
GSHSEB-SECONDARY BRANCH-UT-1-MATHS (GHE) 

ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર 
ધોરણ-9                     એકમ કસોટી-1                                       2021-22               

Total Marks: - 25      િવષય:-ગિણત (012) (G)    Time: - 45 Minutes 
 
 સુચના: આ પ માંકુલ 12 ો છે, જ ેતમામ ફર યાતછે.    

િવભાગ-A  

 નીચ ેઆપેલા ોના મા યા મુજબ ઉ ર લખો.                                  4 ગુણ 

-1. સંમેય સં યાનંુ દશાંશ વ પ...............હોઈ શકે ન હ. 

(a) સા ત (b) અનંત (c) અનંત પુનરાવિતત   (d) અનંત અને અનાવૃત 

-2. x3+2x2-ax-18 નો એક અવયવ (ݔ + 3) છે, તો a=…………………. 

(a) 3  (b) -3  (c) 9  (d) -9 

-3. બે િભ  િબંદુઓમાંથી...........રેખા / રેખાઓ પસાર થાય. 

(a) અનેક   (b) શૂ ય  (c) 1  (d) 2 

-3. િલપવષ ન હોય તેવા વષના ફે ુઆરી માસમાં પાંચ વખત સોમવાર આવે તેની સંભાવના......... છે. 

(a) 1/5  (b) 2/5  (c) 1/7  (d) 0 

િવભાગ-B  

 આપેલા ોના ટંૂ માં મા યા મુજબ ઉ ર લખો.                      8 ગુણ 

-5. સાદંુ પ આપો: (i) 2 2/3 . 2 1/5(ii) 71/2 . 81/2 

-6. x3-ax2+6x-a ને x-a વડે ભાગતાં મળતી શેષ શોધો. 

-7. આપેલાં પદોની યા યા આપો 

(a) સમાંતર રેખાઓ (b) લંબરેખાઓ  (c) વતુળની િ જયા (d) ચોરસ 

-8. બે િસ ાઓ 500 વખત ઉછાળવામાં આવે છે અને આપણને બે વાર છાપ: 105 વખત મળે છે. એક 
વાર છાપ: 275 વખત મળે છે. એક વાર છાપ ન મળે: 120 વખત બને છે. આ દરેક ઘટનાની સંભાવના શોધો. 

િવભાગ-C  

 આપેલા ોના ટંૂ માં મા યા મુજબ ઉ ર લખો.                      9 ગુણ 

-9.  0.99999….ને p/q વ પમાં દશાવો અને તમારા જવાબની સ યાથતાની ચચા કરો. 
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-10. બહુપદી x3+3x2+3x+1 ના નીચેના ભાજક વડે ભાગાકાર કરો અને શેષ શોધો. 

(i)  x+1   (ii) 5+2x   (iii) x 

-11.  AC= BC થાય તેવંુ િબંદુ C િબંદુઓ A અને B ની વ ચે હોય, તો સાિબત કરો કે AC=1/2 

AB છે. આકૃિત દોરીને તેને પ  કરો. 

િવભાગ-D 

 નીચ ેઆપેલ નો સિવ તાર ઉ ર લખો.                                 4 ગુણ 

-12. કોઈ એક સં થાએ યાદિ છક રીતે 2400 કુટંુબોને પસંદ કયા અને તેમની આવક તેમજ તેમની 
પાસેનાં વાહનોની સં યા ણવા માટેનંુ સવ ણ કયુ. તેમાથી ા  મા હતી નીચે ના કો કમાં આપેલ છે. 

માિસક આવક 

 (₹માં) 

કુટંુબદીઠ વાહન 

0 1 2 2 થી વ  ુ

7000થી ઓછ  10 160 25 0 

7000-10000 0 305 27 2 

10000-13000 1 535 29 1 

13000-16000 2 469 59 25 

16000 થી વ  ુ 1 579 82 88 

ધારોકે, યાદિ છક રીતે એક કુટંુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. પસંદ કરેલ કુટંુબ માટે નીચે આપેલી મા હતી પરથી 

સંભાવના શોધો.  

(i) માિસક આવક ₹10000-13000 હોય તેમની પાસે ફ ત 2 વાહન હોય.  

(ii) માિસક આવક ₹16000 થી વધુ હોય તેમની પાસ ેફ ત 1 વાહન હોય. 

(iii) માિસક આવક ₹7000 થી ઓછીહોય અને તેમની પાસેફ ત એક પણ વાહન ન  હોય. 

(iv) એક કરતાં વધુ વાહન ન  હોય. 
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