
સસામસાન્ય વવિજસાન પ્રશશ્નો નની યસાદની     

સસામસાન્ય વવિજસાનનસા અગત્યનસા  પ્રશશ્નો નની યસાદની     

1-" કક ટલસાક તત્વિશ્નોનસા અણુઓ એક સરખસા હશ્નોતસા નથની" એમ કક હનસાર વિવૈજસાવનક કશ્નોણ હતસા ?
 એફ.ડબ્લ્યય એસ્ટન

2-પસારજજાંબલની વકરણશ્નો (અલ્ટટ સા વિસાયશ્નોલકટ ) વકરણશ્નોનક સસૌપ્રથમ અવિલશ્નોકન કરનસાર વિવૈજસાવનક કશ્નોણ હતસા ?
 જોહસાન વવિલ્હકમ રરટર- 1801

3-સસાતકય રજાં ગશ્નોમસાજાં કયસા રજાંગનશ્નો પ્રકસાશનશ્નો વિકગ સસૌથની વિધય અનક સસૌથની ઓછશ્નો છક  ?
 સસૌથની વિધસારક  લસાલ અનક સસૌથની જજાંબલની

4-પ્રકસાશ નની પરરભસાષસા જણસાવિશ્નો ?
 આજાંખમસાજાં સજાંવિકદનસા ઉપજવિતસા વવિધયતચયજાંબકનીયવવિવકરણ એટલક પ્રકસાશ.

5-ગનીક ભસાષસાનસા શબ્દ 'nano' નશ્નો અથર શયજાં થસાય ?

 વિસામન, ઠઠીંગયજ, વિસામણુજાં. નકનશ્નોનશ્નો ગસાવણતતક અથર થસાય છક  :એક મનીટરનશ્નો 1,000, 000,000 મશ્નો 
અજાંશ . 1 નકનશ્નો મનીટર (nm) =10 ^-9

6-મસાણસનસા શરનીરમસાજાં કય લ કક ટલસા હસાડકસા હશ્નોય છક?
 કય લ :213

7-સ્કજાં ધમકખલસા , વનતજાંબમકખલસા, કસાન તથસા તસાળવિસામસાજાં કક ટલસા હસાડકસા હશ્નોય છક  ?
 સ્કજાં ધમકખલસામસાજાં :04, વનતજાંબમકખલસા:02, કસાનમસાજાં :03 (બજાંનક કસાનમસાજાં :06 ), તસાળવિસામસાજાં:01

8-પગમસાજાં કક ટલસા હસાડકસા હશ્નોય છક  ?
 (બજાંનક પગનસા કય લહસાડકસા :60 ) સસાથળનયજાં હસાડકયજાં  :01, ઘઘજાંટણનશ્નો સસાજાંધશ્નો :01, ઘઘજાંટણ અનક ઘઘજાંટની વિચ્ચક :

02, ઘઘજાંટનીનસા હસાડકસા :07,પગનસા તવળયસાનસા હસાડકસા :05, આજાંગળનીઓનસા હસાડકસા :14

9-હસાથમસાજાં કક ટલસા હસાડકસા હશ્નોય છક  ?
 (બજાંનક હસાથનસા કય લ હસાડકસા :60) ખભસાથની કશ્નોણની સયધની :01, કશ્નોણનીથની કસાજાંડસા સયધની :02, કસાજાંડસાનસા હસાડકસા :

08, હથકળનીનસા હસાડકસા :05, આજાંગળનીઓનસા હસાડકસા :14

10-કરશ્નોડરજય મસાજાં કક ટલસા મણકસા હશ્નોય છક?
 33 મણકસા

11-મસાણસનની છસાતનીનસા પપજરસામસાજાં કક ટલસા હસાડકસા હશ્નોય છક?
 પસાજાંસળનીઓનની બસાર જોડ :24, પસાજાંસળનીઓ વિચ્ચકનયજાં હસાડકયજાં  :01

12-મનયષ્યનની ખશ્નોપરનીમસાજાં કક ટલસા હસાડકસા હશ્નોય છક?
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 મસાથસાનસા હસાડકસા :08 ,ચકહરસાનસા હસાડકસા :14

13-પપૃથ્વિનીનક પશ્નોતસાનની ધરની પર એક પરરભ્રમણ કરતસા કક ટલશ્નો સમય લસાગક છક  ?
 23 કલસાક અનક 56 તમનનીટ લસાગક છક.

14-સયયરનની પ્રવદદ્ક્ષિનસા કરતસા સસૌથની વિધસારક  સમય કયસા ગહનક લસાગક છક  ?
 પ્લઘટશ્નોનક (248 વિષર)

15-સયયરનની પ્રવદદ્ક્ષિનસા કરતસા સસૌથની ઓછશ્નો સમયકયસા ગહનક લસાગક છક?
 બયધનક (88 રદવિસ)

16-ચજાંદ્રગહણ ક્યસારક  થસાય છક  ?
સઘયર અનક ચન્દ્રનની વિચ્ચક પપૃથ્વિની આવિતસા ચજાંદ્રગહણ થયસા છક. ચજાંદ્રગહણ પઘનમનસા રદવિસક થસાય છક.

17-સઘયર ગહણ કક વિનીરનીતક થસાય છક  ?
 સઘયર અનક પપૃથ્વિની વિચ્ચક ચજાંદ્ર આવિતસા સઘયરગહણ થસાય છક. સઘયરગહણ અમસાસનસા રદવિસક થસાય છક  .

18-વિસાતસાવિરણમસાજાં વિસાયયઓનયજાં પ્રમસાણ જણસાવિશ્નો ?
 નસાઈટટ શ્નોજન :78 % , ઓવક્સજન :21 %, રહલનીયમ, વનયશ્નોન, આગર્ગોન, ઓઝશ્નોન, ઝકનશ્નોન, 

રક ડશ્નોન, પસાણનીનની વિરસાળ અનક રજકણશ્નો :0.96 %, કસાબરન ડસાયશ્નોકસસાઇડ:0.૦૪%

19-મસાણસનક આવિતની છઠીંકનની ઝડપ લગભગ કક ટલની હશ્નોય છક  ?
 160 -170 km

20-મસાથસાનસા વિસાળ પ્રતતમસાસ કક ટલસા વિધની જય છક  ?
 11-12 ઈંચ

21-પદસાથર પર બળ લગસાડવિસાથની તકનસા સકમસા ફક રફસાર થતશ્નો નથની ?
 પદસાથરનસા દળમસાજાં

22- ભસારતમસાજાં વવિજસાન રદવિસ કયસા વિવૈજસાવનકનની યસાદમસાજાં મનસાવિવિસામસાજાં આવિક છક  ?
 ડડ.સની.વિની.રસામન

23-મનીણબતનીનની જયશ્નોતનશ્નો અજાંદરનશ્નો ભસાગ કક વિશ્નો દકખસાતશ્નો હશ્નોય છક  ?
 ભઘરશ્નો

24-બસાયશ્નોગકસમસાજાં મયખ્યત્વિક શયજાં હશ્નોય છક  ?
 તમથકન વિસાયય

25-મસાનવિનીનની ચસામડની મહતમ કક ટલયજાં તસાપમસાન સહન કરની શકક  છક  ?
 60* સક.
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26-વિનીજળનીનશ્નો બલ્બ ક્યસાજાં સસધ્ધસાજાંત મયજબ કસાયર કરક  છક  ?
 વવિદયતશવક્તનયજાં પ્રકસાશ શવક્તમસાજાં રૂપસાજાંતર

27-સની.વિની.રસામનનક નશ્નોબલ પસારરતશ્નોતષક ક્યસાજાં દ્ક્ષિકતક પ્રસાપ થયયજાં હતયજાં ?
 ભસૌતતક વવિજસાન

28-પપૃથ્વિની પર સસૌપ્રથમ જવિનશ્નો ઉદભવિ શસામસાજાં થયશ્નો હતશ્નો ?
 પસાણનીમસાજાં

29-આ કશ્નોનની આત્મકથસા છક. " ધ મકન હય  ન્યય ઇન્ફનીવનટની ".
 શનીવનવિસાસ રસામસાનયજન

30-શરનીરનયજાં કયયજાં અજાંગ,પસાણની ,ચરબની અનક ચયસાપચયનની વક્રિયસામસાજાં વિધકલશ્નો કચરશ્નો શરનીરનની બહસાર કસાઢક  છક  ?
 ચસામડની

31-સયપર કશ્નોમ્ય્પયટરનની શશ્નોધ કશ્નોનક કરની હતની ?
 જક.એચ.ટસકલ

32-એક્સરક  ખરકખર શયજાં ચનીજ છક  ?
 વિનીજ ચયજાંબકનીય તરજાંગશ્નો

33-ટની.વિની. મસાજાં પડદસા ઉપર દ્રશ્ય ક્યસાજાં તણ રજાંગશ્નોનસા તમશણથની બનક છક  ?
 લસાલ , લનીલશ્નો , વિસાદળની

34-બસાળકનની જતત નકની કરવિસા મસાટક  કયશ્નો ફક ક્ટર ભસાગ ભજવિક છક  ?
 તપતસાનસા રજાંગસઘત

35-કશ્નોમ્ય્પયટર અનક ઈલકક્ટટ શ્નોવનક આઈટમશ્નોમસાજાંવિપરસાતની IC શકમસાજાંથની બનક છક  ?
 સસવલકશ્નોનમસાજાંથની

36-જલદ સલ્ફ્યયરરક એસસડ ભરવિસા મસાટક  કક વિયજાં પસાત વિસાપરવિસામસાજાં આવિક છક  ?
 કસાચનયજાં પસાત

37-અધર ચસાલક (વિસાહક ) કઇ વિસ્તય વિપરસાય છક  ?
 સસવલકશ્નોન

38-અવિસાજનની ગતત (વિકગ ) કક ટલની હશ્નોય છક  ?
 346 મની /સકકજાં ડ

39-કશ્નોઈ પણ પદસાથરનયજાં વિજન પપૃથ્વિનીનસા ધયવિ પ્રદકશશ્નો કરતસા વવિષયવિવિપૃત ઉપર ઓછય જાં  થઈ જય છક  કસારણ કક  પપૃથ્વિનીનની 
વવિષયવિવિપૃતનની તતજ્યસા કરતસા ધયવિ પ્રદકશનની તતજ્યસા ઓછની હશ્નોય છક  આથની ધયવિ પ્રદકશ પર ગયરુત્વિસાકષરણ વિધયછક  .
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40-બરફનશ્નો ટય કડશ્નો પસાણનીમસાજાં તરક  છક  પરજાંતય આલ્કશ્નોહશ્નોલમસાજાં ડઘ બની જય છક  ?
 બરફનશ્નો ટય કડશ્નો પસાણનીથની હલકશ્નો અનક આલ્કશ્નોહશ્નોલ કરતસા ભસારક  છક  .

41-દઘધનસા પસાચન મસાટક  કયશ્નો અજાંતતઃસ્તસાવિ જરૂરનીછક  ?
 રક વનન

42-મશ્નોતનીનસા મયખ્ય ઘટકશ્નો જણસાવિશ્નો ?
 કક વલ્સયમ કસાબર્ગોનકટ અનક મકગકસસયમ કસાબર્ગોનકટ.

43-શરનીર મસાટક  વવિટસામનીન ડની નયજાં વનમસારણ કશ્નોણ કરક  છક  ?
 ત્વિચસા

44-કયશ્નો વિસાયય ચઘનસાનસા પસાણની નક દઘવધયયજાં બનસાવિક છક  ?
 કસાબરન ડસાયશ્નોકસસાઇડ

45-હકલનીનશ્નો ધઘમકક તય કઈ સસાલ મસાજાં દકખસાશક ?
 ઇ.સ. 2062

46-રક વડયમનની કસાચની ધસાતયનયજાં નસામ જણસાવિશ્નો ?
 પનીચ બ્લલેંડની

47-વવિટસામનીન B12 નયજાં બનીજય જાં નસામ શયજાં છક  ?
 સસાઈનશ્નોકશ્નોબસાલકમનીન

48-હસાડકસાનની રસાખમસાજાં શયજાં હશ્નોય છક  ?
 કક વલ્શયમ ફશ્નોસ્ફક ટ

49-ભલેંસનસા દયધમસાજાં ચરબનીનયજાં પ્રમસાણ કક ટલયજાં હશ્નોય છક  ?
 7.38 %

50-પ્રવિસાહનીનક ગરમ કરતસા તકનની ઘનતસામસાજાં શયજાં ફક રફસાર થસાય છક  ?
 તકનની ઘનતસામસાજાં ઘટસાડશ્નો થસાય છક.

51-કય દરતની મળતસા રબરનક સખત બનસાવિવિસા મસાટક  તકમસાજાં શયજાં ઉમકરવિસામસાજાં આવિક છક  ?
 સલ્ફર

52-લનીવિરમસાજાં કયસા વવિટસામનીનનશ્નો સમસાવિકશ થસાય છક  ?
 વવિટસામનીન -A

53-ભસારતમસાજાં વવિજસાન રદવિસ કયસા વિવૈજસાવનકનની યસાદમસાજાં મનસાવિવિસામસાજાં આવિક છક  ?
 ડડ.સની.વિની.રસામન
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54-વવિશ્વનની પ્રયશ્નોગ શસાળસા કઈ છક  ?
 એન્ટસાકર રટકસા

55-લશ્નોવજક બબોંબ શયજાં છક  ?
 કશ્નોમ્પ્યયટર વિસાઇરસ

56-કશ્નોઈ ઝકરની પ્રસાણની આપણનક કરડક  તશ્નો સસૌથની પહકલસા શસાનસા પર અસર થસાય છક  ?
 ચકતસાતજાંત પર

57-લવવિગ શસામસાજાંથની મળક છક  ?
 ફઘલનની કસાળની મસાજાંથની

58-લશ્નોહનીનસા નકસામસા કચરસાનક દઘર કરવિસાનયજાં કસાયરકશ્નોણ કરક  છક  ?
 મયતપપડ (વકડનની )

59-ડસાઇન એ શસાનશ્નો એકમ છક  ?
 બળનશ્નો એકમ

60-ખસાવિસાનસા સશ્નોડસાનયજાં રસાસસાયવણક નસામ જણસાવિશ્નો ?
 સશ્નોડનીયમ બસાયકસાબર્ગોનકટ (NaHco3 )

61-મનયષ્યનસા કયસા અજાંગમસાજાં લસનીકસા કણશ્નો પકદસા થસાય છક  ?
 તપતસાશયમસાજાં

62-કયસા રજાંગનની તરજાંગ લજાંબસાઈ સસૌથની વિધસારક  હશ્નોય છક?
 લસાલ રજાંગનની

63-સઘયરનસા કયસા વકરણશ્નોનક લનીધક ચસામડની કસાળની પડક  છક  ?
 અલ્ટટ સાવિસાયકલકટ વકરણ

અવિકસાશ     દશરન વવિસક   મહત્વિનસા પ્રશશ્નો નની યસાદની   

 સસૌથની મશ્નોટશ્નો ગહ-ગયરુ
 સસૌથની નસાનશ્નો ગહ-બયધ
 સસૌથની તકજસ્વિની ગહ-શયક્રિ
 સઘયરથની નજકનશ્નો ગહ-બયધ
 લસાલ રજાંગનશ્નો ગહ-મજાંગળ
 સસૌથની ગરમ ગહ-બયધ
 પપૃથ્વિનીનશ્નો સસૌથની નજકનશ્નો તસારશ્નો-સઘયર
 સવિસારનસા તસારસા તરનીકક  ઓળખસાતશ્નો ગહ-શયક્રિ
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 પપૃથ્વિનીનની નજકનસા બક ગહશ્નો-મજાંગળ અનક શયક્રિ
 સઘયર અનક પપૃથ્વિની વિચ્ચક આવિકલસાજાં ગહશ્નો-બયધ અનક શયક્રિ
 આકસાશમજાંડળમસાજાં સસૌથની ચળકતશ્નો તસારશ્નો-વ્યસાધ
 શવન ગહનની આસપસાસ વિલયશ્નો-ચસાર
 નરની આજાંખક જોઇ શકસાય તકવિસા ગહશ્નો-મજાંગળ,બયધ,ગયરુ,શયક્રિ.શવન,
 જક ગહ પર જવિન છક  તક ગહ-પપૃથ્વિની
 પપૃથ્વિનીનશ્નો ઉપગહ-ચજાંદ્ર
 અવવિચળ તસારશ્નો-ધયવિ
 સપરષ તસારસા જઘથમસાજાં સમસાવવિષ તસારસાઓ-મરનીસચ,વિસસષ,અજાંતગરસ,અતત,પયલસ્ત્ય,પયલહ,ક્રિતય
 સસૌથની વિધસારક  પરરક્રિમણ સમયધરસાવિતશ્નો ગહ-નકપચ્યયન
 સસૌથની ઓછશ્નો પરરક્રિમણ સમય ધરસાવિતશ્નો ગહ-બયધ

www.katariyagk.blogspot.com  Page 6


