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होमी भाभा 6वGान िशFण <@

(टाटा मwलभwत सtशोधन सtkथा)

Eव. ना. पvरव मागs, मानखvदs, मvtबई ४०००८८
खगोलशाA िशFण उप=म
अE6तम प6रFा १

नाव :

शाळD> नाव :
१.

6दनBक :

अाकाशात Eदसणा{या सवs वkतwtची खालील तR[यात यादी करा.
Eदवसा Eदसणा{या
वkतw

Eदवसा व राyी दो`ही hळrस
Eदसणा{या वkतw

२i. तvbही सwयqदय बिघतला अाl का? _____
ii.

सwयqदयाUया hळी सwयs कसा Eदसतो?

iii.

तvbही सwयs कuठwन उगवतmना पाEहला अाl?

iv.
v.

इय?ा ८ वी

सwयs उगवतो ती Eदशा कोणती? _____
सwयqदयाची hळ रोज एकच असZ की रोज बदलZ? _____

राyी Eदसणा{या
वkतw

/०८

vi.
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सwयqदयाची जागा रोज एकच असZ की रोज EतUयात थोडा बदल होतो? _____

vii. तvbही सwयnkत बिघतला अाl का? _____
viii.तvbही सwयs कuठr मावळतmना पाEहला अाl?

ix.

सwयs मावळतो ती Eदशा कोणती? _____

x.

सwयnkताची hळ रोज एकच असZ की रोज थोडी बदलZ? _____

xi.

सwयnkताची जागा रोज एकच असZ की रोज EतUयात थोडा बदल होतो? _____

xii. सwयnkताUया hळrचा सwयs अािण भर ]पारचा सwयs यmUयातf ३ फरक िलहा.
सwयnkताUया hळrचा सwयs

xiii.रोज ]पारी सwयs डोRयावर cतो का? _____
३. a[cक िचyात:
i.

ii.
iii.

घडdाळात Eकती वाजf अाlत Z दाखवा.
अाकाशात सwयs कuठr अाl Z दाखवा.
खmबाची सावली दाखवा.
सकाळ

भर ]पारचा सwयs
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]पार

सt_याकाळ

राy

४ i. तvbही अाकाशात Sह पाEहf अाlत का? _____
ii.

[यmची नाh सmगा.

५.

Eदवस अािण राyीमधf ३ फरक िलहा:
Eदवस

4
राy

६i. तvbही कधी अाकाशातf ताe मोजf अाlत का? __________
६ii. अाकाशात Eकती ताe Eदसतात?
६iii. राyी अाकाशात Eदसणा{या ता{यmT वणsन करा.

६iv. तvbहाला ओळखता cणा{या ता{यmची नाh सmगा.

७.

तvटता तारा तvbही पाEहला अाl का? __________
तvटता तारा कसा Eदसतो?

८ i. अाकाशातील EनरEनराळी नxyr oकवा राशी तvbही पाEहgया अाlत का? _____
ii.

V पाEहf अाlत [यmची नाh िलहा.
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९.

काल राyी १० वाजता माWया घराUया िखडकीतwन Eदसfgया अाकाशाT l िचy अाl.

i.

पहाX ४ वाजता िखडकीतwन अjच अाकाश Eदjल का? _____

ii.

३ ताe [याच जागी असतील का? _____

iii.

एका मEह`यानtतर राyी १० वाजता िखडकीतwन अjच अाकाश Eदjल का? ____

१०i. Eदवसा ताe अाकाशात असतात का? _____
ii.

तvbही कधी Eदवसा अाकाशात ताe बिघतf अाlत का? _____

iii.

हो oकवा नाही उ\राT kपiीकरण zा.

११ i. रोज राyी चt^ अाकाशात असतो का? _____
ii. तvbही Eदवसा चt^ बिघतला अाl का?

बिघतला असला तर [याT िचy काढा.
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iii.

चt^ाचा अाकार रोज सारखाच असतो की बदलतो? _____

iv.

बदलत अjल तर कसा बदलतो Z िचy काढwन दाखवा. अाकारmना नाh zा.

iv.

चt^ उगवतो ती Eदशा कuठली? _____

v.

चt^ रोज एकाच hळी उगवतो की उगवYयाची hळ रोज बदलZ? _____

vi.

चt^ मावळतो ती Eदशा कuठली? _____

vii. चt^ मावळायची hळ बदलZ की रोज तीच असZ? _____
१२ i. िxEतज bहणV काय?

ii.

सवnत मोठr िxEतज तvbही कuठwन बिघतf?

iii.

[याचा अाकार कसा होता?
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