
          

 
➢ પાણીની વિવિષ્ટ ઘનતા 1 છે. 

 

➢ શદુ્ધ બરફ ન ુઉષ્ણતામાન 0° 

સેલ્સસયસ અથિા તો 212° ફેરનહીટ છે. 

 

➢ સામન્ય તાપમાને પ્રિાહી રહતેી 
અધાત ુબ્રોવમન છે. 

 

➢ સસફયરુરક એવસડ (H²SO⁴) એ 

રસાયણોનો (એવસડનો)રાજા કહ ેછે? 

 

     વિજ્ઞાન વિિેષ 



➢  નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ (N²O)હાસ્યિાય ુ

તરીકે ઓળખાય છે. 

 

➢ હૃદયરોગ માટે જિાબદાર તત્િ 

કોલેસ્ટેરોલ છે. 

 

➢ પથૃ્િી પર મળી આિતા પ્રાકૃવતક 

તત્િોની સખં્યા 94 છે. 

 

➢ લલગ્નાઇટ,લબટુવમનસ અને 
એન્રેસાઇટ એ ત્રણમાથંી એન્રેસાઇટ 

કોલસો સૌથી ઉતમ પ્રકારનો કોલસો 
છે.કારણ કે તેમા ંકાબબનન ુપ્રમાણ 96% 



હોય છે.આથી તેને સળગાિતા ધમુાડો 
થતો નથી.જ્યારે લબટુવમનસમા ંકાબબનન ુ

પ્રમાણ 66% અને લલગ્નાઈટમા ં38% હોય 

છે. 

 

➢ પાણીની મહત્તમ ઘનતા 4° C પર 

જોિા મળે છે. 

 

➢ જિાળામખુી એ પ્રકૃવતના સરુક્ષા 
િાસિ છે. 

 

➢ લાલ,લીલો,િાદળી એ મળૂ પ્રાથવમક 

રંગો છે. 



 

➢ આંખની રચનામા ંપ્રવતલબિંબ ઝીલિા 
ન ુઅને તેન ેમગજ સધુી પહોંચાડિાન ુ

કાયબ રેટીના કરે છે. 

 

➢ ખનીજ રચનાની દ્રષ્ષ્ટએ રહરો કાબબન 

ન ુસ્િરુપ છે. 

 

➢ માનિિરીરમા ંલગભગ 100 

સાધંાઓ અને 650 માસંપેિીઓ હોય છે. 

 



➢ માનિ હૃદય એક વમવનટમા ં72 િાર 

સ્પદંન કરે છે. 1 કલાકમા ં340 લલટર 

લોહીનુ ંપરરસરણ કરે છે. 

 

➢ આંસમુા ંલાઇસોજાઇમ એન્ઝાઇમ 

નામન ુતત્ત્િ હોય છે. તે આંખમા ંજીિાણ ુ

નાિ કરે છે. 

 

➢ એક પખુ્ત િયની વ્યરકતના િરીરમા ં
45 લલટર પાણી એટલે કે 70% િરીરનો 
ભાગ પાણી હોય છે. 

 



➢ O ગપૃ સાિબવત્રક દાતાના રૂપમા ં
ઓળખાય છે. જે બધાને લોહી આપી િકે 

છે. 

 

➢ AB ગપૃ સાિબવત્રક સ્િીકારનાર તરીકે 

ઓળખાય છે,જે બધાન ુલોહી સ્િીકારી 
િકે છે. 

 

➢ ચામાચીરડયુ ંએક લાખ હટટબઝ 

અિાજના તરંગો ઉત્પન્ન કરી િકે છે અને 
સાભંળી િકે છે.તેથી તે આકાિમા ં
મકુ્તપણે વિહાર કરી િકે છે. 

 



➢ એબોનાઇટ અને લાકડુ ંવિદ્યતુ અન ે

ઉજાબન ુઅિાહક હોિાને કારણે ઇસ્ત્રી નો 
હાથો તેમાથંી બનાિિામા ંઆિ ેછે. 

 

➢ સાપ કાન િગર િાયમુડંળમા ંઉત્પન્ન 

થતો અિાજ પોતાની ચામડી દ્વારા 
મહસેસૂ કરી િકે છે. 

 

➢ ચાદંીમા ંમકુત ઇલેકટ્રોનની સખં્યા 
િધારે હોિાન ેકારણે ચાદંીએ વિદ્યતુન ુ

સૌથી સારુ િાહક છે. 

 



➢ જીિસષૃ્ષ્ટ માટે હાવનકારક 

અસટ્રાિાયોલેટ રકરણો ન ુસમતાપ 

મડંળ ઉપર આિેલ ુઓઝોન ન ુસ્તર 

િોષણ કરી લે છે  અને શદુ્ધ રકરણો આપ ે

છે.તેથી ઓઝોન માનિેલક્ષત સ્તર છે  

 

➢ બધુ અને શકુ્ર આ બનંે ગ્રહો સયુબ થી 
ઘણા બધા નજીક છે.તેથી ત્યા ન ુ

તાપમાન  ઘણ ુિધારે હોિાથી ત્યા ં
માનિ જીિન િક્ય નથી. 
 

➢ ચદં્રમા ઉપર િાતાિરણ ન હોિાને 
લીધે ત્યા ંઅિાજ સાભંળી િકાતો નથી  



 

➢ કીડી કરડિાથી તેજ બળતરા થાય છે. 

કારણકે લાલ કીડીના ડખંમા ંફોવમિક 

એવસડ હોય છે.કીડી આ ફોવમિક એવસડ 

ચામડીમા ંપ્રિેિ કરાિી દે છે જેથી તેજ 

બળતરા થાય છે. 

 

➢ પીળો ફોસ્ફરસ િધારે રક્રયાિીલ 

છે.જેને હિામા ંખસુલો રાખતો સળગી ઊઠે 

છે. તેથી તેને કેરોસીનમા ંરાખિામા ંઆિ ે

છે. 

 



➢ કલોરીન જીિાણનુાિક છે, જેને 

પાણીમા ંનાખતા પાણીમાથંી કીટાણનુો 
નાિ કરે છે  તેથી પાણીને શદુ્ધ રાખિા 
કલોરરનનો ઉપયોગ થાય છે. 

 

➢ ડગંળી સમારતા સમયે તીખો સ્િાદ 

અને ખરાબ િાસિાળો બાષ્પ િીલ 

પદાથબ થાયોપ્રોપેનલ સસફર ઓક્સાઇડ 

છે.તે બાષ્પ િીલ હોિાથી આંખોમા 
ઉડીને બળતરા થાય છે. 

 

➢ ફૂલોમા ંએન્થોસાયનીન રાસાયલણક 

પદાથબની હાજરી હોય છે.જે વિવિધ રંગ 



જેિા કે લાલ,ભરુો,રીંગણી કલરના ંફુલો 
આપ ેછે.તેમજ ફુલેિોન પીળો રંગ આપ ે

છે.જેથી કરીને ફુલોમા ંવિવિધ રંગો જોિા 
મળે છે. 

 

➢ મોંમા સલાયિરી ગ્રથંી આિેલી હોય 

છે,જે લાળના સ્ત્રાિ માટે ઉપયોગી છજંેથી 
કોઇ સ્િારદષ્ટ પદાથબ ને જોિામા ંઆિ ેતો 
આ ગ્રવંથમાથંી લાળનો સ્ત્રાિ થાય છે અને 
મોંમા ંપાણી આિ ેછે. 

 



                                 લી.. 
                         Ramesh Rathod 
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