
 

 

તારીખ : 30/૦૮/૨૦૨૨ 

ધોરણ- 9 

સજુ્ઞ વાલીશ્રી, 

1
ST

 TERMINAL EXAM                               કુલ ગણુ-૫૦                                                                   

તારીખ સમય વાર વવષય અભ્યાસક્રમ 

07/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રવાર વવજ્ઞાન Ch – 1,2,5,8,6,9,14 

08/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શવિવાર 

હિન્દી 
પદ્ય – 1,4,7,8,9,10,11 
ગદ્ય – 2,3,5,6,12 
વ્યાકરણ વવભાગ 

09/10/2022 રજા 
10/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ સોમવાર 

અંગ્રેજી 
Ch – 1 to 6, Poem – 1,2 

Dolphin – 1 to 7, Grammer 

11/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ મગંળવાર ગણિત Ch – 1,2,3,4,5,6,7,8,15 

12/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ બધુવાર 

સસં્કૃત 

પદ્ય – ૧,૫,૬ 
ગદ્ય – ૨,૩,૪,૭,૮,૯,૧૦ 
અભ્યાસ – ૧,૨,૩,૪ 

13/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ગરુુવાર સા.વવ 
Ch-1,2,3,4,8,9,10,13,14,15 

14/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રવાર 

ગજુરાતી 
પદ્ય  – ૧,૩,૫,૭,૯,૧૧ 
ગદ્ય – ૨,૪,૬,૮,૧૦,૧૨ 
વ્યાકરણ વવભાગ 

15/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શવિવાર કમ્પ્યટુર 

P.E 

Ch – 1,2,3,4,9,10,11 

16/10/2022 રજા 

17/10/2022 શાળા સમય દરમ્યાિ સોમવાર ણિત્રકામ 

(T + P) 

Sem-1 



 પ્રથમ સામાવિક પરીક્ષાનો અભ્િાસક્રમ અને પેપર સ્ટાઈલ નીિ ેઆ્િા મજુબ રિશેે. 

પ્રથમ સામાવિક - પેપર સ્ટાઈલ 

 

 

 વવષય : Gujarati                           કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

વવભાગ-A 

(ગદ્ય) 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમા ંઉત્તર આપો ( પ્રશ્ન 

ક્રમાકં-1,2) 

02 01 02 

 પ્રશ્ન-1 (બ) નીિેના પ્રશ્નોના ટ ંકમા ંઉત્તર આપો (પ્રશ્ન ક્રમાકં -

3,4 અથવા (4)) 

02 02 04 

 પ્રશ્ન-1 (ક) નીિેના પ્રશ્નોના સવવસ્તાર ઉત્તર આપો (પ્રશ્ન ક્રમાકં 

-5 અથવા (5)) 

01 04 04 

વવભાગ-B 

(પદ્ય) 
પ્રશ્ન-2 (અ) કાવ્િ પકં્તત પ  િણ કરો (પ્રશ્ન ક્રમાકં -6) 01 02 02 

 પ્રશ્ન-2 (બ) નીિેના પ્રશ્નોના ટ ંકમા ંઉત્તર આપો (પ્રશ્ન ક્રમાકં -

7, 8 અથવા (8)) 

02 02 04 

 પ્રશ્ન-2 (ક) નીિેના પ્રશ્નોના સવવસ્તાર  ઉત્તર આપો (પ્રશ્ન 

ક્રમાકં -9 અથવા (9)) 

01 04 04 

વવભાગ-C પ્રશ્ન-3 (અ) માગં્િા મજુબ જવાબ લખો (પ્રશ્ન ક્રમાકં -10 થી 

19) - જોડિી, ધ્વવન, સજં્ઞા, વવશેષિ, સવંિ, સમાનાથી, િાત ુ

પ્રત્િિ, સવણનામ, રૂહિપ્રિોગ, શબ્દ સમ  િ માટે એક શબ્દ 

10 01 10 

વવભાગ-D પ્રશ્ન-4 (અ) વવિાર વવસ્તાર કરો (ગમે તે એક) (પ્રશ્ન ક્રમાકં -

20 અથવા 20) 

01 04 04 

 પ્રશ્ન-4 (બ) પત્ર લેખન અથવા અિવેાલ લેખન (પ્રશ્ન ક્રમાકં -

21 અથવા 21) 

01 04 04 

 પ્રશ્ન-4 (ક) નીિેનો ગદ્યખડં વાિંી તેની નીિે આપેલા પ્રશ્નોનો 

જવાબ લખો (પ્રશ્ન ક્રમાકં -22 થી 25) 

04 01 04 

 પ્રશ્ન-4 (ડ) વનબિં લખો(ગમે તે એક)(પ્રશ્ન ક્રમાકં -26 થી  28) 01 08 08 

 વવષય : Science(Gujlish)                           કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

Section-A (A) True or False. 02 01 02 

 (B) Fill in the blanks. 02 01 02 

 (C) MCQs 02 01 02 



 

 (D) Write the answer to the questions in one sentence each 02 01 02 

 (E) Write the Definition. 02 01 02 

Section-B (A) Do as directed. (Any Eight) 08 02 16 

Section-C (A)  Write the answer to the questions.(Any Four ) 04 03 12 

Section-D (A) Write detailed answer to the questions.(Any Three ) 03 04 12 

 વવષય : Science(Gujarati)                          કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

વવભાગ-A (અ) ખરા કે ખોટા જિાવો. 02 01 02 

 (બ) ખાલી જગ્િા પરુો. 02 01 02 

 (ક) MCQs 02 01 02 

 (ડ) એક-એક વાક્યમા ંપ્રશ્નોના જવાબ લખો 02 01 02 

 (ઇ) વ્િાખ્િા આપો 02 01 02 

વવભાગ-B (અ) પ્રશ્નોના માગં્િા મજુબ જવાબ લખો (ગમે તે આઠ) 08 02 16 

વવભાગ-C (અ)  પ્રશ્નોના મદુ્દાસર જવાબ લખો.(ગમે તે િાર ) 04 03 12 

વવભાગ-D (અ) પ્રશ્નોના સવવસ્તાર જવાબ લખો.(ગમે તે ત્રિ ) 03 04 12 

 વવષય :ગણણત(Gujlish)                    કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Section-A (A) MCQ 02 01 02 

   (B) Fill in the blanks. 02 01 02 

  (C) True or False. 02 01 02 

  (D) Write the Definition. 02 01 02 

  (E) Just write the answers. 02 01 02 

 Section-B  (A) Do as directed. (Any Eight) 08 02 16 

 Section-C  (A) Do as directed. (Any Four) 04 03 12 

 Section-D  (A) Do as directed. (Any Three) 03 04 12 

 વવષય :ગણણત(Gujarati)                   કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

વવભાગ-A  (અ) MCQ 02 01 02 

  (બ) ખાલી જગ્િા પરુો.    02 01 02 

  (ક) ખરા કે ખોટા જિાવો.     02 01 02 

  (ડ) વ્િાખ્િા લખો.     02 01 02 

  (ઇ) માત્ર જવાબ લખો.      02 01 02 

વવભાગ-B  (અ) માગં્િા મજુબ કરો. (ગમે તે આઠ ) 08 02 16 

વવભાગ-C  (અ) માગં્િા મજુબ કરો. (ગમે તે િાર) 04 03 12 



 

 

વવભાગ-D  (અ) માગં્િા મજુબ કરો (પ્રમેિ). (ગમે તે ત્રિ) 03 04 12 

 વવષય : હિન્દી                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

विभाग-A (अ) निम्िलिखित प्रश्िों के उतर एक-एक िाक्य में लिखिए| 04 01 04 

 (ब) निम्िलिखित ररक्त स्थािों की पूनति कीजिए| 04 01 04 

 (क) निम्िलिखित प्रश्िों के उतर दो-तीि िाकयो में लिखिए|  02 02 04 

 (ड) निम्िलिखित प्रत्येक प्रश्िोके उतर पााँच-छै िाक्य में 
लिखिए | (ककन्ही एक) 

01 03 03 

विभाग-B (अ) निम्िलिखित प्रश्िों के उतर एक-एक िाक्य में लिखिए| 03 01 03 

 (ब) निम्िलिखित ररक्त स्थािों की पूनति कीजिए| 02 01 02 

 (क) निम्िलिखित प्रश्िों के उतर दो-तीि िाकयो में लिखिए|  02 02 04 

 (ड) निम्िलिखित प्रत्येक प्रश्िोके उतर पााँच-छै िाक्य में 
लिखिए | (ककन्ही एक) 

01 03 03 

 (इ) काव्य पंजक्त पूर्ि कीजिए| 01 03 03 

विभाग-C (अ) मुहािरे का अथि लििकर िाक्य में प्रयोग कीजिए| 02 01 02 

 (ब) निम्िलिखित िाक्यों को शुद्ध कीजिए| 02 01 02 

 (क) विरुध्धाथी शब्द लिखिए | 02 01 02 

 (ड) समािाथी शब्द लिखिए | 02 01 02 

 (इ) शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए| 02 01 02 

विभाग-D (अ)निम्िलिखित ककसी एक विषय पर निबंध लिखिए| 01 07 07 

 (ब) रूपरेिा के आधार पर कहािी लििकर उचचत शीषिक 
दीजिए| 

01 03 03 

 વવષય : Social Science                 કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

વવભાગ-A નીિેના વવકલ્પોમાથંી સાિો વવકલ્પ પસદં કરી લખો.  02 01 02 

 ખાલી જગ્િા પરુો.    02 01 02 

 ખરા કે ખોટા જિાવો.     02 01 02 

 જોડકા જોડો.      02 01 02 

 નીિેના પ્રશ્નો ના એક-બે શબ્દોમા ંજવાબ આપો . 02 01 02 

વવભાગ-B માગ્િા મજુબ જવાબ લખો.  (ગમે તે આઠ )   08 02 16 

વવભાગ-C નીિેના પ્રશ્નોના ંમાગ્િા મજુબ જવાબ લખો. (ગમે તે ત્રિ) 03 03 09 

 ભારતના નકશામા ંનીિે આપેલ સ્થળો દશાણવવા. 
નતશો ફરજીિાત છે 

01 03 03 

વવભાગ-D નીિેના પ્રશ્નોના ંસવવસ્તાર ઉત્તર લખો.(ગમે તે ત્રિ) 03 04 12 



 

 વવષય :અંગે્રજી                          કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Section-A (A) Read the extracts/stanza and answer the questions. 09 01 09 

 (B) Use the set of words in your own sentences. 02 01 02 

Section-B (A) Write who said to whom the following sentences.  03 01 03 

 (B) Fill in the blanks choosing the correct words from 

the brackets 

02 01 02 

 (C) Read the passage and answer the questions.  04 01 04 

 (D) Read the dialogue and answer the questions.  03 01 03 

Section-C (A) Read the data and answer the questions.  03 01 03 

 (B)  Change the text as shown   01 03 03 

 (C)  Correct the underlined parts and rewrite the 

paragraph. 

02 01 02 

Section-D (A)  Join the sentences using the correct conjunctions. 02 01 02 

 (B) Match the expressions with the proper functions 

they convey.    

02 01 02 

 (C) Complete the sentences with the functions given in 

the brackets.     

02 01 02 

 (D) Write the correct questions to get the underlined 

parts as answers. 

02 01 02 

 (E) Complete the dialogues using the expressions given 

in the brackets.    

02 01 02 

Section-E (A) Write a paragraph in about 50 words. 

  

01 05 05 

 (B) Describe the picture in about 8 sentences. 01 04 04 

 વવષય :સસં્કૃત                        કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

વવભાગ-A સસં્કૃત શબ્દના સાિા અથણ વવકલ્પોમાથંી લખો. 02 01 02 

 સસં્કૃત શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ વવકલ્પોમાથંી લખો 01 01 01 

 સસં્કૃત શબ્દનો વવરુદ્ધાથી શબ્દ વવકલ્પોમાથંી લખો 01 01 01 

 પલુલ્લિંગ શબ્દો 02 01 02 

 સ્ત્રીણલિંગ શબ્દો 02 01 02 

 ગજુરાતી શબ્દનો સસં્કૃત શબ્દ. 01 01 01 

 કૌંસમા ંઆપેલ શબ્દ રૂપમાથંી િોગ્િ રૂપ ખાલી જગ્િા પ  રો 01 01 01 

વવભાગ-B સસં્કૃત ભાષામા ંઉત્તર લખો. 02 01 02 

 ગજુરાતી ભાષામા ંઉત્તર લખો. (ગદ્ય) 03 02 06 

 ગજુરાતી ભાષામા ંઉત્તર લખો. (પદ્ય) 03 02 06 

વવભાગ-C ગદ્યખડંને આિારે સસં્કૃતમા ંઉત્તર લખો. 01 05 05 

 ગદ્યખડંનો ગજુરાતી ભાષામા ંઅનવુાદ.(એકના અથવામા ંએક). 01 03 03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 નાટયખડંનો ગજુરાતી ભાષામા ંઅનવુાદ. 01 03 03 

 પદ્યખડં નો ગજુરાતી ભાષામા ંઅનવુાદ(એકના અથવામા ંએક). 01 03 03 

વવભાગ-D રેખાહંકત શબ્દો સિુારીને ગદ્યખડં ફરીથી લખો. 01 04 04 

 ગદ્યખડં વાિંીને પ્રશ્નોના ઉત્તર સસં્કૃત મા ંલખો. 01 04 04 

 શ્લોક પ  િણ કરો.(એકના અથવામા ંએક). 01 02 02 

 અથણ વવસ્તાર કરો.(એકના અથવામા ંએક). 01 02 02 

 વવષય : ણિત્રકામ                      કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્ર.૧ નીિે આપેલા પ્રશ્નના એકશબ્દમા ંજવાબ લખો.  20 01 20 

પ્ર.૨ નીિે આપેલા ણિત્રોમાથંી ગમે તે એક ણિત્ર દોરો અને તેમા ં
મનપસદં રંગ પરુો.  

- - 30 

સ  િના: ૧) નાનુ ંણિત્ર ગિુ ને પાત્ર ગિાશે નહિ.    

 ૨) સ્વસ્છતા પર પ  રત ુ ંધ્િાન આપવામા ંઆવશે.    

 ૩) ણિત્રમા ંફતત વોટર કલર જ પરુવા.    

 ૪) ટેક્ષ્િર કે ટેહકન્ક બતાવવા માટે ્લાસ્સ્ટક, ફેવવકોલ,ટીશ્ય ુ
પેપર જેવા બીજા અન્િ માધ્િમ નો ઉપિોગ કરી શકાશે.  

   

 વવષય : કમ્્યટૂર                                    કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન.૧ આપેલા વવકલ્પમાથંી િોગ્િ વવકલ્પ પસદં કરી જવાબ લખો. 30 01 30 

 પે્રતટીકલ પરીક્ષા - - 20 

 વવષય : પી.ટી                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 
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Marks 

પ્રશ્ન.૧  એક-એક વાક્યમા ંઉત્તર લખો.  ૨૦ ૦૧ ૨૦ 

 પે્રતટીકલ પરીક્ષા. - - ૩૦ 


