દશાવેલ પરપથ માટ (a) પરપથનો સમુય અવરોધ, (b) પરપથમા ંવહતો ુલ વાહ અને (c)  ના બે છેડા
વચેનો વૉટજ શોધો

31. જલવાહક ારા પાણીુ ંવહન સમવો.

OR

31. ભ સવોમા ંકુોઝના ઓસડશનથી ઉ ાત કરવાના િવિવધ પરપથો ા ંછે?

32. ગરમ બુઓ (Hot spots) કોને કહ છે? તેમાથંી તૂાપીય (ૂતરય ઊ) કવી રતે મેળવવામા ંઆવે છે? ા દશોમા ંઆ માટ પાવર
લાટ કાયરત છે ?

OR

32. પવન-ઊના ફાયદા અને પવન-ઊના ઉપયોગ કરવામા ંકઈ મયાદાઓ છે તે જણાવો.

33. વાતાવરણમા ંકાબન ડાયોસાઈડના િનયંણ માટના ંપગલા ંચૂવો.

OR

33. જગંલની અગય જણાવો.

34. દાખલા ગણો : 4 pHવાળા જલીય ાવણ કરતા ં2 pHવાં જલીય ાવણ કટલા ગુ ંવ ુએિસડક હશે ?

SECTION - D

  માકં 35 થી 39 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 20)
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35. એટરકરણ યા સમીકરણ સહત વણવો.

36. િવતૃ રતે સમવો : જળિવતુ લાટ

37. આહારૃખંલા અને પોષક તરો સમવો.

OR

37. િનવસનતંમા ંઊ વહનના અયાસ પરથી તારવેલી સમુતીના ુાઓ જણાવો.

38. લદુટની ખામી (માયોપીઆ) થવાના ંકારણો જણાવો.તેને કવી રતે િનવાર શકાય છે  યોય આૃિત ારા તેદશાવો.

OR

38. કાચના િકોણીય િઝમ વડ કાશના િવભાજનમા ંનીચે આપેલ આૃિતમા ંદશાવેલ કરણ અને ણૂાઓ ુ ંદશાવે છે તે તેની સામે લખો.
(a) PE (b) EF (c) FS (d)  (e)  (f)  (g)  (h) 

39. પાણીમા ંહાઈોજન અને ઑસજનનો ણુોર 2 : 1 છે. િૃ ારા સાબત કરો.
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Q - 1(A). Read the extracts and answer the questions : (Marks - 10)

1. You need to identify which style suits you the best for different subjects. For example, to write an essay, you brainstorm ideas and
create a web, followed by arranging the ideas logically and constructing the ideas logically and constructing meaningful sentences.
By doing so, you are adopting more than one style of learning that helps to remember for longer duration, That will help you in
improving retention. And Bharat, now stop taking brain tonics. They simply do not work anyways.
1. What should a child need to understand ?
2. There is only one learning style for different subjects. Say 'True' or 'False'?

2. She had refused all his requests for her photograph. She had explained, “If your feeling for me has any reality, my looks won't
matter. Suppose I'm beautiful, I would always have the idea that you were attracted by a pretty face. That kind of love would
displease me. Suppose I'm not pretty then I would always fear that you were writing to me because you were lonely. No, don't ask
for my picture. When you come to New York, you shall see me."
One minute to six... And Blandford's heart leaped.
1. What promise did Meynell give to Blandford?
2. Which word in the text means 'beautiful"?

3. Devangi : Listen, Shubhangi, there are jungle birds, water birds and birds that live near human habitats. This tailor bird is a bird of
our surrounding. It stitches its nest with green leaves and fibres of trees. That’s why it is called a tailor bird.
Shubhangi : That’s great ! But why do the female and the male have different colours ? We have same colours.
Devangi : Oye chulbul ! There are two major types of birds : birds of prey and small birds. Birds of prey hunt small birds for food.
The female bird should be dull to hide itself from hunters as it is supposed to continue generations
Shubhangi : Wonderful ! What a design of Nature !
1) What are the different kinds of birds ?
2) Which bird is a bird of our surrounding ?

4. The actual manufacturing process of firework is simple. The raw materials required re fuel, binders, oxidisers (to make it burn),
and a few other materials. The ingredients are ground and mixed well, the mixture is pushed through a machine from which it
comes out as long rolls or strips, and then rolled in cardboard or old newspapers with a fuse.
1. Which raw material are required to manufacture fireworks ?
2. How are fireworks manufactured?

5. The angel was impressed. He went closer to the model and moved his finger across the cheek.
"Oh Lord, her eyes are leaking !"
"How did this happen ? It must be a tear. I have not put it there. It is a miracle !" The Lord exclaimed.
"But, what is a tear for, my Lord ?"
1. What did the impressed angel do ?
2. What did the angel notice when he moved his fingers across the cheek of the mother ?

Q - 1(B). Write a short note focusing on the questions : (Marks - 3)

6. The House Sparrow
(1) What is the condition of the sparrow today? (2) What is the reason for decreasing the number of them? (3) Why do they
build nest in our houses? (4) What should we do to save them? (5) What should we feed them? (6) Are gathias harmful for
them?

OR

6. The nest building procedure of Sughari bird.
(1) What is a bird weaver known as? (2) What has almighty gifted it? (3) What does it use to build its nest? (4) How many days
it take to complete a nest? (5) What is the interesting story about the nest?

Q - 1(C). Write whether the sentences are True or False : (Marks - 4)

7. All birds fly in the same pattern in the sky.

8. Asurs stole the cows of kach to remove him form them.
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9. When the parents die, there is a place for them in the child’s heart.

10. At the Redcliff College, lectures were spelled into Helen’s palms.

Q - 2(A). Read the stanza and answer the questions : (Marks - 3)

11. It will be like the faithful star overhead when dark night is over your road, My song will sit in the pupils of your eyes, and will carry
your sight into the heart of things.
And when my voice is silent in death, my song will speak in your living heart.
1. What is the synonym of the word ‘vision’?
2. What may happen to the poet?

Q - 2(B). Read the paragraph and answer the questions : (Marks - 5)

12. Phatik Chakravarti was the ringleader among the boys of his village. One day he planned for a new mischief. There was a heavy
log lying on the bank of the river. Phatik’s plan was to roll it away with the help of his friends. The owner of the log would be
angry but they would all enjoy the fun. Everyone liked the idea.
But Phatik’s younger brother, Makhan, sat down on the log. Phatik was very angry. “Makhan”, he cried, “Get up just now. If you
don’t, I’ll thrash you!”
Makhan didn’t care. So, Phatik’s friends pushed the log and Makhan fell down. The other boys began to laugh but Phatik was a
little frightened. Makhan got up, attacked Phatik, beat him, kicked him and then went home crying.
1. Who was Makhan ?
2. What was Phatik Chakravarti ?
3. Phatik’s plan was ……..
4. Phatik beat Makhan. True or False ?
5. ‘thrash’ means ………….

Q - 2(C). Read the data and answer the questions : (Marks - 4)

13. Read the following advertisement and answer the questions given below it :

WANTED
Intelligent and enthusiastic commerce

graduates (Male) to work as
Accountants.

Candidates with knowledge of computer
and typing

will be preferred
Age : Not more than 27 years.
Write with full details, in own

handwriting
to the following address.

Shri Krishna Enterprise Private Limited.
Nr. The Post Office, Paldi, Ahmedabad.

(1) What is this adverstisement for ?
(2) How should the candidates be? Or what qualities
should the candidates have ?
(3) What additional qualifications must a candidate
have?
(4) Only ___________ can apply for the post and the candidate must
not be ___________ (Fill in the gaps.)
(5) Where can the candidates send their applications ?

Q - 2(D). Read the dialogue and answer the questions : (Marks - 4)

14. Mrs Sharma : Hello, Mrs Malik, What a pleasure to see you!
Mrs Malik : Yes, it is wonderful to meet you again.
Mrs Sharma : Let me introduce you to my friend Mrs Rai. Mrs Rai, meet Mrs Malik, a dear friend from Kolkata.
Mrs Rai : Pleased to meet you, Mrs Mdlik. Do join us.
Mrs Malik : Thank you. I am so glad to have meet you both.
(1) Who is Mrs. Sharma's friend ?
(2) Where does Mrs. Malik belong to ?
(3) Who are talking here?
(4) Mrs Sharma and Mrs Malik are old friends. True or False ?

Q - 3(A). Match the language functions with sentences : (Marks - 3 )
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15. 'A' 'B'
(1) How much time does it take to reach Matheran? (a) Describing the present event
(2) The train got delayed by six hours. (b) Expressing necessity
(3) Every one must come in time for the function. (c) Seeking Information

(d) Describing the past event

Q - 3(B). Choose and write the appropriate responses focusing to functions to complete the conversations. (Marks - 3)

16. Kavya : How long has he been in this business?
Komal : _____________________(TALKING ABOUT TIME)
(a) I don't know anything about it.
(b) He does his business honestly therefore he is successful.
(c) How can I say that?
(d) He has been in this business for more than 50 year:

17. Ajay: __________________ can you show me the way to the post office ? (Niceties)
Boy : Ya... sure. Take the first right and then second left.
(A) Thank you
(B) I’m sorry
(C) Glad to meet you
(D) Excuse me

18. Mr. Shah : Have you ever prepared halwa ?
Mr. Bhal : __________________(Talking About Indicating Contrast)
(a) I always prepare it at home.
(b) No, but mummy prepares it well.
(c) Yes, what a delicious dish it is!
(d) Mother asked me to make halva the previous day.

Q - 3(C). Complete the sentences using the functions in the brackets. (Marks - 3)

19. Mom and Dad, ____________. (Exchanging niceties)

20. Yesterday Mr. Joshi _____________. (Describing past event)

21. Wrap it well ___________________. (describing process)

Q - 3(D). Complete the paragraph filling in the blanks with appropriate words from the brackets. (Marks - 3)

22. (heavily, turned, cleaned, formulated)
A beautiful lake next to my house, which once had a lot of birds, frogs and snakes, was ________ polluted. It led to the spread of
mosquitoes and ________ a lovely place into an ugly neighbourhood This hurt me badly and I wanted to do something about it I
got together with a couple of my friends and _______ the pond next to my house.

Q - 3(E). Find and write the word having the nearest meaning. (Marks - 3)

23. isolation
A. meeting B. remove C. remote D. aloofness

24. Endangered
A. threatened B. about to extinct C. in danger D. disappear

25. unmoved
A. solemn B. grave C. severe D. firm

Q - 4(A). Turn the following dialogue into indirect speech. (Marks - 3)

26. Devs : Do you know the science of giving life to the dead?
Brihaspati : I don't know. Only Shukracharya knows it.
Devs : Whom should we send there to learn this secret?
Brihaspati : Please send Kach there.

Q - 4(B). Join the sentences using the appropriate conjunctions in the brackets. (Marks - 3)
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27. Devang has lost his new pen. He is sad. ( and, so, but)

28. Rehan was suffering from dengue fever. He appeared in the exam. (therefore, because, though)

29. Lend money. Lose your friends. (or, because, and)

Q - 4(C). Rewrite the paragraph correcting the underlined words. (Marks - 3)

30. When the old man started breaking the vases, the emperor became furiously. He shouted angry, “You are a fool man. What have
you done?”

Q - 4(D). Do as directed. (Marks - 4)

31. Lata is a pupil. She loves to read stories in English. Does she like poems? Oh, yes! She does. (Use ‘They’ in place of ‘Lata’.)
Begin this way: They are pupils…………

32. Ankit plays chess daily. He won many trophies in chess. He also defeated many champions.
Start like this: Chess is played by Ankit daily...

Q - 4(E). Select the questions to get the underlined word/phrases as their answers. (Marks - 3)

33. The girl doesn’t like to do homework at all.
A. What do the girl not like at all?
B. What does the girl not do at all?
C. What does the girl not like ?
D. What does the girl like to do?

34. Kach refused Devavani’s proposal of marriage.
A. Whose proposal of marriage di d Kach refuse?
B. What did Kach refused ?
C. Whose proposal of marriage did Kach refused?
D. Whose proposal did Kach refused ?

35. I paid rupees 4500 for this wrist watch.
A. How much have you paid for this wrist watch ?
B. How many did you pay for this wrist watch?
C. How much did you pay for this wrist watch?
D. What did you pay for this wrist watch?

Q - 5(A). Write a paragraph in about 125 words on the following. (Marks - 6)

OR

35. The Independence Day
(Points : 15th August - national festival - celebrated all over the country - colourful programmes - celebrated in schools, colleges
and other places)

36. World Environment Day
[Points: 5th June – Worried about the environment – celebration of the day – Awareness of people – Posters and slogans -
Future planning – Message]

OR

36. AATMANIRBHAR BHARAT - SWATANTRA BHARAT
Ek Bharat Shreshtha Bharat" scheme - understood each other's cultural and literary values - roll of students in nation -
Aatmanirbhar Bharat Mission - the people involved in the farm sector

Q - 5(B). Write E-mail or Report : (Marks - 5)

37. Write a report in about 60 words on your visit to a school for the blind.
(workshop where the blind are taught carpentry – blind students of all age groups – learn music, singing, painting, Braille script-
charity shop – income used for the welfare of the blind)

OR

37. Krinal Gajjar writes an e-mail to her friend SadhanaAcharya about the importance of good health, physical fitness and simple diet.
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Q - 5(C). Describe the given picture in about ten sentences. (Marks - 5)

38. Picture of a Drawing Room
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Q - 1(A). Read the extracts and answer the questions : (Marks - 10)

1. However, with the development of modern chemistry, light and colour effects have become common in fireworks. In the last
century, the discovery of aluminium, magnesium and titanium, which burn at high temperatures emitting bright light dramatically
improve the brilliance of fireworks. Similarly, colours too are a recent development. The principal colour emitters in pyrotechnics
were identified after decades of research. These colours are formed in one of two ways – luminescence and incandescence.
1. The principal colour emitters in pyrotechnics were............(Complete the sentence)
2. In How many ways are colours formed?

2. A beautiful lake next to my house, which once had a lot of birds, frogs and snakes, was heavily polluted. It led to the spread of
mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighbourhood. This hurt me badly and I wanted to do something about it. I got
together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. This was the first activity.
1. A lovely house was heavily polluted. (True or False)
2. A beautiful lake was next to Arun’s house. (True or False)

3. “One pair that sees her children through closed doors. Another pair to look at the children and say : 'I understand and I love you'
without uttering a word. And the third pair to see all secret things without opening them.”
"Lord !” requested the angel. "Please go to bed, do not take this much trouble in a single day.”
1. What did the angel request the Lord?
2. What could be the function of the third pair of eyes?

4. Now he was going to hear her real voice. It was four minutes to six. A girl passed by him, and lieutenant Blandford looked closely.
She was wearing a flower, but it was a white rose. He was to recognise his friend by a red rose. Besides, this girl was only about
eighteen, and Meynell had told him she was thirty.
1. How was Blandford to recognise Meynell ?
2.What was the mark to recognise Meynell ?
3. How old was Meynell ?
4. To identify = ………..

5. "We're saving our environment with these lights, and there's no pollution in our homes either," says a farmer from the village.
"New businesses are starting to emerge amongst the customers too," says another, "In one village, customers are using the light
to weave saris by night. In another, one man now has a night business making plastic tablecloth," he says. "It's nice to have light
while we cook and eat. Our children are also studying more now !"
1. Give two examples of new businesses starting due to solar power.
2. What are the villagers enjoy due to solar powered lights ?

Q - 1(B). Write a short note focusing on the questions : (Marks - 3)

6. Safety precautions
(1) what should you do with fireworks? (2) Where do you store firework? (3) What should you wear? (4) Where do you fire
crackers? (5) How do you fire crackers? (6) What should you do, if one do get a burn?

OR

6. Black Powder
(1) What do some historians say?
(2) What did shukranti write?
(3) Who considered as the pioneers of black powder ?
(4) What did Roger Bacon revealed ? When?
(5) Why did he write the formula in code language ?
(6) What is the basic formula of Black powder? Ratio ?

Q - 1(C). Write whether the sentences are True or False : (Marks - 4)

7. The Lord put the tear in mother’s eyes.

8. Grey hornbills are generally not found in Indian sub continent.
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9. Ranjit Singh was the sarpanch of the village. (May – 21)

10. Look does not matter for true feelings according to may nell.

Q - 2(A). Read the stanza and answer the questions : (Marks - 3)

11. But when the schoolmaster
Gives her homework,
My darling doll
Breaks the tip of the pencil
In anger,
the candle of the pencil
Is extinguished.
Only the smoke remains
On the sky of the white paper.
Questions
(1) What makes the little girl angry?
(2) The pencil is compared with_______
(3) What is filled with smoke ?

Q - 2(B). Read the paragraph and answer the questions : (Marks - 5)

12. “Now, I am ready to die,” said the warrior, kneeling before the young man. “Cleave my head in two.”
The youth raised his sword so that his father’s death could be avenged. But he could not bring himself to do it, Slowly he lowered
his sword.
‘You’re a murderer,” he said. “But I’ve learnt much from you in these last few years. How can I kill my teacher ?“
And he put his sword back and walked away.
1. What did the warrior request the young man ?
2. The young man could not kill his enemy. True or False ?
3. Why did the young man raise his sword ?
4. The young man believed his enemy to be his ………….
5. What did the young man do before walking away ?

Q - 2(C). Read the data and answer the questions : (Marks - 4)

13. Rank Player Golas Assists
1 james Rodrignez - Colombia 6 2
2 Thomas Muller - Germany 5 3
3 Neymar - Brazil 4 1
4 Lionel Messi - Argentina 4 1

1. Howmnay goals were made by Thomas Muller?
2. Who belongs to Brazil?
3. Which game is related with this table?
4. Lonel Messi is from ____________.

Q - 2(D). Read the dialogue and answer the questions : (Marks - 4)
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14. Interviewer :What post have you applied for Mr Harsh Pandya?
Harsh : Sir, I have applied for the post of a Sales Executive.
Interviewer : Do you have any work experience?
Harsh :Yes, sir. I worked as a Medical Representative for two years.
Interviewer : I see. But we are into the business of home appliances.
Harsh : No problem, sir. I assure you of very good performance.
Interviewer : How much salary do you expect?
Harsh : I earned about 25,000 rupees per month as a Medical Representative.
Interviewer :Well, I offer you 20,000 rupees per month with additional perks.
Harsh : Give me a day to think about your offer.
Interviewer : No problem. Let me know by tomorrow afternoon.
Harsh :Yes, sir. Thank you.
1.What is Harsh’s work experience?
2. How much did he earn as a Medical Representative?
3. For which post has Harsh applied?
4.What will he have to sell as a Sales Executive?

Q - 3(A). Match the language functions with sentences : (Marks - 3 )

15. 'A' 'B'
(1) We must obey traffic rules. (a) indicating contrast
(2) Children sometimes play hockey. (b) expressing necessity
(3) Oh God ! I will be late again today. (c) expressing frequency and manners

(d) expressing emotion

Q - 3(B). Choose and write the appropriate responses focusing to functions to complete the conversations. (Marks - 3)

16. Asmita :What is that in the picture?
Geeta Rani : ……………………………………..(describing place)
A. That is the man who has built this palace.
B. That is palace which was built by Takhtasinhji of Bhavnagar.
C. It is an old palace.
D. It is a beautiful picture.

17. Smita : Though I was not prepared, my friends made me climb Girnar.
Binny : .................................. (comparing thing)
(a) You were not prepared but you are strong.
(b) How did you do that?
(c) You are as powerful as Hanumanji.
(d) Wow! That's great.

18. Saloni : Do you know any place of interest in Palitana?
Mansi : .............................. (describing place)
(a) Yes, there are many places.
(b) No, why are you asking?
(c) Yes, there is a Hastgiri hills which is like Mt.Abu.
(d) Palitana is bigger than Gariyadhar.

Q - 3(C). Complete the sentences using the functions in the brackets. (Marks - 3)

19. The train will arrive in ten minutes. You must ____________. (Expressing necessity)

20. Eva___________________. (describing the past events)

21. Don’t worry about milk. I ___________________. (talking about time)

Q - 3(D). Complete the paragraph filling in the blanks with appropriate words from the brackets. (Marks - 3)
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22. (sacrificial fire, mission, mighty, among,)
Last Sunday there was a _________ at my place. We collected some special firewood for it. A group of Pandits came from a
nearby hermitage. _________ -them Pandit Vishvnarayan was the most learned and _________. They chanted the mantras
throughout the day.

Q - 3(E). Find and write the word having the nearest meaning. (Marks - 3)

23. dashed
A. reached B. rushed C. went D. run

24. hesitate
A. hold back B. hold off C. hold in D. hold out

25. generate
A. machine B. produce C. import D. give

Q - 4(A). Turn the following dialogue into indirect speech. (Marks - 3)

26. Jay : Let's go to visit Akshardham temple in Gandhinagar.
Niket : How shall we go ?
Jay : We will go by car.
Niket : What a wonderful idea !

Q - 4(B). Join the sentences using the appropriate conjunctions in the brackets. (Marks - 3)

27. Kartik was very late. The teacher didn't allow him to enter the class. (so, but, and)

28. Do not talk in the library. You will be asked to leave. (therefore, or else, so that)

29. Are you studying? Are you playing? (and, but, or)

Q - 4(C). Rewrite the paragraph correcting the underlined words. (Marks - 3)

30. Charles Dickens was a notorious English writer. He had written many interested novels. He was non for his wisdom.

Q - 4(D). Do as directed. (Marks - 4)

31. The actor jumps into a river. He saves the drowning boy. He comes out carrying the boy in his arms.
Begin like this : The actor will jump into a river.....

32. Aman defeated Hiten. He won the first prize. We congratulated him. He thanked us.
Begin this way : Hiten was defeated by Aman. ……………….

Q - 4(E). Select the questions to get the underlined word/phrases as their answers. (Marks - 3)

33. The procession will end at the Crescent Road. (a) When will the procession end? (b) How will the procession end?
(c) Where will the procession end? (d) Whose chauk will the procession end?

34. Cheteshwar Poojara made 222 runs in the last match.
A. How much runs did Cheteshwar Poojara make in the last match ?
B. How many did Cheteshwar Poojara make runs in the last match ?
C. How many runs did Cheteshwar Poojara made in the last match ?
D. How many runs did Cheteshwar Poojara make in the last match ?

35. Mr. Blandford was at the Newyork’s Grand central station at 6.45 p.m.
A. Where was Mr. Blandford waiting at 6.40 p.m.?
B. Where was Mr. Blandford at 6.45 p.m.?
C. Where. did Mr. Blandford stand at 6.45 p.m.?
D. Who was at the Newyork’s Grand Central station at 6.45 p.m?

Q - 5(A). Write a paragraph in about 125 words on the following. (Marks - 6)

OR
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35. The Independence Day
(Points : 15th August - national festival - celebrated all over the country - colourful programmes - celebrated in schools, colleges
and other places)

36. THE REPUBLIC DAY
Points : 26th January - national festival - great joy - main function in Delhi - how it is celebrated all over the country

OR

36. The Taj Mahal - A Splendid Creation
(An ivory white marble mausoleum - on the south bank of the Yamuna river - the tomb Shahjahan’s dearest wife Mumtaz Mahal -
Opened in 1648 - Mughal and Iranian architecture - White marbles with semi - precious stones - Central dome of 240 feet
surrounded by four smaller domes - Four slender minarets - beautiful gardens with fountains – Architects: Ustad Ahmad Lahouri
and Ustad Isa - More than 20,000 workers from India, Persia, Europe and the Ottoman Empire, some 1,000 elephants worked for
around two dacades - burials : Mumtaz Mahal, Shah Jahan, Gauharara Begum)

Q - 5(B). Write E-mail or Report : (Marks - 5)

37. You have been to drama performed by eminent artists but one of your closest friends could not make it. Draft an email in 50
words to tell her/him all about it. Your friend’s email address is dineshpatel@vmail.com.

OR

37. Write an E-mail to your friend thanking him for the great hospitability that you received at his birthday party.

Q - 5(C). Describe the given picture in about ten sentences. (Marks - 5)

38. Describe the picture in about ten sentence.
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Q - 1(A). Read the extracts and answer the questions : (Marks - 10)

1. Shubhangi : Please tell me about migratory birds.
Devangi :Well Shubhu, every year we have thousands of birds as our guests from Europe, Siberia and other cold countries. Birds
like pelicans, cranes, various ducks and rosy pastors travel thousands of kilometres to fly to India.
Shubhangi : Rosy pastor ! This name sounds sweet. What is that ?
Devangi : It is a bird like our myna. Rosy pastor is vaiya in Gujarati. Its colour is dull brown and pink.
Shubhangi : It is the same one I see during winter, flying in the flock.
Devangi : Good observation. This bird arrives in India in June / July from Europe and returns in March / April.
1) Name some migratory birds that come to India.
2) What is the rosy pastor called in Gujarati ?

2. The Asurs caught Kach the third time. They killed him and burnt his body. They collected the ashes and mixed the ashes with the
divine wine that Shukracharya drank. When Kach was missing again Devayani said to her father, "Father, Kach went out to gather
firewood but he has not come back. Surely he is lost or dead." Shukracharya meditated for a while and said, "Yes, Kach is dead
and now it is difficult for me to bring him back to life. I am helpless now. Whenever I bring him back to life, he is slain again. O
Devayani, do not grieve, do not cry. You should not distress yourself for a mortal. Gods are aware of your beauty. Any one of
them may propose to you." But Devayani said, "How can I not grieve for the death of the one whom I love? He was handsome.
He was great and he was young. No God will be like him. I will starve myself to death and follow him."
1. What did the Asurs with Kach this time.
2. What did Shukracharya tell Devayani not to do?
3. What did Devayani threaten to do if Kach was not brought back ?

3. Everything from a diaper to worn out slippers - we find everything in our lakes. It is so disturbing because it is water and water is
the basis of life. How can we not care for these water bodies ? We use this garbage for landfill with no or minimal exposure to
the outside environment. We ensure that the lake area and water-holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can
live in peace.
1. What is thrown in lakes ? OR What do we find in lakes?
2. Why should we care for water bodies?

4. "New businesses are starting to emerge amongst the customers too." says another. “In one village, customers are using the light
to weave saris by night. In another, one man now has a night business making plastic tablecloth," he says.
1. The solar lights have helped growing small businesses in the villages. Say 'True' or 'False'?
2. Which of the following means 'emerge'?
(a) Start (b) appear (c) produce

5. The second stage of our learning was more difficult. It was also based on the sense of touch. Miss Sullivan would speak a word,
and ask me to touch her lips and throat slowly. I learnt to speak through the movements of the lips and the vibration in the throat.
When I uttered my first word, it gave me boundless delight. Now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the
garden. I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I called her, and my dog obeyed my commands. I was able to
speak. It was a miracle!
1. What would Miss Sullivan ask Helen to do?
2. How did Helen learn to speak?

Q - 1(B). Write a short note focusing on the questions : (Marks - 3)
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6. Ram Singh -- 070 -- The Thief.
(1) How did he steal a necklace from Gopal Jewellers ?
(2) What did Prem Chopra warn him ?
(3) What other things did he steal ?
(4) What did he steal from the fruit-seller ?
(5) Was he caught?
(6) Why did he go to Jhaveri Brothers ?
(7) How was he caught ?

OR

6. Conflict of Ram Singh 070 with himself.
(1) What is Ram Singh 070 ‘ (2) Who purchased him ‘ From where (3) What was Ram Singh made to do by his master? (4)
Was he caught stealing ? (5) What happened to him in the court ? (6) Did he sulfur any mental conflict? Did he reveal any
secret? (7) What was his conflict? (8) What did he do in the end ?

Q - 1(C). Write whether the sentences are True or False : (Marks - 4)

7. The panel was installed in Southerly direction.

8. The girl enjoys drawing the pictures.

9. When the asurs killed Kach the second time, they killed him and grinding his body into paste, they mixed if with the waters of the
ocean.

10. The song will whisper into the ears of the child.

Q - 2(A). Read the stanza and answer the questions : (Marks - 3)

11. I’d send a postcard to your dear
Because I wish you were here
I’ll watch the night turn light blue
But it’s not the same without you,
Because it takes two to whisper quietly
Questions:
(1) Why would the poet send a post card?
(2) What will the poet watch?
(3) Why isn’t the night the same?

Q - 2(B). Read the paragraph and answer the questions : (Marks - 5)

12. The experience of climbing the summit changes you completely.
There is another summit in your own mind. You must climb it to reach a fuller knowledge of yourself. The inner summit is fearful
and hard to understand. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The effects of both the climbs are the
same. They teach you much about the world and yourself. The internal summits are higher than Everest.
1. We are ………. completely at the experience of climbing the summit. (changes, changed)
2. You will …………. the Inner summit. (fearful, fear)
3. What do you have to do yourself ?
4. What do the effects of the climbs teach you?
5. Which summits are higher then Everest ?

Q - 2(C). Read the data and answer the questions : (Marks - 4)SANKALYA

Answer key and solution of this paper set will be released on our YouTube Channel "Sankalya"

Download Sankalya from Play store 
and Revise all topics easily 

45 Use code: SAN50 for 50% Discount



13. Study the following chart and answer the queslions given below it :

(1) How much does the family spend on
education monthly ?
(2) ______________ are more than the other
expenses. (Fill in the blank)

(3) The family spends _____________ % on
clothing (Fill in the gap)
(4) How much can the family save monthly ?
(5) How much is spent every month on food by
the family?

Q - 2(D). Read the dialogue and answer the questions : (Marks - 4)

14. Kartik : Hi Rushil. Can you help me for a moment?
Rushil : Sure, what's up?
Kartik : I'm not able to understand this math problem.
Rushil : Really. I think I can help, but I'm not that good at math.
Kartik : You were able to all the problems last semester, weren’t you?
Rushil : Yes, that's right, but I can't do everything. Let me see.
Kartik : Here you go.
Rushil : Interesting, are you sure you're not able to do this?
Kartik : Yes, that's why I'm asking for help!
Rushil : OK. After I explain this, you'll be able to do without any problems...
Rushil : Don’t be in a hurry. Can I have a few minutes to think?
Kartik : Of course you can. Sorry,
Rushil : No problem.
(1) Why does Kartik ask Rushil to help?
(2) Is Rushil clever in Maths?
(3) How was Rushil's performance in the last semester?
(4) What does Rushil request Kartik?

Q - 3(A). Match the language functions with sentences : (Marks - 3 )

15. 'A' 'B'
(1) Could you help me in writing this application ? (a) specifying time
(2) Jaipur which is called pink city is the capital of Rajesthan. (b) Describing a person
(3) A man who was the owner of the farm was shouting. (c) Describing a Place

(d) Making a request

Q - 3(B). Choose and write the appropriate responses focusing to functions to complete the conversations. (Marks - 3)

16. Harita : How can I make Pitza ?
Mauli : ________________________( DESCRIBING PROCESS)
(a) Dr. Hathi asked me not to eat pitza.
(b) Pitza is made in Italy.
(C) Take a big round loaf of bread. Apply some butter.
(d) How many pitza do you eat?

17. Mr. Shah : Have you ever prepared halwa ?
Mr. Bhal : __________________(Talking About Indicating Contrast)
(a) I always prepare it at home.
(b) No, but mummy prepares it well.
(c) Yes, what a delicious dish it is!
(d) Mother asked me to make halva the previous day.
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18. Youngman : I want to meet Mukesh Ambani.
Receptionist : Sorry. _____________ (Expressing Ability)
(a) you are late.
(b) he is very busy.
(c) You can’t meet him without appointment.
(d) He is my cousin who is in S.S.C.

Q - 3(C). Complete the sentences using the functions in the brackets. (Marks - 3)

19. Gandhiji was the person ___________________. (describing person and place)

20. Our guide warned ____________. (reporting event)

21. You seem to be very tired You ___________________. (expressing necessity)

Q - 3(D). Complete the paragraph filling in the blanks with appropriate words from the brackets. (Marks - 3)

22. (impressed, reading, overseas, tense)
When the lieutenant was staying in a camp _________ he was reading a novel titled Human Bondage. He was __________ by
the ideas of the writer and Started __________ other books of the same authors. He gathered a great deal of courage through his
reading.

Q - 3(E). Find and write the word having the nearest meaning. (Marks - 3)

23. excessive
A. extra B. vehicle C. less D. game

24. clasp
A. hold happily B. hold sadly C. hold tightly D. opposition

25. Proof : Roof, Snow, Plastic, evidence

Q - 4(A). Turn the following dialogue into indirect speech. (Marks - 3)

26. Minaxi said to her friends, “Let’s play ‘Antakshari.’ Vinod said, “We should play spelling games instead of ‘Antakshari.’
Minaxi said to Vinod, “Why do you like spelling games ?”
Vinod said, “I like it because it enriches our vocabulary.”
Minaxi said, “You are right. I agree with you.”

Q - 4(B). Join the sentences using the appropriate conjunctions in the brackets. (Marks - 3)

27. He opened the door. He disappeared in the dark. (and, therefore, so)

28. Mother was busy. She could not come for the function. (and, but, so)

29. Krupali was angry. She did not come for the picnic. (so that, therefore, and)

Q - 4(C). Rewrite the paragraph correcting the underlined words. (Marks - 3)

30. Ours is a democracy country. We have write to vote. We election our representatives.

Q - 4(D). Do as directed. (Marks - 4)

31. I am a teacher. This is my classroom. I like to teach my students. I have collected many books for them. (Use ‘Mr Dave’ in place
of ‘I’.)
Begin this way: Mr Dave is a teacher………………

32. You are a student. You have to study. But do you take part in sports? Have you ever participated in debates? (Use ‘She’ in place
of ‘You’.)
Begin this way. She is a student……………

Q - 4(E). Select the questions to get the underlined word/phrases as their answers. (Marks - 3)
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33. I paid rupees 4500 for this wrist watch.
A. How much have you paid for this wrist watch ?
B. How many did you pay for this wrist watch?
C. How much did you pay for this wrist watch?
D. What did you pay for this wrist watch?

34. Chandu gets up at 5.00 a.m. every day.
(a) What does Chandu do every day? (b) Why does Chandu get up every day?
(c) When does Chandu get up ? (d) Who gets up at 5.00 a.m. every day?

35. Mr. Blaudford continued writing letter to Miss Maynell for thirteen months.
A. How long did Mr. Blandford continue writing letters to Miss Maynell ?
B. Flow long has Mr. Blandford continued writing letter to Miss Maynell?
C. When did Mr. Blandford continue writing letter to Miss Maynell ?
D. Since when has Mr. Blandford continue writing letters to Miss Maynell ?

Q - 5(A). Write a paragraph in about 125 words on the following. (Marks - 6)

OR

35. The Computer
(Points : important and useful invention - store data - four main features - work done - where used? - space technology.)

36. THE WINTER
Points :first season — months of the season — pleasant — cold — warm clothes — exercise —fresh throughout the day -fresh
vegetables-farmers harvest —festivals

OR

36. THE SPORTS DAY OF MY SCHOOL
Points: when it was celebrated — march- past — welcome speech — different events and games —judges and referees —
atmosphere — chief guest —prizes

Q - 5(B). Write E-mail or Report : (Marks - 5)

37. Draft an e-mail in about 30 words on behalf of Nitin Pandya to his friend Venkat, in Delhi, giving him information about his
successful participation in the science fair at the national level.

OR

37. Prashant drafts an e-mail to his friend Ashok on ashokprajapati1990gmail.com who has stood first in the S.S.C exam.

Q - 5(C). Describe the given picture in about ten sentences. (Marks - 5)
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38. Describe the following picture is about 60 words:
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Q - 1(A). Read the extracts and answer the questions : (Marks - 10)

1. “New businesses are starting to emerge amongst the customers too,” says another. “In one village, customers are using the light to
weave saris’ by night. In another, one man now has a night business making plastic tablecloth,” he says.
1. What did the other villagers say about business?
2. In one village, customers are using the light to...........................

2. Since even children are allowed to play with fireworks in India, it is important to observe certain safety rules. Fireworks should be
stored, handled and lit with care. They should never be stored or unpacked near a flame, gas cylinder or heater. One should never
wear long, loose clothes or nylon clothes when lighting crackers. And since the powder in crackers is poisonous, they should never
be carried loose in your pocket or your hand. Also, fireworks should never ever be lit inside a house. Never bend over a firework
when you are lighting it and never use fireworks to frighten people. If in spite of being careful, you do get a burn, go to a doctor
instead of applying oil or ointment. With care and consideration we can make our favourite festival a much safer one.
1. Where should we not store or unpack the fireworks ?
2. Which type of clothes should we not wear while lighting the crackers ?
3. Why should we not touch or carry loose gun powder ?
4. What should we do if we got a burn ?

3. I have supportive parents who understood that my interest was the environment. They have never stopped me from doing what I
want. On my part, I also made sure that I did not fail my parents in any way. I always informed them about everything I did and
took their advice before jumping into actions.
1. Arun also made sure that __________. (Complete the sentence.)
2. Arun was supported by his parents in doing what he wanted. (True or False)

4. "The angel shook his head slowly and said, "A mighty impossible task, I suppose. Six pairs of hands?
No way !"
"No, these hands are not a problem for me. It is the three pairs of eyes that the mothers have to have.” Lord looked puzzled.
"Oh, so you are creating a standard model of a mothers? But three pairs of eye ? What for ?" the angel got interested.
"One pair that sees her children through closed doors. Another pair to look at the children and say, I understand and I love you
without uttering a word. And the third pair to see all secret things without opening them."
1. What did the angel think about the task ?
2. Which part was the Lord worried about ?
3. What was the Lord creating ?

5. A girl passed by him, and lieutenant Blandford looked closely. She was wearing a flower, but it was a white rose. He was to
recognise his friend by a red rose. Besides, this girl was only about eighteen, and Meynell had told him she was thirty.
(1) Describe the girl who passed by Blandford:
(2) Why did Blandford look closely to the girl who passed by him?

Q - 1(B). Write a short note focusing on the questions : (Marks - 3)

6. Miss Maynell
(1) How old was she? (2) What did she promise Bland ford ? (3) Why did she refuse Blandford’s request for he photograph ?
(4) How did Maynell look? (How was she?) (5) Did she wear any rose on her dress? (6) What did she say when she saw
Blandford approaching her ? (7) What did she do to test whether Blandford’ really loved her ? (8) Did she succeed in her plan ?

OR

6. The end of the story ‘The Test of True Love’
(1) What was Blandford’s mental state when he saw Maynells. (2) Did he follow Maynell. (3) Whom did the see behind maynell?
(4) Did he over corn his conflict? (5) What did he decide as maynell passed by him ? (6) How did he introduce him self to the
woman? (7) What did the woman tell him? (8) Did Blandford pass the test of True Love?

Q - 1(C). Write whether the sentences are True or False : (Marks - 4)

7. Brihaspti was the chief adviser of the devs.
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8. The Poet is going to think about his beloved innumerable times tonight.

9. Every student is welcome to volunteer in helping the environment.

10. If you are innocent, you are not pleaded guilty.

Q - 2(A). Read the stanza and answer the questions : (Marks - 3)

11. When you are alone it will sit by your side and whisper in your ear
When you are in the crowd it will fence you about with aloofness.
My song will be like a pair of wings your dreams,
It will transport your heart to the verge of the unknown.
Questions
(1) What will the song do when the child is alone?
(2) When will the song fence the boy?
(3) How will the song fence the boy?

Q - 2(B). Read the paragraph and answer the questions : (Marks - 5)

12. You need some stress in your life! Does that surprise you ? Perhaps so, but it is very true. Without stress. life would be dull and
unexciting. Stress adds flavor, challenge and opportunity to life. But too much stress affects our physical and mental health. In this
world many people suffer from stress, so let’s learn to say no to stress.
While you can’t live completely free of stress, you can minimize its effect. Thus we can live a healthy life. When stress happens, it
is important to recognize and deal with it. Here are some suggestions for handling stress.
1. How Is life without stress?
2. What does stress do to life?
3. What does too much stress do ?
4. We should learn to say …………. to stress.
5. We can minimize the effect of the stress. True or False ?
6. What is surprising for us?
7. What does stress add to our life ?
8. Without stress, how is life ?
9. How is stress harmful ?
10. We can live without stress. Say True or False.

Q - 2(C). Read the data and answer the questions : (Marks - 4)

13. Booklet No : 108799876 APL - 01 card
Ration card No : 245679876534569
Number of family members : 05
Name of the card holder : Mr. Mehulbhai bhanubhai
Current shop owner's Name and address : 3254, Raghubhai
karsanbhai dabhi, Near S.T. stand, bhadrod.
Information about Gas : 
L.P.G. - Yes P.N.G - No

Name of the agency : Doshi Gas Agency,
Mahuva.
No. of Gas connection : 134256 Note : This ration card is

used only for ration.Type of connection : Domestic

1. What is this data about ?
2. Which type of gas connection does
Mehulbhai have ?
3. Whom does this card belong to?
4. How many members are there in card
holder’s family ?

Q - 2(D). Read the dialogue and answer the questions : (Marks - 4)SANKALYA
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14. Komal : John, may I introduce Mr. Venkat to you? He is very eager to meet you.
John : I am delighted, How do you do, Mr. Venkat?
Venkat : How do you do, sir ?
John : Where do you come from Mr. Venket?
Venkat : From Chennai, though I was born and educated in Hyderabad.
Komal : Mr. Venket has recently been transferred to Delhi.
John : Which places of Delhi have you seen ?
Venkat : I have seen the Red forts, old Delhi market, Akshardham temple, our parliament building and many other places.
John : Which place do you like most ?
Venkat : I like the Red Fort most.
(1) How many people are talking here?
(2) Where does the conversation take place ? Chennai or Delhi?
(3) Who lives in Delhi ? Who is new to the city?
(4) How many times has Mr. Venkat visited Delhi before ?

Q - 3(A). Match the language functions with sentences : (Marks - 3 )

15. A B
1. Ranjan is as tall as Manthan (a) Describing purpose
2. He did not attend the school because he was ill (b) Describing comparison
3. She works hard to get the First class (c) Describing location

(d) Describing reason

Q - 3(B). Choose and write the appropriate responses focusing to functions to complete the conversations. (Marks - 3)

16. Arya: When do you do your homework ?
Rupesh : ________________. (Specifying time)
(A) I like to do homework
(B) I do my homework at 6 o’ clock.
(C) Either my mother or my father do my homework.
(D) I don’t like doing my homework.

17. Smeet : How did you spend your summer vacation?
Meet : ___________________________ (Describing past event)
(a) We went to Simla and stayed there for a week.
(b) Great.
(c) You should not ask such things.
(d) We always go on tour.

18. Pushti : Where is Saputara located?
Nitisha : ______________ (specifying location)
(A) Saputara is a famous hill station
(B) Saputara is located in the Dang District of Gujarat
(C) Saputara is different in monsoon from summer
(D) Saputara is 156 kms away from Surat

Q - 3(C). Complete the sentences using the functions in the brackets. (Marks - 3)

19. This is the cellphone ___________________. (describing person and place)

20. I need twenty handkerchiefs ____________. (asking about the number)

21. Come back. The task ____________. (Describing of action)

Q - 3(D). Complete the paragraph filling in the blanks with appropriate words from the brackets. (Marks - 3)

22. (sharing, audible, uncomfortable, obvious,)
I hope I am __________ over there. And yes, I like this question. If sharing is missing, both children and parents-are responsible.
__________ is glue that binds a family together. Generally, adolescents at this age find it __________ to share all details related
to their lives. As parents,
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Q - 3(E). Find and write the word having the nearest meaning. (Marks - 3)

23. studded
A. stood B. full C. empty D. useful

24. explore
A. create B. erect C. search D. destruct

25. sacred
A. dirty B. fearful C. wonderful D. holy

Q - 4(A). Turn the following dialogue into indirect speech. (Marks - 3)

26. Bipin : How have you passed C.A, finals with such a good score?
Jyoti : I've prepared a fool proof plan.
Bipin : Can you tell me at length?
Bipin : Sorry dear, you may call me programme.

Q - 4(B). Join the sentences using the appropriate conjunctions in the brackets. (Marks - 3)

27. Krupali was angry. She did not come for the picnic. (so that, therefore, and)

28. Please water the plants. They will die. (so that, because, otherwise)

29. He opened the door. He disappeared in the dark. (and, therefore, so)

Q - 4(C). Rewrite the paragraph correcting the underlined words. (Marks - 3)

30. Gandhiji believed in true and non-violence. As a student he was honesty. He also believed in punctual.

Q - 4(D). Do as directed. (Marks - 4)

31. Mohan opened the door. The watchman gave him the keys. Mohan took the keys. He kept them on the table.
Begin this way : The door was opened by Mohan……………….

32. Manish goes to school. He enjoys studying. But today he has to go to his village. He will work on his farm. (Use ‘We’ in place of
‘Manish’.)
Begin this way: We go to school……………

Q - 4(E). Select the questions to get the underlined word/phrases as their answers. (Marks - 3)

33. Prem Chopra was arrested because he was the owner of the robot.
A. Why was Prem Chopra arrest ?
B. Why was Prem Chopra arrested ?
C. Why did Prem Chopra arrested ?
D. Why did Prem Chopra arrest ?

34. The Poet requests his mother to wish him good luck.
A. What request does the poet make to his mother?
B. What does the poet request his mother?
C. Who does the poet request for good luck?
D. What does the poet do for good luck?

35. Almost 25 boys and ten girls participated in the painting competition.
A. How many boys do participate in the painting competition?
B. How many boys and girls participated in the painting competition?
C. How many boys and girls did participate in the painting competition?
D. How many did participate in the painting competition?

Q - 5(A). Write a paragraph in about 125 words on the following. (Marks - 6)

OR

35. A HOUSE ON FIRE
Points : when did the fire break out? - crowd - some people trapped -fire-brigade — rescue operations — loss of property
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36. My Dream Robot
(Points : name – appearance – skills – use – as a friend – facility – my comfort – special qualities – my pride)

OR

36. YOGA
act of harmony - considered as a spiritual - People practice yoga for - extreme meditation - Western countries have adopted yoga
- thousands of yoga schools

Q - 5(B). Write E-mail or Report : (Marks - 5)

37. Your school recently held the Farewell Function for both Std.10 and 12. Prepare a report about it in 60 words.

OR

37. Draft an e-mail in about 30 words on behalf of Vaidehi Parikh to her friend Mukti, on davemukti@gmall.com, telling her about the
importance of good health, physical fitness and simple diet.

Q - 5(C). Describe the given picture in about ten sentences. (Marks - 5)

38. Describe the picture in about ten sentence.
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Q - 1(A). Read the extracts and answer the questions : (Marks - 10)

1. Shukracharya was sorry for his daughter and angry with the asurs who slew a disciple under his care. At Devayani’s request, he
began summoning Kach back from death. Kach answered in a low voice from his stomach. “I am Kach,” he said. “I was killed by
the asurs, who burnt my body and mixed the ashes with the divine wine that you have drunk. Be gentle to me, 0 my master.
Consider me as your son as I am now part of you.”
1. Where was Kach?
2. What did Kach request Shukracharya?

2. Miss Sullivan used to take me to long walks every morning.I had a lot of questions to ask. I would write something on her palm
and in turn she would talk into my palm as people talk into a baby’s ear.My teacher satisfied my curiosity.Now everything around
me was full of life,love and joy.
1) Everything around Helen was…………… (complete the sentence)
2) Find out the similar word of ‘eagerness’.

3. Arun Krishnamurthy was just 17 years old when he founded the NGO Environmentalist Foundation of India (EFI). Beginning with
the Turtle Walk – a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai, today Arun and his team of volunteers have
cleaned beaches and various water bodies in Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore and Puducherry.
1. What did Arun do at the age of 17?
2. Why did Arun start the Turtle walk ?

4. His mind went back to the book he had read in the training camp. ‘Of Human Bondage’ was the title of the novel. and throughout
its pages were notes in a woman’s hand-writing. He had never believed that a woman could understand a man’s thoughts so well.
(1) What couldn’t Blandford believe?
(2) Which book had the narrator read at the training camp ?

5. Palakkad’s district library stands tall as a Beacon to encourage women’s empowerment through classes, clubs, workshops and
reading rooms. And then, there are the books, which will provide the women the strength they need to make good use of these
opportunities.
1. How does the library encourage women empowerment?
2. How will the books help women?

Q - 1(B). Write a short note focusing on the questions : (Marks - 3)

6. Dr Mansuri’s advice to Kandarp
(1) What does ‘tune up’ refer to? (2) What should the students know? (3) What does Dr Mansuri ask Kandarp to identify? (4)
What does Dr Mansuri say about strengths and weaknesses? (5) What should a students do on receiving the board exam
schedule? (6) What is important to tune up your body and mind? (7) Which are the different relaxation techniques?

OR

6. Dr Mackey’s views on sharing
(1) What is Mehta’s problem? (2) What does Prof. Mackey say about sharing? (3) How should parents respond or who is
responsible if sharing is missing? (4) Which thing discourage the children? (5) What should children also understand (read)? (6)
What will happen if we are not sharing anything to our parent?

Q - 1(C). Write whether the sentences are True or False : (Marks - 4)

7. Overeat is good for health in the long run.

8. The mother always sees her children’s secret and reveal them.

9. Bland ford’s friend was eighteen years of age.

10. Arun started thinking himself a superstar.

Q - 2(A). Read the stanza and answer the questions : (Marks - 3)
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11. I’m leaving now to slay the foe—
Fight the battles, high and low,
I’m leaving, Mother, hear me go!
Please wish me luck today.
1. How can (will)the battles be ?
2. What is the similar word of ‘war’?
3. What is the meaning of ‘difficulty’ in this stanza?

Q - 2(B). Read the paragraph and answer the questions : (Marks - 5)

12. Dr. Bose also did many experiments to prove that plants act like human and animals. Plants breathe without lungs. They digest
food without stomach. They also remain busy in other activities without muscles. Dr. Bose invented an instrument. It is called
'Optical -Pulse Recorder. 'It can record the process of contraction in plants. He also recorded the internal activities of the plants by
this instrument. Thus he showed the similarity In the behaviour of lizards, frogs and tortoise; fruits, vegetables and plants. He also
discovered that the plants also generate electric waves and feel tired like all other living beings.
1. Which instrument did Dr. Bose invent ?
2. What can the instrument do ?
3. What did Dr. Bose prove ?
4. What did Dr. Bose also discover ?
5. Plants borrow electric waves from the sunlight. Say 'True' or 'False'?

Q - 2(C). Read the data and answer the questions : (Marks - 4)

13.

(1) What are these figures called?
(2) Is the logo of Amazon given here?
(3) The 'Thums up' is the symbol of .....
(4) If you want to use internet without data pack which logo will
help you from horizontal lines ?

Q - 2(D). Read the dialogue and answer the questions : (Marks - 4)

14. Rina : Good morning, ma'am.
Teacher : Good morning.
Rina : Ma'am I need some help.
Teacher : Yes, what is it?
Rina : Ma'am, I have a few problems in statistics that I would like to get clarified. When can I come to you for a few minutes?
Teacher : Come any day after the lunch break. I will be in the staff room.
Rina : Thank you, ma'am.
(1) What is Rina confused with?
(2) Whom does she request for help?
(3) When can Rina meet her teacher?
(4) Where will the teacher meet Rina?

Q - 3(A). Match the language functions with sentences : (Marks - 3 )
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15. 'A' 'B'
(1) The result was announced at sharp 8 O'clock in the morning. (a) Expressing possibility
(2) It was 1973 when Mr. Mehul Bhal was born. (b) Describing action
(3) It may rain today. (c) Describing past events

(d) Reporting events

Q - 3(B). Choose and write the appropriate responses focusing to functions to complete the conversations. (Marks - 3)

16. Mr. Jani : Can I go home early today?
Boss : No, you ________________(Expressing Necessity)
(a) can neither break rules nor work lazily.
(b) are late so you will be punished.
(c) should work efficiently.
(d) must not leave before the office time

17. Vibhuti : .......................... (describing frequency of action)
Hardi : What a careless fellow you are?
(a) What is your opinion about me?
(b) I do not work as hard as you.
(c) I got only 45% last year.
(d) I rarely prepare a time table for my study.

18. Hemadri : Your mummy was telling me that you had been working hard for six months.
Lata : Yes, .......................... (describing frequency of action)
(a) I don't waste even a single meeting.
(b) I like hard work.
(c) I never believe in hard luck.
(d) I am that kind of man.

Q - 3(C). Complete the sentences using the functions in the brackets. (Marks - 3)

19. Ratan has been ……………………… (point of time)

20. Last week there ______________. (Describing past event)

21. Hello Meet, ____________. (Exchanging niceties)

Q - 3(D). Complete the paragraph filling in the blanks with appropriate words from the brackets. (Marks - 3)

22. (imitating, exciting, movements, opportunity)
I played with it for a while. Then Miss Sullivan made some finger ___________ on my palm. It was an ___________ experience.
I got interested in that play and started _________ the movements she made with her finger.

Q - 3(E). Find and write the word having the nearest meaning. (Marks - 3)

23. handle
A. notice B. feel C. observe D. deal

24. function
A. reject B. duty C. decline D. say no

25. victory
A. defeat B. win C. deal D. game

Q - 4(A). Turn the following dialogue into indirect speech. (Marks - 3)

26. Mohan : Have you ever smoked?
Sohan : Once.
Mohan : How did it taste?
Sohan : Very bad.

Q - 4(B). Join the sentences using the appropriate conjunctions in the brackets. (Marks - 3)

27. Mitali was late. Her class teacher didn’t allow her to enter the class. (so, and, otherwise)
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28. Mother was busy. She could not come for the function. (and, but, so)

29. Honor others. You will be honored. (but, though, and)

Q - 4(C). Rewrite the paragraph correcting the underlined words. (Marks - 3)

30. The following day kings son came down to a nearby river to swim. While he entered the water, the crow seized the golden
necklace who the prince had taken off

Q - 4(D). Do as directed. (Marks - 4)

31. That boy stole a purse. The people caught him. They took him to the police station. The policeman scolded the boy.
Begin this way : A purse was stolen by that boy……………….

32. The lady gave a toy to the baby. The baby stopped crying. Her mother was happy. Her father was relieved.
Begin this way. The ladies gave toys to the babies. ………

Q - 4(E). Select the questions to get the underlined word/phrases as their answers. (Marks - 3)

33. Kanaiyalal Munshi wrote ‘Patan ni Prabhuta’ in 1916.
A. When does Kanaiyalal Munshi write ‘Patan ni Prabhuta’ ?
B. When did Kanaiyalal Munshi write ‘Patan ni Prabhuta’ ?
C. When did Kanaiyalal Munshi wrote ‘Patan ni Prabhuta ?
D. Which book did Kanaiyalal Munshi write ?

34. I visit my friend Darshan four times a week.
A. How often did you visit your friend Darshan?
B. How often do you visit your friend Darshan?
C. How long do you visit your friend Darshan?
D. When do you visit your friend Darshan?

35. Gandhiji was born in Porbandar. A. Where is Porbandar?
B. Who was born in Porbandar?
C. Where was Gandhiji born?
D. Where did Gandhiji born ?

Q - 5(A). Write a paragraph in about 125 words on the following. (Marks - 6)

OR

35. World Environment Day
[Points: 5th June – Worried about the environment – celebration of the day – Awareness of people – Posters and slogans -
Future planning – Message]

36. The Teacher- I like most
[Points: Introduction-The name of the teacher- Appearance – Habits – Teaching style – Relationship with students – The particular
reason why you like him – His role in motivating you]

OR

36. THE TIGER - OUR NATIONAL ANIMAL
Points : national animal - wild animal — where it is found — strong and ferocious - colour — bright eyes — padded feet –female
tiger —flesh-eating — hunts animals — kills cattle and sheep

Q - 5(B). Write E-mail or Report : (Marks - 5)

37. Murtak’s Uncle writes an e-mail to his nephew Murtak who is clever but weak in English so his uncle advises him how to improve
his English.

OR

37. Draft an e-mail in about 30 words on behalf of Teerth Savaliya to his mother telling her about the hardships he faces in the hostel

Q - 5(C). Describe the given picture in about ten sentences. (Marks - 5)
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38. Describe the picture in about ten sentence.
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SECTION - A

 નીચેના ોના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : જુરાતમા ં‘કીય લાચંુશવત િવરોધી રુો’ની ુય કચેર, અમદાવાદમા ંઆવેલી છે

2. યોય જોડકા જોડો:

1. ડાગં દરબારનો મેળો A. ઔરંગાબાદ

2. મીના કારગર B. આહવા

3. અજતંા-ઇલોરાની ફુાઓ C. લખનઉ

4. D. ગરબાડા (દાહોદ)

3. યોિતષશાુ ંઅિવભાય ગ કુ છે?
A. ખગોળશા B. ગણતશા C. રસાયણશા D. વાશુા

4. ભારતમા ંહવાઈ સેવાની શઆત ટપાલ સેવા માટ કયા ંશહરો વચે શ થઈ હતી?
A. ુબંઈથી ચેઈ
B. દહથી ુબંઈ
C. અલાહાબાદથી નૈની
D. ીનગરથી વુાહાટ

5. નીચેના જોડકા જોડો.

1. રણછોડરાય મંદર ખેડા જલો

2. લોકમાતા

6. નીચેના જોડકા જોડો.

1. નાગાલડ a) એન. ડ.એફ.બી.

2. અસમ b) એન.એસ.સી.એન.

3. િરુા c.)ક. એન.એફ.

4. મણરુ d.)એન.એલ.એફ.ટ.

7. ઘષણજય બેરોજગાર કોને કહ છે?

8. શકંરાચાયની ુય રચના કઈ છે?
A. આદરુાણ B. શાિંતરુાણ C. શકંરરુાણ D. ભાય

9. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : કાપંની જમીનમા ંપોટાશ, ફૉફોરક ઍિસડ અને નૂાુ ંમાણ વધાર હોય છે.

10. રાણી િસીની મજદ કયા શહરમા ંઆવી છે?
A. અમદાવાદ B. દલી C. રુત D. આગરા

11. શદ સમવો : હર િવતરણ ણાલી

12. શણની મોટા ભાગની િમલો ગુલી નદના કનાર આવેલી છે, કારણ ક ....

13. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો. ૂનાગઢ નક ગરનારમા ં......... બૌ પૂના અવશેષો ાત થયા છે. (ઇટવા,
તળા, ઢાકં)

14. યોય જોડકા જોડો.

1. ઉણ કટબધંીય પાક ુવાર

2. ડાગંર

15. િવ-યાપાર સગંઠન(WTO)ની થાપના કોણે કર હતી?
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16. HDR2015 માણે ભારતનો માનવિવકાસ ક કટલો હતો?

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. “ભારતે િવમા ં‘वसुधैव कुटुंबकम्’ની ભાવનાને સાકાર કર છે.” આ િવધાન સમવો.

18. ભારતના રશમી કાપડ ઉોગ િવશે માહતી આપો.

19. તાજમહાલની થાપયકલાનો પરચય આપો.

20. બળવાખોર કોને કહવાય ? ભારતમા ંઆતકંવાદ અને બળવાખોરએ શી અસર કર છે ?

21. સામાજક પરવતન થવાના ંુય પરબળો જણાવો.

22. ગણતશા ેે આયભ કરલ શોધો િવશે નધ લખો

OR

22. રસાયણિવાેે નાગાુ ને આપેુ ંદાન જણાવો.

23. કયા ંિશપો અને થાપયો જોઈને આપણને આપણા સાંૃિતક વારસા યે આદર અને ગવ અભુવાય છે?

OR

23. સંૃિત માનવીને ‘વન વવાની રત (The way of Life) શીખવે છે એમ શાથી કહ શકાય ?

24. UNDPએ આપેલી માનવિવકાસની યાયા આપો માનવિવકાસના ચાર આવયક તભંો કયા કયા છે ?

OR

24. ી-ુુષ સમાનતા થાપવા જર ઉપાયો ચુવો.

25. ભારતની એક કલા તરક કાઠકલાનો પરચય આપો.

OR

25. આપણો દશ કલાઓથી સૃ છે એમ શાથી કહ શકાય?

26. ઘના પાક માટ કયા અુળૂ સજંોગો જર છે? તેુ ંનધપા ઉપાદન કરનારા ભારતના ંરાયો ક દશોના ંનામ જણાવો.

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. કાળ જમીન િવશે નધ લખો.

28. ભારતના ંજગંલોમા ંરહતા ંાણીઓુ ંવૈિવય જણાવો.

29. ૂંક નધ લખો : ઉર-વૂ ભારતમા ંચાલતી બળવાખોર

30. ાચીન ભારતીય સાહયનો પરચય આપો.

31. ગરબી ઉદભવવાના કારણો જણાવો.

OR

31. જો ભારતમા ંબેરોજગાર ઘટાડવી છે, તો ‘મશતુ ંયોય આયોજન' ેઠ રુવાર થઈ શક છે. કવી રતે તે સમવો. (March 20)

32. ભારતના ખાડં ઉોગ િવશે નધ વખો.

OR

32. ભારતના ઊની (ગરમ) કાપડના ઉોગ િવશે માહતી આપો.

33. પયાવરણની રુા માટના ંપગલાઓં જણાવો.

OR

33. આિથક ઉદારકરણની નીિત અવયે કયા કયા ધુારા અનાવવામા ંઆયા?

34. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1. ખેતી પાક - કોફ ઉપાદન કરતો એક દશ 2. ખેતી પાક - કોકો ઉપાદન કરતો એક દશ
3. ખેતી પાક - એરંડા-દવેલા ઉપાદન કરતો એક દશ  4. ખેતી પાક - ચા ઉપાદન કરતો એક દશ :

SECTION - D

  માકં 35 થી 38 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 16)
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35. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1) 25.0% ક તેથી ઓછ િસચાઈ ધરાવ ુ ંે(પટ વાવેતર ેના માણમા)ં 2) 25.1% થી 50.0% ધુીની િસચાઈ
ધરાવ ુ ંે(પટ વાવેતર ેના માણમા)ં
3) 50.1% થી 75.0% ધુીની િસચાઈ ધરાવ ુ ંે(પટ વાવેતર ેના માણમા)ં 4) 75.1% ક તેથી વ ુિસચાઈ ધરાવ ું
ે(પટ વાવેતર ેના માણમા)ં

36. િવતુશતના કારો કયા કયા છે? દરક િવશે ૂંકમા ંમાહતી આપો.

OR

36. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1.લોખડં ઉપાદક ે 2.મગેનીઝ ઉપાદક ે 3.તાં ુઉપાદક ે 4.બોકસાઇટ ઉપાદક ે:

37. ભારતમા ંૃિષેે આવેલા ટકિનકલ ધુારા જણાવો.

OR

37. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1. ખેતી પાક - સરસવ ઉપાદન કરતો એક દશ 2. ખેતી પાક - નાળયેર ઉપાદન કરતો એક દશ
3. ખેતી પાક - એરંડા-દવેલા ઉપાદન કરતો એક દશ   4. ખેતી પાક - મગફળ ઉપાદન કરતો એક દશ

38. નીચેુ ંચ ુ ંદશાવે છે તે જણાવી તેના િવશે નધ લખો.

SECTION - E

 તમને આપેલા ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેના ચાર થળો યોય થાને દશાવો (Marks - 4)

39. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : નોકરક અયારય

40. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : ધરોઈ બહુકુ યોજના

41. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : રાતી ક લાલ જમીન

42. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : શણ ઉપાદત દશSANKALYA
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SECTION - A

 નીચેના ોના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. કૌસમાથંી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો. ુદરતનો સફાઇ કામદાર .............. છે. (મોર, ગીધ, હણોતરો)

2. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : મીનાી મંદરના ુય પાચં ‘ગોરુ ્છે.

3. કૌસમાથી િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો. અજતંાની ફુાઓની ુલ સંયા ………… છે. (29, 34, 18)

4. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો.ૃણરાજસાગર યોજના ...... નદ પર આવેલી છે. (કાવેર, ૃણા, ગોદાવર)

5. યોય જોડકા જોડો:

1. તાના-રર મહોસવ A. બકાનેર

2. જડતરકામ B. િસરુ

3. ુમહાલય C. પાટણ

4. D. વડનગર

6. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : માનવિવકાસ અહવાલ -2015 જુબ ભારતુ ંઅપેત આુય 68 વષ છે.

7. ભારતીય અથતંને િવ અથયવથાનો એક ભાગ બનાવવાની નીિત કયા નામે ઓળખાય છે?
A. વૈિકકરણ B. કીયકરણ C. ઉદારકરણ D. રાયકરણ

8. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો.શણની િનકાસમા ંિવમા ંભારતનો મ .............. છે. (પહલો,બીજો, ીજો)

9. પારાની ભમ કરને ઔષધ તરક વાપરવાની થા કોણે ચા ુકર હતી ?
A. ચરક B. નાગાુ ન ેC. ુતુે D. વાગભ

10. ઈ. સ. 2009 - 10મા ંભારતમા ંશહર િવતારમા ંબેરોજગારનો દર હરની સંયામા ંકટલા ટકા હતો?
A. 5.6 B. 4.2 C. 6.6 D. 3.4

11. જુરાતમા ંકઈ કઈ વઓુ મોતી  ૂથંીને બનાવવામા ંઆવે છે?

12. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : બધંારણની કલમ 17 અવયે અૃયતા નાદૂ કરવામા ંઆવી છે.

13. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : કાળ જમીનમા ંલોહ, નૂો, પોટાશ, ઍિુમિનયમ અને મૅનેિશયમ કાબનેટુ ંમાણ વ ુહોય છે.

14. જુરાતના ધોળકા તાકુામા ંમળ આવેુ ંરુાતવીય નગર કુ ંછે?
A. લોથલ B. ધોળાવીરા C. રંગરુ D. રોઝડ

15. વનસવંધન અને વય પેદાશોુ ંએકીકરણ તેમજ કાચી ધાઓુુ ંખોદકામ વી િૃઓનો સમાવેશ કયા ેમા ંથાય છે ?
A. માયિમક ેમાં
B. સેવાેમાં
C. ાથિમક ેમાં
D. રોજગાર ેમાં

16. મયથ બૅક ારા યાજના દર વધારવામા ંઆવે તો કોના પર અસર પડ છે ?

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. બર પિતના ગેરલાભ જણાવો. (March 20)

18. આપણા વારસાના ંકટલાકં થળો હુ પણ અકબધં શાથી સચવાઈ રા ંછે?

19. ુતગુને સંૃત સાહયનો વુણગુ કહવામા ંઆવે છે.

20. જુરાત સરકાર ઈ. સ. 2001મા ંકયા િવભાગની રચના કર છે? શા માટ?

21. ાચીન ભારતે ખગોળિવઘામા ંઆપેુ ંદાન જણાવો.

22. ભારતમા ંરુ માગ (Ropeways) િવશે માહતી આપો.

OR
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22. હકારામક અને નકારામક યાપારલુાનો અથ સમવો. તેની અસરો જણાવો.

23. ઉોગ એટલે ુ?ં ઉોગુ ંમહવ જણાવો.

OR

23. જુરાતના રસાયણ ઉોગના ંકો જણાવી, ચાર રસાયણોના ંનામ લખો.

24. બાળ અયાચાર કોને કહ છે ? અયાચારનો ભોગ બનેલ બાળકો યે આપણી ફરજો કઈ કઈ છે?

OR

24. બાળિમકોની માગં િવલુ માણમા ંહોવાના ંકારણો જણાવો.

25. ાહકોના ંહતોની રુા માટ તરરાય કાએ શી યવથા છે?

OR

25. ાહકોુ ંશોષણ કઈ કઈ રતે થાય છે? જણાવો ણ ુા લખો.

26. ચાનો પાક શા માટ પહાડ ઢોળાવો પર ઉગાડવામા ંઆવે છે?

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. ભારતમા ંસચંારતંનો િવકાસ જણાવો.

28. ભારતના ંજગંલોમા ંરહતા ંાણીઓુ ંવૈિવય જણાવો.

29. ભારતમા ંકાળ જમીન કયા ંા ંઆવેલી છે? તેના ંલણો જણાવો.

30. બહુકુ યોજનાના ઉેશોની સમીા કરો.

31. વૈિકકરણ સાથે કઈ કઈ બાબતો સકંળાયેલી છે?

OR

31. ટકાઉ િવકાસનો યાલ આપી, તેની હૂરચના જણાવો.

32. બાળિમકોની માગં િવલુ માણમા ંહોવાના ંકારણો જણાવો.

OR

32. બાળકોના મફત અને ફરજયાત િશણના અિધકારની ુય જોગવાઈઓ સમવો.

33. ાચીન ભારતના ંનગરોના િવભાગો અને તેમની િવશેષતાઓ જણાવો.

OR

33. ૂંક નધ લખો : મયકાલીન ભારતીય થાપયો

34. ભારતમા ંગરબીુ ંવણન કરો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 38 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 16)

35. વતમાન સમયમા ંાહકુ ંશોષણ કઈ કઈ રતે થઈ શક છે? જણાવો. (August 20)

36. જગંલોના કાર િવશે સિવતર નધ લખો.

OR

36. જગંલોના સરંણ માટના ઉપાયો વણવો.

37. બાળકોના મફત અને ફરજયાત િશણના અિધકારની ુય જોગવાઈઓ સમવો.

OR

37. ભારતીય બધંારણમા ંકયા બાળ અિધકારોનો સમાવેશ ફરવામા ંઆયો છે ?

38. માનવિવકાસ એટલે ુ?ં માનવિવકાસ થયો ાર ગણાય?

SECTION - E

 તમને આપેલા ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેના ચાર થળો યોય થાને દશાવો (Marks - 4)

39. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : નુા ખડક ઉપાદક ે

40. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : ચા ઉપાદત દશ

SANKALYA

Answer key and solution of this paper set will be released on our YouTube Channel "Sankalya"

Download Sankalya from Play store 
and Revise all topics easily 

64 Use code: SAN50 for 50% Discount



41. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : ચંભા અયારય

42. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : કોસી બહુકુ યોજના
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SECTION - A

 નીચેના ોના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. િવકાસશીલ દશોમા ંઅથતંુ ં......................વપ વત છે.

2. ભારતના બધંારણમા ંબાળકોના રણ અને િવકાસ માટ નીચેના પૈક કઈ એક યોજના અમલમા ંનથી ?
A. 14 વષથી ઓછ મરના બાળકને જોખમ ભરલા કામે રાખી શકાય નહ.
B. કારખાનામા ંકામે રાખી શકાય નહ.
C. કશોર અવથા દરિમયાન તેમુ ંશોષણ થાય.
D. ભૌિતક િુવધાથી વંચત રાખી શકાય નહ.

3. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ઉદારકરણ એટલે સરકાર ુશો અને િનયંણો મશ: વધારતા જવાની નીિત.

4. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : અમદાવાદને ‘વૂ ુ ંમાચેટર’ કહ છે.

5. વનપિત-ઔષિધઓની સાથે સાથે રસાયણ-ઔષધો વાપરવાની ભલામણ કોણે કર હતી ?

6. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો.જુરાતને આશર ………. કમી ટલો દરયાકનારો મયો છે. (1600, 2010, 1480)

7. નીચેના પૈક કયો દશ માનવિવકાસ કમા ંભારતથી ઉપરના મે છે?
A. યાનમાર B. અફઘાિનતાન C. માલદવ D. પાકતાન

8. ૂક : ૃછકટક ્/ દંડ : .........
A. દશુમારચરત B. ુારાસ C. કાદબર D. કરાતાુ નીય્

9. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : લેબર રુોના સવ જુબ ભારતમા ંઇ.સ. 2013 - 14મા ંબેરોજગારનો દર 5.4% ટલો હતો.

10. યોય જોડકા જોડો.

1. નદ a. દણનો ીપકપ

2. પાટણના ંપટોળાં b. અમદાવાદ

3. મહાબલરુ્ c. બેવડ-ઇત

4. રાતી અથવાલાલ જમીન d. લોકમાતા

5. UNDP e. તિમલનાુ

6. f. સંુત રા િવકાસકાયમ

11. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ઇ.સ. 1958મા ંસસંદ ‘ાચીન મારકો, રુાતવીય થળો અને અવશેષોને લગતો કાયદો' પસાર કય છે.

12. કૌસમાથી િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો. મુરાઈમા ંઆવેલા ભય .… ના ુય ચાર ‘ગોરુ ્છે. (િશવમંદર,હૃદર મંદર,મીનાી
મંદર)

13. જુરાતમા ંકછ અને સૌરાના કટલાક િવતારોમા ંકયા કારની જમીન જોવા મળે છે?
A. કાળ B. રણકારની C. રાતી D. લેટરાઈટ

14. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો. જુરાતમા ં… ના મેર અને ભરવાડ િતના ંૃયો પણ ણીતા ંછે.(કછ,દણ
જુરાત,સૌરા)

15. જુરાતમા ંકયા િવતારને ઇ.સ. 2008મા ંવ આરત ે તરક ઘોિષત કરાયો છે ?

16. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : કોકો પેય પદાથ છે.

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. ખાનગીકરણના લાભો અને ગેરલાભો લખો.

18. ભારતના ભયવારસાના ુય બે કારો દશાવી ાૃિતક વારસામા ંકઇ કઇ બાબતોનો સમાવેશ કર શકાય તે આલેખો.

19. ાચીન ભારતના એક નગર હડપાનો પરચય આપો.
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20. અભયમ' યોજના ુ ંછે સમવો .

21. વનિનવાહ ખેતી પર નધ લખો.

22. “કા નાુ ંભાવવધારાુ ંએક કારણ છે" આ િવધાન સમવો.

OR

22. હર િવતરણ ણાલી એટલે ુ?ં હર િવતરણ ણાલીની સફળતાનો આધાર કઈ બાબતો પર રહલો છે ?

23. બાળિમકોની માગં િવલુ માણમા ંહોવાના ંકારણો જણાવો.

OR

23. ભારતમા ંુદા ુદા ધમ અને સંદાયોના લોકો રહ છે. તેમની વચે મુેળ અને સપં જળવાઈ રહ તે માટ તમારા ંચૂનો જણાવો. (March
20)

24. ભારતના રાય જળમાગ કયા કયા છે?

OR

24. ભારતના આયાત યાપાર અને િનકાસ યાપાર વચેનો તફાવત આપો.

25. પિમ બગંાળના વાસ દરિમયાન તે લોકોના ઘરમા ંશણના ંપગછૂણયા,ં તૂળ, કંતાન-કોથળાનો વપરાશ બૂ વધાર માણમા ંજોવા
મયો. આુ ંશા માટ હશે? (March 20)

OR

25. શણ ઉોગ પિમ બગંાળમા ંકમ િવકયો છે ?

26. બધંારણમા ંફત અુૂચત જનિત માટ ખાસ કઈ જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે?

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. ાહકોની ફરજો સિવતર સમવો.

28. તફાવત સમવો: બર (ડૂવાદ)પિત અને સમાજવાદ પિત

29. ાચીન સમયના બૌ સાહયનો પરચય આપો.

30. “સદઓથી ભારતની એ વય વનુ ંમહવ વીકાુ છે.” કવી રતે?

31. ઔોગક નીિતમા ંઆિથક િવકાસને પોષક બને તેવા આિથક ધુારાઓમાથંી ઉદારકરણ એટલે ુ?ં તેના લાભ અને ગેરલાભ જણાવો.
(March 20)

OR

31. િવ-યાપાર સગંઠનના ંયેયો કયા ંકયા ંછે? એ યેયો િસ કરવા તે કયા ંકયા ંકાય હાથ ધર રુ ંછે?

32. ભારતમા ંવાય ધુારણા માટ થયેલી કામગીર વણવો.

OR

32. મહલા સશતકરણ એટલે ુ ં? તેના અવરોધક પરબળો જણાવો.

33. ભારતમા ંરાતી અથવા લાલ જમીન ા ંા ંઆવેલી છે? તેના ંલણો જણાવો.

OR

33. ુદરતી સસંાધનોના આયોજન અને સરંણ માટ કઈ કઈ બાબતો િવચારવી જોઈએ?

34. આ દશમા ંપાણીની ઘટતી ઉપલધતાએ ગભંીર સમયા ઊભી કર છે. સમવો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 38 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 16)

35. પયાવરણીય અિતમણ એટલે ુ?ં તેને રોકવાના ઉપાયો જણાવો.

36. અજતંાની ફુાઓ િવશે માહતી આપો.

OR

36. હપી નગરની થાપયકલાને પરચય આપો.

37. ભારતની િવિવધતામા ંએકતા િવશે નધ લખો.

OR
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37. ાૃિતક વારસાના જતન માટ કરવામા ંઆવેલા યાસો જણાવી.

38. ભારતીય રલવેનો સિવતૃ પરચય આપો.

SECTION - E

 તમને આપેલા ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેના ચાર થળો યોય થાને દશાવો (Marks - 4)

39. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : રણથભંોર અયારય

40. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : ુ થી બુર(સાદયા) રાય જળમાગ

41. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : 25.0% ક તેથી ઓછ િસચાઈ ે

42. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : મગેનીઝ ઉપાદક ે
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SECTION - A

 નીચેના ોના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. સચંારુ ંઇલેૉિનક માયમ કુ ંછે ?
A. ટપાલ B. અખબારો C. પિકાઓ D. ૂરદશન

2. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : લાલભાઈ દલપતરામ સંહાલય (એલ. ડ. ઇટટટૂ ઑફ ઇડોલૉ) અમદાવાદમા ંઆવેુ ંછે. (August 20)

3. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : બધંારણની કલમ 17 અવયે અૃયતા નાદૂ કરવામા ંઆવી છે.

4. કૌસમાથંી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો. કોડ એલીમેટરયસ કિમશન (SAC) ુ ંુય મથક ઈટલી ની રાજધાની
……………મા ંછે. ( રોમ , પેરસ, નીવા )

5. ભારતમા ંતુરાઉ કાપડની સવથમ િમલ ા ંથપાઈ હતી ?
A. રુત B. ચેઈ C. અમદાવાદ D. ુબંઈ

6. ચૉકલેટ શામાથંી બનાવવામા ંઆવે છે?

7. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : િવાન એટલે યવથત ાન અને ટકનોલૉ એટલે િવાનની િવાકય ઉપયોગતા.

8. કૌસમાથી િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો. ....... એક કિવ, ઇિતહાસકાર, રહયવાદ સતં અને સગંીતકાર હતા.(અમીર શુરો ,હઝરત
િનઝાુન ઓલયા,બહાુરશાહ ઝફર)

9. ભારત સરકાર કઈ સાલમા ંવા-ુૂષણ િનયંણ ધારો પસાર છે કય છે?
A. ઈ. સ. 1981મા ંB. ઈ. સ. 1972મા ંC. ઈ. સ. 1985મા ંD. ઈ. સ. 1990માં

10. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : લોથલ ખભંાતના અખાતથી 52 કલોમીટર ૂર છે.

11. કયા કારની જમીન રરુ નામે ઓળખાય છે?
A. કાળ B. રાતી C. પડખાઉ D. રણકારની

12. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ુદરતી વા ુયાપાર શત-સસંાધન ગણાય છે.

13. કૌસમાથી િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો.દલીમા ંઆવેલ મુાનુો મકબરો .......... થાપયનો ેઠ નનૂો છે.(અવાચીન,
ઘુલકાલીન, સતનતકાલીન)

14. કયા અભયાન મહલા સશતીકરણમા ંમહવુ ંયોગદાન આુ ંછે ?

15. કોઈ પણ પોતાના ળૂતૂ અિધકારોના રણ માટ કઈ અદાલતમા ંદાદ માગી શક છે ?
A. જલા અદાલતમા ંB. તાકુા અદાલતમા ંC. સેશસ અદાલતમા ંD. વડ અદાલતમાં

16. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કરો.િવના દશો પોતાના િમકોુ ંઆદાન-દાન કર છે તેને ........ કહ છે.(ુધનુ ંબહગમન, િવ-
મબર, મની તરરાય ગિતશીલતા)

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. િવડ શૈલી િવશે ૂંકમા ંમાહતી આપી.

18. સરકાર અયાર ધુીમા ંકઈ કઈ વઓુના ભાવો ભાવિનધારણ તં ારા ન કય છે ?

19. ૂંક નધ લખો : ઉર-વૂ ભારતમા ંચાલતી બળવાખોર

20. મહાબલરુમનો પરચય આપો.

21. અબરખનો ઉપયોગ શો છે?

22. સકંપના લખો. 1) રાયની માલકના જગંલો 2) ખાનગી જગંલો

OR

22. સકંપના લખો. 1) આરત જગંલો 2) સરંત જગંલો

23. ભારત સરકાર ને ઈ. સ. 1991ની (નવી) ઔોગક નીિત અમલમા ંકુવાની આવયકતા શાથી ઊભી થઈ?

OR

23. ભારતમા ંઆિથક ઉદારકરણની નીિતના લાભ જણાવો.
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24. ભારતના ઊની (ગરમ) કાપડના ઉોગ િવશે માહતી આપો.

OR

24. ભારતનો શણ ઉોગ કઈ સમયાઓનો સામનો કર રો છે?

25. ભારતમા ંજળ સકંટની સમયા દવસે-દવસે વધાર ગભંીર બનતી જશે. આ િવધાન સમવો.

OR

25. દણ ભારતમા ંતળાવો ારા ખેતી થાય છે. શામાટ ?

26. વારસાના જતન અને સરંણ માટના ઉપાયોુ ંવણન કરો.

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. ૂંક નધ લખો : ભારતનો દરયાઈ જળમાગ

28. નીચે દશાવેલ આૃિતના આધાર િૂમ-સરંણના ઉપાયો જણાવો. (August 20)

29. ભારતની ૃિષપેદાશો જણાવો.

30. નીચેુ ંચ ઓળખીને તેના િવષે ૂંકમા ંમાહતી આપો

31. પયટન ઉોગથી કયા કયા લાભ થાય છે?

OR

31. સંહાલયોની ળવણી િવશે માહતી આપો.

32. મયગુના ફારસી સાહયુ ંવણન કરો.

OR

32. મયકાલીન ગુના તિમલ સાહયનો પરચય આપો.

33. માનવિવકાસ એટલે ુ?ં

OR

33. માનવિવકાસ એટલે ુ?ં માનવિવકાસ થયો ાર ગણાય?

34. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1.કોયના બહુકુ યોજના 2.નમદા ખીણ બહુકુ યોજના
3.ઉકાઈ, કાકરાપાર બહુકુ યોજના 4.ધરોઈ બહુકુ યોજના

SECTION - D

  માકં 35 થી 38 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 16)
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35. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1. ગગંાનદનો ખુિકોણ દશ 2.મહાનદનો ખુિકોણ દશ
3.દામોદર ખીણ બહુકુ યોજના 4.હરાંુડ બહુકુ યોજના

36. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1. ખેતી પાક - સરસવ ઉપાદન કરતો એક દશ 2. ખેતી પાક - નાળયેર ઉપાદન કરતો એક દશ
3. ખેતી પાક - એરંડા-દવેલા ઉપાદન કરતો એક દશ   4. ખેતી પાક - મગફળ ઉપાદન કરતો એક દશ

OR

36. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1. ખેતી પાક - ડાગંર ઉપાદન કરતો એક દશ 2. ખેતી પાક - ઘ ઉપાદન કરતો એક દશ
3. ખેતી પાક - બાજર ઉપાદન કરતો એક દશ 4. ખેતી પાક - મકાઈ ઉપાદન કરતો એક દશ

37. રાય અ સલામતી કાયદાની ધારાકય જોગવાઈઓ જણાવો.

OR

37. રાય અ સલામતી કાયદો -2013(RTF -2013) અવયે ‘મા અણૂા યોજના’ની જોગવાઈઓ જણાવો.

38. ાચીન ભારતીય સાહય જણાવો.

SECTION - E

 તમને આપેલા ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેના ચાર થળો યોય થાને દશાવો (Marks - 4)

39. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : નુા ખડક ઉપાદક ે

40. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : દચગામ રાય ઉાન

41. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : સફરજન ઉપાદત દશ

42. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : ુબંઈ થી ચેઈ જતો વણમ ચુુજ માગ
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SECTION - A

 નીચેના ોના ંમાયા જુબ ઉર આપો (ુલ 16 ો હલુી છે) (દરક ના એક ણુ) (Marks - 16)

1. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : દશના અથતંને િવના અથતં સાથે જોડવાની યા એટલે ઉદારકરણ.

2. તાપી નદ પર કઈ કઈ બહુકુ યોજનાઓ કાયાવત છે?

3. કોબટ ુ ંછે ?

4. નીચેનામાથંી એક જોડંુ ખંુ નથી. તે શોધીને ઉર લખો.
A. આય- નોડક
B. ઑલૉઇડ - િનષાદ
C. આમૅનૉઇડ - નીો
D. મગોલૉઇડ - કરાત

5. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ઇ.સ. 2011ના વતી-ગણતર અહવાલ માણે ભારતની ુલ વતીના 51.54 % ીઓ અને 48.46 % ુુષો છે.

6. ભૌગોલક એકલતા, સામાય સમાજથી અલગ સામાજક વન, ભ સંૃિત, આિથક અને શૈણક પછાતપુ ં- આ બધી બાબતો ા
લોકોને લા ુપડ છે?
A. બીપચંની ાિતઓના લોકોને
B. માડંલ આયોગની ાિતઓના લોકોને
C. અુૂચત જનિતના લોકોને
D. અુૂચત િતના લોકોને

7. કોણાકના યૂમંદરને ‘કાળા પેગોડા’ તરક પણ ઓળખવામા ંઆવે છે, કારણ ક...

8. ભારતમા ંકાળ જમીન ા ંા ંજોવા મળે છે?

9. પયાવરણીય અિતમણ થુ ંાર કહવાય?

10. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો.ભારતમા ં......…. ટલા ંતરરાય હવાઇ મથકો છે. (21, 18, 15)

11. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : નૂાના ખડકો, અબરખ, લોરપાર, જસમ વગેર અધામુય ખનીજો છે.

12. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ‘ટાટ-અપ ઇડયા' યોજના વુા બેરોજગારોને નવા આઇડયા સાથે ઉોગ-સાહિસક બની વરોજગાર તરફ ેર છે.

13. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : આવક મેળવવાના ક ખચ કરવાના હથુી કરવામા ંઆવતી િૃને બનઆિથક િૃ કહ છે.

14. ખંુ ક ખોંુ જણાવો : ાય પાચંાલે ‘જનનશા નામનો થં લયો છે.

15. તિમલનાુ, જુરાત અને મહારામા ંકુ ફળ િવશેષ થાય છે?
A. ા B. સતંરા ંC. કળા ંD. સફરજન

16. કૌસમાથી યોય િવકપ પસદં કર ખાલી જયા રૂો.ઇટરનૅશનલ ટાડડાઇઝેશન ઑગનાઇઝેશન - ISOુ ંુય મથક ..........મા ંછે.
(જનીવા, રોમ, પેરસ)

SECTION - B

  માકં 17 થી 26 ોના ૂંકમા ંઉર આપો (દરકના બે ણુ) (Marks - 20)

17. િસચાઈ-ેના િવતરણ િવશે લખો.

18. આપણા વારસાને લોકો કઈ કઈ રતે કુસાન પહચાડ છે?

19. “માનવવનનો સબંધં શઆતથી જ ૃ અને વનરા સાથે જોડાયેલો છે.” આ િવધાન સમવો.

20. કારણ આપો ક, ધિનક ભારતમા ંગરબો વસે છે !

21. “સદઓથી ભારતની એ વય વનુ ંમહવ વીકાુ છે.” કવી રતે?

22. કોલસો કવી રતે બયો?

OR

22. આિુનક ગુને ‘ખનીજ ગુ’ શા માટ કહ છે?

23. જગંલ કારની જમીન િવશે નધ લખો.
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OR

23. જમીન-િનમાણની યા વણવી, તેના કારો શેના આધાર પાડવામા ંઆવે છે તે જણાવો.

24. ભારતના ંસડક વાહનો િવશે ૂંકમા ંમાહતી આપો.

OR

24. એિુમિનયમ-ગાળણ ઉધોગ ા ંથાપવામા ંઆવે છે? શા માટ?

25. પરવહન અને સદંશાયવહાર

OR

25. િવદશ યાપારની હકારામક અને નકારામક લુા િવશે તફાવત આપો.

26. ભારતમા ંઆ અનાજુ ંસરંણ કરવાુ ંશાથી જર બુ ંછે?

SECTION - C

  માકં 27 થી 34 ોના સિવતાર ઉર આપો (દરકના ણ ણુ) (Marks - 24)

27. તફાવત આપો : ખરફ પાક અને રવી પાક

28. ાચીન ભારતની એક કલા તરક ‘મોતી અને મીનાકારગર’િવશે માહતી આપો.

29. ભારત સરકારની મહલા કયાણકાર યોજનાઓને િમક રતે જણાવો.

30. મહાકાયો તરક રામાયણ અને મહાભારતનો પરચય આપો.

31. િવ-મબરનો યાલ પટ કરો.

OR

31. સામાય રતે કયા લોકોને ગરબીરખાથી નીચે વન વતા લોકો ગણવામા ંઆવે છે?

32. ૂંક નધ લખો:પવનઊ

OR

32. ૂંક નધ લખો : સૌરઊ

33. કાં નાુ ંભાવવધારાુ ંએક કારણ છે. સમવો.

OR

33. ‘ભાવવધારો આિથક િવકાસમા ંપોષક પણ છે અને અવરોધપ પણ છે.’ સમવો.

34. ુત થતા વય વો િવશે નધ લખો.

SECTION - D

  માકં 35 થી 38 ોના ુાસર ઉર આપો (દરકના ચાર ણુ) (Marks - 16)

35. ભારતમા ંા કયા કારના સડકમાગ છે ? દરકનો ૂંકમા ંપરચય આપો.

36. લમુતીઓ માટ સમાન તકના સદંભમા ંબધંારણમા ંકઈ જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવી છે ?

OR

36. લમુતીઓના ંકયાણ અને િવકાસ માટની બધંારણીય જોગવાઈઓનો પરચય આપો.

37. િવતુશત િવશે ૂંકમા ંલખો.

OR

37. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1.લોખડં ઉપાદક ે 2.મગેનીઝ ઉપાદક ે 3.તાં ુઉપાદક ે 4.બોકસાઇટ ઉપાદક ે:

38. ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેની િવગતો આપેલા નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાને દશાવો
1.કાપંની જમીન : 2. રણ કારની જમીન : 3.કાળજમીન : 4.લેટરાઈટ અથવા પડખાવ જમીન :

SECTION - E

 તમને આપેલા ભારતના રખાંકત નકશામા ંનીચેના ચાર થળો યોય થાને દશાવો (Marks - 4)

39. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : કવલાદવ અયારય

40. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : 75.1% ક તેથી વ ુિસચાઈ ે
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41. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : રસાયણીક ખાતર ઉધોગ ક

42. નકશામા ંયોય સંાઓ વડ યોય થાન દશાવો : તાં ુઉપાદક ે
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