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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. पृ वी या सभोवताली कोण या घटकाचे आवरण आहे.  

अ. जल 

ब.वन पती  

क.मृदा 

ड. हवा 

2. पृ वी या सभोवताली असणा या वायू या वरणाला काय हणतात. 

अ. जलावरण  

ब.वातावरण  

क.िशलावरण 

3. वातावरणात सवात जा त कोण या वायूचे माण आहे. 

अ. नाय ोजन 

ब. ऑि सजन  

क.काबन डाय-ऑ साइड 

ड.यापैक  नाही 

4. खालीलपैक  कोण या वायू ला ाणवाय ूअसे हणतात. 

अ. नाय ोजन  

ब.ऑि सजन  

क.काबन डाय-ऑ साइड  

ड.यापैक  नाह 



 

5. वातावरणातील कोण या वायूमुळे  ऑि सजनची पातळी कमी करता येते. 

अ. नाय ोजन  

ब.ऑि सजन 

क. काबन डाय-ऑ साइड 

ड. ओझोन 

6. पृ वीचे संर ण कवच या वायूला हणतात. 

 अ.नाय ोजन  

ब.ऑि सजन  

क.काबन डाय-ऑ साइड  

ड. ओझोन 

7. ओझोन मुळे कोण या िकरणां चे शोषण केले जाते. 

अ. लेसर  

ब.जंबुपार  

क.झेनॉन 

ड.यापैक  नाही 

8. तपांबर व ि थतांबर यां ना अलग करणा या वातावरणाचा रस काय हणतात 

अ. तप त धी    

ब.ि थत त धी   

क.डी थर 

ड. एफ़ थर 

 



 

9. वातावरणा या कोण या थरात तुन रेिडओ लहरी परावितत होतात.  

अ. तपांबर 

 ब.ि थतांबर  

क.आयनांबर 

ड. बा ाबर 

10. केनेली हेवेसाईड  वातावरणा या कोण या थरात आढळतो 

 अ.तपांबर 

ब. ि थतांबर 

क. बा ंबर  

ड.आयनांबर 

11. सूयापासून बाहेर पडणारी सौर श  कोण या लहरी या मा यमातून बाहेर पडते 

 अ.दीघ 

ब. लघु 

क. िश  

ड. मंद 

12. सूय आिण पृ वी यां यातील अंतर िकती िकमी आहे. 

 अ.17 कोटी  

ब.14 कोटी 

क. 15 कोटी  

ड.16 कोटी 

 



13. सूय िकरण ेपृ वीवर पोहोच यासाठी िकती वेळ लागतो 

अ. 8.5 िम.  

ब. 4.5 िम. 

क. 3.5 िम. 

ड.यापैक  नाही 

14. या हावर ऑि सजन हा वायू आढळतो. 

अ. मंगळ  

ब. बुध  

क. गु   

ड.पृ वी 

15. कोण या अ वृ  वर वषभर सूयिकरण ेलंब प पडतात 

अ. ककवृ   

ब.मकरवृ  

क. िवषुववृ   

ड.यापैक  नाही 

16. पृ वीला ु व आहेत 

अ. दोन  

ब.तीन 

क. चार  

ड.पाच 

 

 



17. 21 जून रोजी कोण या अ वृ ावर सूयिकरण ेलंब प पडतात्. 

अ. मकरवृ   

ब.ककवृ  

क. िवषुववृ  

18. 21 िडसबर रोजी कोण या अ वृ ावर सूयिकरण ेलंब प पडतात. 

अ. ककवृ  

ब. मकरवृ   

क.िवषुववृ  

ड.यापैक  नाही 

19. अ वृ ची एकूण सं या आहे. 

अ. 180  

ब.350  

क.200  

ड.240 

20. िवषुववृ  ची एकूण सं या आहे. 

अ. 360  

ब.240  

क.150 

ड. 180 

21. कोण या दोन िदवशी संपूण पृ वीवर बारा िदवसाचा िदवस आिण बारा िदवसाचे रा  असते 

 अ.21 माच 22 स टबर 

 ब.22 माच 22 स टबर 



 क.21 जून 21 िडसबर 

ड. 25 जुलै 22 िडसबर 

22. सूय व पृ वी यां यातील जा तीत जा त अंतरास कोणती ि थती हणून ओळखले जाते. 

अ. अपसूय  

ब.उपसूय 

क. वयंभ ू

23. सूय व पृ वी यां यातील कमीत कमी अंतरावर काय हणतात. 

अ. अपसूय  

ब.उपसूय 

क. वयंभ ू

24. सूयाची अपसूय ि थती कोण या िदवशी असते 

 अ.03 जुलै  

ब.15 जुलै 

क. 04 जुलै 

ड.25 जुलै 

24. सूयाची उपसूय ि थती कोण या िदवशी असते. 

अ.04 जानेवारी  

ब.3 जानेवारी  

क.7 जानेवारी  

ड.9 जानेवारी 

 

 



26. वातावरणात ऑि सजनच े माण इतके आहे. 

अ. 20 % 

ब.30 % 

क. 05 % 

ड.१० % 

27. महासागरां नी जा त े फळ याप यामुळे कोण या गोलाधात जा त सौर श  िमळते. 

अ. पूव  

ब.पि म  

क.उ र  

ड.दि ण 

28. खालीलपैक  कोण या कारणामुळे सौरश  कमी िमळते. 

अ. वनांचे आ छादन 

ब. लंब प सूयिकरण े

क. िदनमान मोठे  

ड.वाळवंटी देश 

29. सवसाधारणपण ेिकती मीटर उंचीला तापमान एक िड ी सेि सअस ने  कमी होते. 

अ. 160  

ब.207  

क.108  

ड.208 

 

 



30. हवेचा दाब कमी झा यास या वेळेची काय होते 

अ. आकंुचन 

ब. सरण  

क.उ सजन  

ड.यापैक  नाही 

31. पांढरया रंगा या भूपृ ावर सौर श चा मोठ्या माणात होते. 

अ. सोशल  

ब.परावतन  

क.िविकरण  

ड.अपघटन 

32. हवेचा दाब याम ये मोजतात. 

अ. मीटर  

ब.क .मी.  

क.िमलीबार 

ड.यापैक  नाही 

33. सवसाधारणपण ेहवेचा दाब एवढा असतो 

अ. 613 mb 

 ब.101३.6 mb 

क.1200 mb 

ड.यापैक  नाही 

 

 



34. सवािधक तापमान कोण या किटबंधात असते. 

अ. शीत 

 ब.समिशतो ण  

क.ऊ ण 

ड.यापैक  नाही 

35. समान तापमानाचे िठकाण ेया रेषां नी जोडली जातात. 

अ. समभार रेषा  

ब.समताप रेषा  

क.अ आिण ब  

ड.यापैक  नाही 

36. भूभागावर समताप रेषा कशा असतात 

अ. नागमोडी  

ब.सरळ  

क.पर पर समांतर  

ड.काटकोनात 

37. समु सपाटीपासुन उंची नुसार तापमान कमी हो याऐवजी वाढत जाते यास काय हणतात. 

अ. तापमान क ा 

ब. तापमानाची िवप रतता  

क. तापमाना चे शोषण  

ड.तापमानातील बदल 

 

 



38. तापमानाची िवपरीत खालीलपैक  कोण या प रि थतीत आढळत नाही. 

अ. िहवाळा  

ब.उ हाळा  

क.ि थर हवा 

ड. िनर  आकाश 

39. इसवी सन 1651 म ये हवेला वजन असते हे यांनी िस  केले. 

अ. यूटन 

ब. आइ टाईन 

क. डेिवस  

ड.ऑटो फोन िग रक 

40. समु सपाटीपासून जसजसे उंच जाव ेतसतसे हवेचा दाबाम ये कोणता बदल होतो. 

अ.घट 

 ब.म यम वाढ  

क. बदल नाही 

ड.यापैक  नाही 

41. पृ वीवर एकूण िकती दाबाचे प े िनमाण झालेले आहेत. 

अ. चार 

ब. पाच  

क.सहा  

ड.सात 

 

 



42. खालीलपैक  कोण या हवेची वजन जा त असते 

अ. बा पयु  

ब. कोरड्या 

क. सम 

ड.िवषम 

43. पृ वीवर एकूण भागा पैक  िकती ट के पाणी आहे. 

अ.71 %  

ब.80 % 

क. 50 % 

ड. 40 % 

44. हा वाह उ ण सागरी वाह हणून ओळखला जातो 

अ. िवषुवृ ीय 

 ब.ग फ ीम 

 क.ला ाडोर 

45 उ र गोलाधात वारे आप या मूळ िदशे या कोण या बाजूस वळतात 

अ.उजवीकडे 

ब.पुव  

क.पि म  

ड.दि ण 

 

 

 



46. पृ वीवरती जिमनीचे माण इतके ट के आहे. 

अ. 29  

ब.40  

क.50 

ड. 60 

47. समान वायुभार असणा या थळांना जोडणा या रेषाना  हणतात. 

अ. समताप रेषा  

ब.समभार रेषा 

क. समपज य 

ड.यापैक  नाही 

48. भारत आिण ीलंका यां या दर यान ही सामु धुनी आढळते 

 अ.पा क ची  

ब.इि लश खाडी 

क.अमे रकन 

ड.यापैक  नाही 

49. सवािधक तापमान कोण या किटबंधात आढळते 

अ. शीत 

ब. समशीतो ण  

क.उ ण 

 

 

 



50. िहमालय पवता या उ रेकडील उतारावर दि णेकडे उतारा पे ा सौर श  िमळते. 

अ. जा त  

ब.म यम  

क.कमी 

ड. अित जा त 

51.वातावरणातील सवात वर या थराला काय हणतात. 

अ.तपांबर  

ब.ि थतांबर  

क.आयनांबर  

ड.यापैक  नाही 

52. ककवृ  ते मकरवृ  दर यान या  वातावरणा या  प ् या ला काय हणतात.  

अ. शीत  

ब.उ ण  

क.समशीतो ण 

ड.यापैक  नाही 

53. तपांबर ची सरासरी उंची एवढी आहे. 

अ.18 िक.मी. 

ब.11 िक.मी. 

क.9 िक.मी. 

ड.50 िक.मी. 

 

 



54. हवेतील बा पा या माणाला काय हणतात.  

अ. आ ता 

ब. पज य 

क. गारपीट 

ड. दव 

55. उ र गोलाधातील सवात लांब िदवस आह.े 

अ. 21 जून  

ब.23 स टबर 

क. 12 माच 

ड.यापैक  नाही 

56. ओझोन वायू  वातावरणातील या थरात आढळतो. 

अ.तपांबर  

ब.ि थतांबर  

क.आयनांबर 

ड.यापैक  नाही 

57. सौर श चा िवतरणावर प रणाम करणारे घटक आहेत 

अ. भूपृ  होणारा कोण 

ब. िदनमान 

क. पृ वीचे सूयापासूनचे अंतर 

ड.वरील सव 

 

 



58. पृ वीवर समशीतो ण किटबंधाचा िव तार आढळतो. 

अ. उ र गोलाध व दि ण गोलाध 

ब.उ र गोलाध 

क.दि ण गोलाध 

ड.यापैक  नाही 

59. हे हीय वा याचे.....  उदाहरण आहे. 

अ. यापारी  

ब. ित यापारी वारे 

क. ु वीय  वारे 

ड.वरील सव 

60. वातावरणातील जा त दाब प ् याकडून कमी दाब प ् या कडे वाहणा या वा यांना... हणतात 

अ. यापारी 

ब. ित यापारी वारे 

क.खारे वारे 

ड.खारे वारे 

61. समु ाकडून जिमनीकडे वाहणा या वा यांना... हणतात.  

अ. खारे वारे  

ब.मतलई वारे 

क.धृवीय वारे 

ड. यापैक  नाही 

 

 



62. जिमनीकडून समु ाकडे वाहणारे वा यां ना हणतात. 

अ. खारे वारे  

ब.मतलई वारे 

क.धृवीय वारे 

ड. यापैक  नाही 

63. हवेतील असणा या बा पाचे य  माण हणजे.  

अ.सापे  आ ता 

ब. िनरपे  आ ता 

क. दव 

ड. यापैक  नाही 

64. वायु प बा पाचे जल पात प रवतन होणा या ि येला हणतात.  

 अ.पज य 

 ब.सां ीभवन 

 क.धुके 

ड. यापैक  नाही 

65. पज याचे मु य...  कार आहेत.  

अ.3 

ब.5 

क.4 

ड.2 

 

 



 

66. 1 फॅदम  हणजेच होय..  

अ.सहा फूट 

ब. एक मीटर 

क. सटीमीटर 

ड. यापैक  नाही 

67. समु िकना  यापासून ते समु ापयत या मु य भागाम ये पा याम ये बुडालेली जमीन हणजे. 

अ.समु  बूड जमीन 

ब. समु िकनारा 

क. खंडा त उतार 

ड. यापैक  नाही 

68. समु ामधील सवात खोल गता हणून.. िस  आहे. 

अ. म रयाना गता 

ब. सागरी गता 

क. सागरी डोह 

ड. यापैक  नाही 

69. महासागरा या प ृ भागावर िविश  िदशेने िनयिमतपणे होणा या पा या या हालचालीस... हणतात. 

अ. महासागरीय वाह 

ब. सागरी लाटा 

क. सागरी वादळे 

ड. यापैक  नाही 

 



 

70. उ र गोलाधात यापारी वारे.. वाहतात. 

अ. पूवकडून पि मेकडे 

ब. नैऋ य कडून ईशा येकडे 

क. ईशा येकडून नैऋ येकडे 

ड. यापैक  नाही 

71. तापमान कमी हो या या ि येला... असे हणतात 

अ. लोप  दर  

ब. हास दर  

क. तापमान िवपरीतता 

ड. यापैक  नाही 

72. हा सां ीभवनाचा एक कार आह.े 

अ. दव 

ब. धुके  

क.वृ ी 

ड. वरील सव 

73. हीय वारे  नेहमी देशाकडे वाहतात. 

अ. जा त वायु भारा  कडून कमी वायु भाराकडे 

 ब.उ रेकडून दि णेकडे 

क. पि मेकडून पूवकडे 

ड. यापैक  नाही 

 



 

74. ...........हवेचा प ा शांत हवेचा प ा हणून ओळखला जातो. 

अ. उ ण  

ब.समशीतो ण 

 क.उपो ण  

ड. यापैक  नाही 

75. सूयापासून िमळणा या उ णतेला हणतात. 

अ. सौरश  

ब. तापमान 

क. उ णता 

ड. यापैक  नाही 


