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1. "       કેટલાક તતવોના અણઓ એક સરખા હોતા નથી"      એમ કેહનાર વૈજાિનક કોણ હતા ?
→એફ.  ડબલયુ એસટન

2.   પારજંબલી િકરણો (   અલટા વાયોલેટ )        િકરણોને સૌપથમ અવલોકન કરનાર વૈજાિનક કોણ હતા ?
→   જોહાન િવલહેમ િરટર- 1801

3.             સાતેય રંગોમાં કયા રંગનો પકાશનો વેગ સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછો છે ?
→      સૌથી વધારે લાલ અને સૌથી જંબલી

4.     પકાશ ની પિરભાષા જણાવો ?
"      આંખમાં સંવેદના ઉપજવતા →િવધુતચુંબકીયિવિકરણ એટલે પકાશ."

5.    ગીક ભાષાના શબદ 'nano'     નો અથર શંુ થાય ?
→વામન, ઠીગુજ, વામણં.      નેનોનો ગાિણિતક અથર થાય છે :   એક મીટરનો 1,000, 000,000   મો અંશ . 1  નેનો મીટર 
(nm) =10 ^-9

6.       માણસના શરીરમાં કુલ કેટલા હાડકા હોય છે?
→  કુલ :213

7.  સકંધમેખલા , િનતંબમેખલા,        કાન તથા તાળવામાં કેટલા હાડકા હોય છે ?
→  સકંધમેખલામાં :04, િનતંબમેખલા:02, 

 કાનમાં :03 
(   બંને કાનમાં :06 ), 
તાળવામાં:01

8.      પગમાં કેટલા હાડકા હોય છે ?
→(    બંને પગના કુલહાડકા :60 )   સાથળનું હાડકંુ :01,

  ઘંૂટણનો સાંધો :01,
    ઘંૂટણ અને ઘંૂટી વચચે :02,
  ઘંૂટીના હાડકા :07,
   પગના તિળયાના હાડકા :05, 

  આંગળીઓના હાડકા :14

9.      હાથમાં કેટલા હાડકા હોય છે ?
→(     બંને હાથના કુલ હાડકા :60)    ખભાથી કોણી સધુી :01,

   કોણીથી કાંડા સધુી :02,
  કાંડાના હાડકા :08, 

  હથેળીના હાડકા :05,
  આંગળીઓના હાડકા :14



10.     કરોડરજજુમાં કેટલા મણકા હોય છે?
→33 મણકા

11.       માણસની છાતીના િપજરામાં કેટલા હાડકા હોય છે?
→    પાંસળીઓની બાર જોડ :24,

   પાંસળીઓ વચચેનું હાડકંુ :01

12.      મનુષયની ખોપરીમાં કેટલા હાડકા હોય છે?
→   માથાના હાડકા :08 ,   ચહેરાના હાડકા :14

13.            પૃથવીને પોતાની ધરી પર એક પિરભમણ કરતા કેટલો સમય લાગે છે ?
→23   કલાક અને 56   િમનીટ લાગે છે.

14.           સુયરની પિદકના કરતા સૌથી વધારે સમય કયા ગહને લાગે છે ?
→  પલૂટોને (248 વષર)

15.         સુયરની પિદકના કરતા સૌથી ઓછો સમયકયા ગહને લાગે છે?
→  બુધને (88 િદવસ)

16.     ચંદગહણ કયારે થાય છે ?
→         સૂયર અને ચનદની વચચે પથૃવી આવતા ચંદગહણ થયા છે.

    ચંદગહણ પૂનમના િદવસે થાય છે.

17.      સૂયર ગહણ કેવીરીતે થાય છે ?
→         સૂયર અને પૃથવી વચચે ચંદ આવતા સૂયરગહણ થાય છે.      સૂયરગહણ અમાસના િદવસે થાય છે .

18.     વાતાવરણમાં વાયુઓનું પમાણ જણાવો ?
→  નાઈટોજન :78 % ,  ઓિકસજન :21 %, િહલીયમ, િનયોન, આગોન, ઓઝોન, ઝેનોન, રેડોન,   પાણીની વરાળ અન ે

 રજકણો :0.96 %,  કાબરન ડાયોકસાઇડ:0.૦૪%

19.         માણસને આવતી છીકની ઝડપ લગભગ કેટલી હોય છે ?
→160 -170 km

20.        માથાના વાળ પિતમાસ કેટલા વધી જય છે ?
→11-12 ઈચ

21.          પદાથર પર બળ લગાડવાથી તનેા સેમા ફેરફાર થતો નથી ?
→  પદાથરના દળમાં

22.         મીણબતીની જયોતનો અંદરનો ભાગ કેવો દેખાતો હોય છે ?
→ભૂરો

23.      બાયોગેસમાં મુખયતવે શંુ હોય છે ?
→  િમથેન વાયુ

24.          માનવીની ચામડી મહતમ કેટલંુ તાપમાન સહન કરી શકે છે ?
→60* સ.ે



25.         વીજળીનો બલબ કયાં િસધધાતં મુજબ કાયર કરે છે ?
→    િવદુતશિકતનું પકાશ શિકતમાં રપાંતર

26. સી.વી.         રામનને નોબલ પાિરતોિષક કયાં કેતે પાપત થયંુ હતું ?
→  ભૌિતક િવજાન

27.         પૃથવી પર સૌપથમ જવનો ઉદભવ શામાં થયો હતો ?
→પાણીમાં

28.    આ કોની આતમકથા છે. "      ધ મેન હુ નયુ ઇનફીિનટી ".
→  શીિનવાસ રામાનુજન

29. 29.   શરીરનું કયંુ અંગ  શરીરનું કયંુ અંગ, ,  પાણી પાણી ,,           ચરબી અને ચયાપચયની િકયામાં વધેલો કચરો શરીરની બહાર કાઢે છે          ચરબી અને ચયાપચયની િકયામાં વધેલો કચરો શરીરની બહાર કાઢે છે ??
→ચામડી

30.       સુપર કોમયપુટરની શોધ કોને કરી હતી ?
→જે.એચ.ટસેલ

31.       એકસ રે ખરેખર શંુ ચીજ છે ?
→   વીજ ચુંબકીય તરંગો

32. ટી.વી.           માં પડદા ઉપર દશય કયાં તણ રંગોના િમશણથી બને છે ?
→  લાલ ,  લીલો , વાદળી

33.           બાળકની જિત નકકી કરવા માટે કયો ફેકટર ભાગ ભજવે છે ?
→  િપતાના રંગસૂત

34.     કોમયપુટર અને ઈલેકટોિનક આઈટમોમાંવપરાતી IC    શેમાંથી બને છે ?
→િસિલકોનમાંથી

35.           જલદ સલફયુિરક એિસડ ભરવા માટે કેવંુ પાત વાપરવામાં આવે છે ?
→  કાચનું પાત

36.   અધર ચાલક (  વાહક )     કઇ વસતુ વપરાય છે ?
→  િસિલકોન

37.   અવાજની ગિત (  વેગ )    કેટલી હોય છે ?
→340  મી /સેકંડ

38.                  કોઈ પણ પદાથરનું વજન પૃથવીના ધવુ પદેશો કરતા િવષુવવૃત ઉપર ઓછંુ થઈ જય છે કારણ કે પથૃવીની િવષુવવૃતની 
              િતજયા કરતા ધુવ પદેશની િતજયા ઓછી હોય છે આથી ધવુ પદેશ પર ગરુતવાકષરણ વધુછે .

39.           બરફનો ટુકડો પાણીમાં તરે છે પરંતુ આલકોહોલમાં ડૂબી જય છે ?
→          બરફનો ટુકડો પાણીથી હલકો અને આલકોહોલ કરતા ભારે છે .

40.       દધૂના પાચન માટે કયો અતંઃસતાવ જરરીછે ?
→રેિનન



41.     મોતીના મુખય ઘટકો જણાવો ?
→     કેિલસયમ કાબોનેટ અને મેગનેિસયમ કાબોનેટ.

42.          શરીર માટે િવટામીન ડી નું િનમારણ કોણ કરે છે ?
→તવચા

43.         કયો વાયુ ચૂનાના પાણી ને દૂિધયંુ બનાવે છે ?
→  કાબરન ડાયોકસાઇડ

44.       હેલીનો ધમૂકેતુ કઈ સાલ માં દેખાશે ?
→ઇ.સ. 1962

45.     રેિડયમની કાચી ધાતુનું નામ જણાવો.
→  પીચ બલેડી

46.  િવટામીન B12      નું બીજંુ નામ શંુ છે ?
→સાઈનોકોબાલેમીન

47.      હાડકાની રાખમાં શંુ હોય છે ?
→  કેિલશયમ ફોસફેટ

48.        ભેસના દધુમાં ચરબીનું પમાણ કેટલંુ હોય છે ?
→7.38 %

49.          પવાહીને ગરમ કરતા તનેી ઘનતામાં શંુ ફેરફાર થાય છે ?
→     તેની ઘનતામાં ઘટાડો થાય છે.

50.            કુદરતી મળતા રબરને સખત બનાવવા માટે તેમાં શંુ ઉમેરવામાં આવે છે ?
→સલફર

51.       લીવરમાં કયા િવટામીનનો સમાવેશ થાય છે ?
→  િવટામીન -A

52.          ભારતમાં િવજાન િદવસ કયા વૈજાિનકની યાદમાં મનાવવામાં આવે છે ?
→ડૉ.સી.વી.રામન

53.      િવશવની પયોગ શાળા કઈ છે ?
→એનટાકરિટકા

54.     લોિજક બોબ શંુ છે ?
→  કોમપયુટર વાઇરસ

55.              કોઈ ઝેરી પાણી આપણને કરડે તો સૌથી પહેલા શાના પર અસર થાય છે ?
→  ચેતાતતં પર

56.     લિવગ શામાંથી મળે છે ?
→   ફલની કાળી માંથી

57.         લોહીના નકામા કચરાને દૂર કરવાનું કાયરકોણ કરે છે ?



→  મુતિપડ (  િકડની )

58.      ડાઇન એ શાનો એકમ છે ?
→  બળનો એકમ

59.      ખાવાના સોડાનું રાસાયિણક નામ જણાવો ?
→   સોડીયમ બાયકાબોનેટ (NaHco3 )

60.         મનુષયના કયા અગંમાં લસીકા કણો પદેા થાય છે ?
→િપતાશયમાં

   વધુ માિહતી માટે જોતારહો
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