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               1.સરૂ્ય શ ું છે? 

⏩ તારો 
 

2.અંગે્રજીના “M” કે “W” જેવા દેખાતા 
તારાઓના જૂથન  નામ શ ું છે? 

⏩ શર્મિષ્ઠા 
 

3.સપ્તર્ષિ તારાજૂથમાું કેટલા તારાઓ હોર્ 

છે? 

⏩ સાત 

સરૂ્યમુંડળ અને અવકાશ 

ર્વજ્ઞાન 



 

4. સરૂ્ય અન ેતારાઓના અવલોકન માટે કઈ 

શાળાઓ બનાવામાું આવે છે? 

⏩ વૈદ્યશાળાઓ 

5.સરૂ્યગ્રહણ ક્યારે થાર્ છે? 

⏩ સરૂ્ય અન ેપથૃ્વીની વચ્ચે ચન્દ્ર 

આવવાથી 
 

6. ચન્દ્રગ્રહણ ક્યારે થાર્ છે? 

⏩ સરૂ્ય અન ેચન્દ્ર વચ્ચે પથૃ્વી આવવાથી 
 

7. સપ્તર્ષિ તારાજૂથ ક્યાું સમર્ગાળા 
દરર્મર્ાન દેખાર્ છે? 

⏩ ફેબ્ર આરી થી ઓગસ્ટ 



 

8. મગૃ તારાજૂથ કર્ારે દેખાર્ છે? 

⏩ ડડસેમ્બર  થી  ફેબ્ર આરી 
 

9. સ ર્ોદર્ પહલેા પવૂય ડદશામાું કે સ ર્ાયસ્ત 

પછી પર્િમ ડદશામાું નરી આંખે જોઇ શકાતો 
ગ્રહ કર્ો 
⏩ શ ક્ર 

 

10. લાલ કલરના ગ્રહ તરીકે કર્ો ગ્રહ 

ઓળખાર્ છે? 

⏩ મુંગળ 

 

11. ર્શકારી તરીકે ઓળખતો તારો કર્ો? 



⏩ વ્ર્ાધનો તારો 
 

12. સરૂ્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ કર્ો છે? 

⏩ બ ધ 

 

13.કર્ા ગ્રહને લોકો સવારનો તારો પણ કહ ે

છે? 

⏩ શ ક્ર 

          

      14. કર્ા ગ્રહને આંતડરક ગ્રહો કહવેાર્? 

      ⏩. બ ધ અન ેશ ક્ર 

 

       15. સૌરમુંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ કર્ો છે? 



       ⏩. ગરૂ  
  

       16. પથૃ્વી કરતા ગ ર  કેટલા ગણો મોટો છે? 

        ⏩ 1400 ગણો 
 

        17. સરૂ્યમુંડળના તમામ ગ્રહો કરતા કર્ા 
ગ્રહ ન                                 ગ ર ત્વાકષયણ બળ 

સૌથી વધ  છે? 

        ⏩ ગ ર  
 

        18. સૌથી સ ુંદર ગ્રહ કર્ો છે? 

        ⏩ શર્ન  

 



        19. કર્ા ગ્રહની આસપાસ નીલા રુંગના 
બડફિલા    વલર્ો આવેલા છે? 

        ⏩ શર્ન 

 

       20. કર્ા ગ્રહોની વચ્ચે લઘ ગ્રહોનો પટ્ટો 
આવેલો છે? 

        ⏩. મુંગળ અને ગ ર  
 

       21. ધ મકેત  ઓ કર્ા વાદળમાુંથી છૂટા 
પડેલા છે? 

        ⏩ ઉટયનવાદળમાુંથી 
 



        22. હલેી નામના ધ મકેત   નો આવતય કાળ 

લગભગ કેટલો હોર્ છે? 

        ⏩ 76 વષય 

       23. NASA એટલે શ ું? 

        ⏩ National aeronautics and space 

Administration 

 

       24. પથૃ્વી કેન્દ્ન્દ્રત વાદ ક્યાું વૈજ્ઞાર્નકે 

આપ્ર્ો હતો? 

       ⏩. ટોલમીએ 

 

       25. સરૂ્ય કેન્દ્ન્દ્રત વાદ ક્યા વૈજ્ઞાર્નકે આપ્ર્ો 
હતો? 



        ⏩ ર્નકોલસ કોપરર્નક્સ 

 

        26. સ ર્યના ગભય ન  તાપમાન લગભગ 

કેટલ  છે? 

         ⏩. 1.5 કરોડ (k) 

 

           28. સ ર્યના ગભયમા રહલે રવ્ર્ કર્ા 
સ્વર પમા હોર્ છે? 

            ⏩. પ્લાઝમા 
 

            29.  સ ર્યની સપાટી ન  તાપમાન કેટલ  
હોર્ છે? 

            ⏩.  6000 k 



 

            30. સ ર્યની ફરત ે400 ડક.મી. સ ધીના 
આવરણને શ  કહ ેછે? 

              ⏩. કોરોના 
 

               31. સ ર્યમુંડળનો સૌથી નાનો ગ્રહ કર્ો 
છે? 

               ⏩. બ ધ 

 

               32. ફોબોસ અને ડડમોસ ઉપગ્રહો કર્ા  

                       ગ્રહના છે. 

                 ⏩ મુંગળ 

 



               33. ટ્રીટોન અને ને રીડ કોના ઉપગ્રહો 
છે? 

                ⏩ નેપ્ચ્યનૂ 

 

               34. ભારતમાું ઉલ્કા સરોવર કર્ા 
આવેલ  છે 

                ⏩ મહારાષ્ટ્રના  લોનારમાું 
 

                35. હલેીનો ધમૂકેત   છેલ્લે કર્ા વષે 

દેખાર્ો          .                  હતો? 

                  ⏩ 1986માું 
 

36. હલેીનો ધમૂકેત   હવે કર્ારે દેખાશે? 



⏩ 2062  

 

37. સ ર્ય જેવા તારાઓ કર્ા સ્વર પે મતૃ્ય  પામે 
છે? 

⏩ white Dwart 

 

38. રોકેટ ન્દ્ય ટનની ગર્તના કર્ા ર્નર્મ મ જબ 

કામ કરે છે? 

⏩ ત્રીજા 

 

39. સૌપ્રથમ કૃર્ત્રમ ઉપગ્રહ ન  પ્રકે્ષપણ કર્ા 
દેશે કય ું  

⏩ રર્શર્ા 



 

40. અમેડરકાનો સૌપ્રથમ ઉપગ્રહ કર્ો છે? 

⏩ એકસ્પ્લોરર -1 

 

41. કર્ા દેશ ે1961માું સૌપ્રથમ માનવી 
અવકાશમાું મોકલ્ર્ો? 

⏩ રર્શર્ાએ 

 

42. ભારતની ભરૂ્મ પરથી ભારત દ્વારા જોડાર્ેલો 
પહલેો ઉપગ્રહ કર્ો? 

⏩ રોડહણી 
 



43. રોડહણી ઉપગ્રહન  પ્રકે્ષપણ કઈ સાલમાું 
કરવામાું આવ્ય ? 

⏩ 1980 

 

44. ર્વશ્વન  સૌપ્રથમ સ્પેશશટલ કય  હત  ? 

⏩ કોલુંબબર્ા 
 

45. LHC ક્યાું શહરે પાસે આવેલ છે? 

⏩ જજર્નવા 
 

46. ISRO.... 

⏩ indian space Research organization 

 



47. DTHના પ્રસારણ માટે ક્યો ઉપગ્રહ ઉપર્ોગી 
ર્નવડયો છે? 

⏩ INSAT 4A 

 

48. હવામાન સુંબુંર્ધત માડહર્ત મેળવવા માટે 

કર્ો ઉપગ્રહ ઉપર્ોગી ર્નવડર્ો? 

⏩ METSAT 

 

49. ભૌગોબલક નકશાઓ સુંબુંર્ધત જાણકારી 
મેળવવા માટે કર્ો ઉપગ્રહ ઉપર્ોગી છે? 

⏩ CARTOSAT 

 



50. ર્વશ્વની પ્રથમ મડહલા અવકાશ ર્ાત્રી કઈ 

છે? 

⏩ વેલેન્ન્દ્તના 
 

                                                    લી.... 
                                             Ramesh Rathod 

                                              📱7046218518 

 

 

        

 

 


