
राज ेरामराव महाववद्यालय, जत   

प्राकृवतक भगूोल P. I Sem. I (71240) 

प्रश्नसंच 

प्रश्न-१. ररकाम्या जागा भरा. 

१. कोणत्या शक्तीमुळे पववतांची विर्मवती होते 

अ. आडव्या   ब. उभ्या  क. बवहगवत  ड. यापैकी िाही 

२. दोि भेगांच्या बाहरेील बाजूकडील भुकवचाचा भाग उंचावूि तयार झालेल्या खोलगट भागास काय 

म्हणतात.  

अ. खचदरी  ब. ग्रब̆ण  क. र̆ॅम्प व्हलॅी  ड. दरी 

३. जगातील कोणत्या दशेाला भूकंपाचा दशे म्हणतात.  

अ. न्यूझीलंड  ब. इटली  क. जपाि  ड. चीि 

४. कोयिािगरचा भूकंप कोणत्या वर्षी झाला होता. 

अ. १९६५  ब. १९७१ क. १९६७  ड. १९६९ 

५. ज्या रिकाणी भकंूप लहरी विमावण होतात त्या स्थािास काय म्हणतात 

अ. भूकंपिाभी  ब. भूकंप बाह्य कें द्र  क. भूकंप लहरी   ड. यापैकी िाही. 

६. पृथ्वीपृष्ठभागावर ज्या रिकाणी सवावत अगोदर भूकंपाची िोंद होते त्या कें द्रास भूकंपाचे कोणते कें द्र म्हणतात 

अ. बाह्य  ब. अंतगवत   क. भूकंपिाभी   ड. सम 

७. िकाशावर समाि वेळेला भूकंप झाल्याची रिकाणे एका रेर्षेि ेजोडली जातात त्यास काय म्हणतात. 

अ. समकंप रेर्षा  ब. सहकंप रेर्षा   क. समताप रेर्षा   ड. समभार रेर्षा 

८.  िकाशावर वेळेला भूकंपाच्या समाि तीव्रतचेी रिकाणे एका रेर्षेि ेजोडली जातात त्यास काय म्हणतात. 

अ. समकंप रेर्षा  ब. सहकंप रेर्षा   क. समताप रेर्षा   ड. यापैकी िाही 

९. भूकंपाच्या कोणत्या लहरींचा वेग सवावत जास्त असतो. 

अ. दयु्यम  ब. भुपृष्ठ   क. प्राथवमक   ड. यापैकी िाही 

१०. भूकंपाच्यादयु्यमलहरीकोणत्यामाध्यमातूिप्रवासकरीतिाहीत 

अ. घिरूप ब. वायुरूप  क. द्रवरूप  ड. यापैकीिाही 

११. कोणत्या लहरी सवावतजास्तवविाशकारीअसतात 

अ. भूपृष्ठ ब. प्राथवमक  क. दयु्यम ड. तृती  

१२. भूगभावतीलखडकववतळूितप्तपदाथवपृथ्वीकडयेेतातत्यासकायम्हणतात 

अ. ज्वालामुखी ब. ज्वालामुखी क्रिया  क.प्रस्तरभंग  ड. वलीकरण 

१३. सववसाधारणपणेपृथ्वीच्याएकूणक्षेत्रफळाच्याक्रकतीटके्कभागजलाशयािे व्यापलेलाआहे 

अ. २९ ब. ५१ क. ६१ ड. ७१ 

१४. ढोबळमािािेखंडवमहासागरयांचाआकारकसाआह े

अ. वतुवळ ब. चौकोि क. र्षटकोिी ड. वत्रकोणी 

१५. आक्रिकेच्यादवक्षणटोकाजवळकोणतेबेटआह े

अ. टेराडलेफ्यूगो ब. मालागासी  क. श्रीलंका ड. टास्माविया 

१६. सववप्रथम पृथ्वीवर अवस्तत्वात असणाऱ्या प̇̆वजया खंडाभोवती पसरलेल्या महाकाय जलाशयाचे िाव 

काय? 

अ. पॅवसक्रफक ब. अटलांरटक क. टेथीस  ड. प̆ंथलसा 

१७. भू वववतवि वसद्ातंास दसुऱ्या कोणत्या िावािे ओळखले जात े



अ. खंडवहि  ब. वैविकचलिशक्ती क. अपक्षयचि ड. गुरुत्वाकर्षवण 

१८. कॅवलफोर्िवया तील स̆िअँविस प्रस्तरभंग कोणत्या हालचालीचे उत्तम उदाहरण आहे 

अ. ववकें क्रद्रत ब. कें क्रद्रत क. समांतर ड. ववकें क्रद्रतवकें क्रद्रत 

१९. कोणत्या भरूूपांचा समावेश प्रथम शे्रणीच्याभूरूपात केला जातो 

अ. खंड  ब. महासागर क. खंड व महासागर ड. पववतपिारवमैदाि 

२०. भूखंडवहिवसद्ातंकोणीमांडला 

अ. वगेिर  ब. वेबर  क. ववल्सि ड. सर जॉिमूरे 

२१. कोणत्यादोिखंडाच्याक्रकिारपट्टीदरम्यािसमरूपताअवधकआह े

अ. भारतवउत्तरअमेररका ब. उत्तरअमेररकावआक्रिका 

क. दवक्षणअमेररकावआक्रिका ड. यूरोपवआवशया 

२२. प̆वजयाचे ववखंडि 

होऊिला̆रेवशयावगोंडवािादरम्यािविमावणझालेल्याजलाशयासकोणत्यािावािेओळखलेजाते 

अ.  पॅवजया ब. पॅन्थलसा क. पॅवसक्रफक ड. टेथीस 

२३. . पृथ्वीच्या अंतरंगाची घिताही भूकवचाच्या घितपेेक्षा .......असते 

अ. कमी ब. जास्त क. मध्यम ड. यापैकीएकहीिाही 

२४. विकेलवफेरस(लोखंड)याजडधातूंचेप्रमाण .......... मध्ये जास्तअसत े

अ. भूकवच ब. मध्यावरण क. गाभा ड. यापैकीएकहीिाही 

२५. .......... याअंतरंगातीलथरातवसवलकावॲल्युवमवियमयाहलक्याधातूंचेप्रमाणआढळते. 

अ. गाभा ब. मध्यावरण (प्रावरण) क. भूकवच ड. विफे 

२६. सुमारेवीसकोटीवर्षावपूवीपृथ्वीचीएकखंडरचिाहोती.त्यास.......... म्हणतात 

अ. टेथीस  ब. गोंडवािा क. पॅवजया ड. लॉंरेवशया 

२७. भारतीयउपखंडहहेळूहळू.........क्रदशेिेसरकतआह े

अ. दवक्षण ब. उत्तर क. पूवव  ड. पविम 

२८. भूखंडभागहसेागरतळभागाच्या .......... वजिाच्याघितेच्याखडकांचेआहते 

अ. जड ब. हलक्या क. रिसूळ ड. टणक 

२९. प्रस्तरभंगाच्याज्वालामुखीउद्रकेातूि .......... पववतविमावणझाला 

अ. वहमालय ब. सह्याद्री क. अरवली ड. आल््स 

३०. लाव्हारसाच्या संचयिामुळेभारतातीलकोणताभागविमावणझाला 

अ. गंगेचेमैदाि ब. वहमालयपववत क. दख्खिचेपिार ड. गंगावत्रभूजप्रदशे 

३१. जगातील७०टके्कभकंूपाचीउगमस्थािे.......... महासागराभोवतीच्याक्रकिारवतीप्रदशेातआढळतात 

अ. अटलांरटक ब. अरबी क. पॅवसक्रफक ड. तांबडासमुद्र 

३२. क्रकल्लारी,लातूरयेथीलभूकंप.......... याक्रदवशीपहाटेझाला 

अ. ११वडसेंबर१९६९ ब. ३०स्टेंबर१९९३ क. २०वडसेंबर२००४ ड. १६वडसेंबर१९०१ 

३३. माऊंटकेवियाहा.......... ज्वालामुखीआह े

अ. मृत्त ब. जागृत क. विक्रद्रस्त ड. अॅवसड 

३४. .......... ररश्टरस्केलपेक्षाजास्तस्केलचाभूकंपअवतवविाशकारीअसतो 

अ. ४  ब. ६  क. २  ड. १ 



३५. ववर्षुववृत्तावर.......... भाराचापट्टाआढळतो 

अ. जास्त ब. मध्यम क. थंड ड. कमी 

३६. जडवायूवातावरणाच्या.......... थरातआढळतात 

अ. वरच्या ब. खालच्या क. मधल्या ड. डाव्या 

३७. .......... यावातावरणाच्याथरातउंचीिुसारहवाववरळहोतजाते. 

अ. वस्थतांबर ब. दलांबर क. तपांबर ड. ओझोिांबर 

३८. सजीवप्राणी,विस्पतीइत्यादींसािी.......... हाथरउपयुक्तिरलाआह े

अ. दलांबर ब. वस्थतांबर क. तपांबर ड. आयिांबर 

३९. .......... रंगाचीजमीिजास्तउष्णताशोर्षणकरते 

अ. पांढरी ब. काळी क. क्रफकीतपक्रकरी ड. विळी 

४०. समुद्रसाविध्यलाहवामाि .......... असत े

अ. दमट ब. ववर्षम क. उष्ण ड. कोरड े

४१.  सूयावकडूिपृथ्वीकडयेेणाऱ्याउष्णतेला.......... म्हणतात 

अ. लघुलहरी ब. दीघवलहरी क. मध्यमलहरी ड. उपलहरी 

४२. वातावरणातकाबविडायऑक्साईडवओझोिहवेायू.......... करतात 

अ. उष्णतेचेग्रहण ब. उष्णतेचेपरावतवि क. उष्णतेचेवहिड. उष्णतेचवेवसजवि 

४३. माऊंटएव्हरेस्टवशखरावरजाणाऱ्याजवळ.......... चीआवश्यकताअसत े

अ. प्राणवायू ब. पाणी क. हायिोजिवायू ड. िायट्रोजिवाय ू  

४४. दोन्हीध्रुवा जवळ.......... दाबाचेपटे्टआढळतात 

अ. कमी ब. जास्त क. मध्यम ड. ऊध्ववगाम  

४५. ववर्षुवृत्तीयकमीभारप्रदशेाकडवेाहणाऱ्यावियवमतवाऱ्यांिा.......... म्हणतात 

अ. व्यापारीवारे ब. प्रवतव्यापारीवारे क. ध्रुवीयवारे ड. फॉिवचिकुवारे 

४६. फेरेलच्यावियमािसुारउत्तरगोलाधावतीलवारेआपल्यामूळक्रदशेपासूि.......... बाजूलावळतात 

अ. उजवीकड े ब. डावीकड े क. ऊध्ववगामी ड. मूळक्रदशेकडे 

४७. हवािहेमीजास्तदाबाचापट्टाकडूि.......... दाबाच्यापट्ट्याकडवेाहते 

अ. कमी ब. जास्त क. थंड ड. ध्रुवीय 

४८. पृथ्वीकडूिवातावरणाकडवेरजाणाऱ्याउष्णतेला.......... म्हणतात 

अ. मध्यमलहरी ब. लघुलहरी क. दीघवलहरी ड. उपलहरी 

४९. पृथ्वीच्यागाभ्याचतेापमािहसेुमारे .......... अंशसेवल्सयसआह े

अ. ५०००  ब. २५००  क. १०००  ड. २००० 

५०. भूमीखंडवमहासागरयांच्याववभागणीच्यावैवशष्यावरूिपृथ्वीच्या 

कोणत्यागोलाधावसभूगोलाधवम्हणूिसंबोधलेजात े

अ. उत्तर ब. दवक्षण क. पूवव  ड. पविम 

 

 



प्रश्न-2. रटपा वलहा 

१. प्राकृवतक भूगोलाचे महत्व 

२. प्राकृवतक भूगोलाचे स्वरूप व व्याप्ती 

३. वातावरणाचे घटक 

४. वातावरणाचे महत्व 

५. तापमािाची ववपररतता 

६. वायूभारपटे्ट 

७. समभार रेर्षा 

८. पृथ्वीचे अंतरंग 

९. भूकंपाचे पररणाम 

१०. भूकंप लहरी 

११. जगातील भूकंप पटे्ट 

१२. ज्वालामुखीचे पररणाम 

१३. ज्वालामुखीचे प्रकार 

१४. ववदारणाचे महत्व 

१५. रासायविक ववदारण 

१६. जैववक ववदारण 

१७. पूरमैदािे व पूरतट 

१८. िदी ट््यांचे महत्व 

१९. कावयक ववदारण 

२०. धबधबा/प्रपातगतव 

प्रश्न-३ क्रदघोत्तरी प्रश्न 

१. प्राकृवतक भूगोलाच्या शाखांचे सववस्तर वणवि करा. 

२. वातावरणाचे थर सांगूि प्रत्यकेाचे महत्व व वौवशष्ये सागंा. 

३. वायूभारपटे्ट म्हणजे काय?वायूभार पट्ट्याची विर्मवती सागंा. 

४. खंड व महासागर यांच्या विर्मवतीचा वेगिरचा वसद्ान्त सांगा. 

५. ववदारणावर पररणाम करणारे घटक स्पष्ट करा. 

प्रश्न- ४. क्रदघोत्तरी प्रश्न 

१. प्राकृवतक भूगोलाच्या व्याख्या सांगूि स्वरूप व व्याप्ती स्पष्ट करा. 

२. सौरशक्ती म्हणजे काय? सौरशक्तीच्या ववतरणावर पररणाम करणारे घटक स्पष्ट करा. 

३. हवेच्या तापमािाच ेमहत्व सांगूि हवेच्या तापमािावर पररणाम करणारे घटक स्पष्ट करा. 

४. भूकंपलहरी व पृथ्वीचे अंतरंग यासंबंधी थोडक्यात वववेचि करा. 

५. िदीच्या सचंयि कायावमुळे तयार होणार् या भुरुपाचे वणवि करा. 


