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              पञ्चमः अध्यायः  

        पृथथवयाः  प्रमुख-पररमण्डलाथन 

 

यथा भवन्तः पवूविममन ् ऄध्याये पिितवन्तः सिन्त 

यत ् पिृथवी एकमात्रम ् एतादृशः ग्रहः ऄिमत यत्र 

जीवनं वतवते । ऄत्र (पिृथवी-ग्रह)े मानवः जीिवतमु ्

ऄहवित यतो िह जीवनमय कृते भिूमः जलं तथा च 

वायःु आित अवश्यक-तत्त्वािन  पिृथव्याम ्

ईपलब्धािन सिन्त ।  

पिृथव्याः तलः एतादृशः ऄिमत यिममन ्

पयाववरणमय त्रयः महत्त्वपणूव-घटकाः परमपरं 

िमलिन्त तथा च परमपरं प्रभािवतं कुवविन्त । 

पिृथव्याः घन-भागे  वयं िनवसामः तथा च ऄयं 

भागः भूमण्डलम ् आित कथ्यते । गैस-्वलयः याः 

पिृथवीं पररतः अवणृ्विन्त तद ्वायुमण्डलम ् आित 

कथ्यते । ऄिममन ् वायमुण्डले प्राणवायःु 

(ऑक्सीजन) , नाआट्रोजन ् , काबवन-डाआऑक्साआड् 

तथा च ऄन्ये वायवः (गैस)् प्राप्यन्ते । पिृथव्याः 

बहुिवशाल-भागे जलं प्राप्यते । एतत ्

जलमण्डलम ् आित कथ्यते । जलमण्डले िहमं  

जलम ् एवं च जलवाष्पः  आित  जलमय  सवावः  

ऄवमथाः  सिममिलताः सिन्त ।  

   जीवमण्डलम ् एकं सीिमत-के्षत्रम ् ऄिमत । 

ऄिममन ् जीवमण्डले मथलं जलम ् एवं च  वायःु 

यगुपत ् िमलिन्त तथा च ऄत्र सवविवधं जीवनं 

प्राप्यते ।  

भूमण्डलम ् 

पिृथव्याः घन-भागः भूमण्डलम ्कथ्यते । ऄयं भ-ू

पपवट्याः शैलैः  तथा च मिृिकायाः कृशविलिभः 

िनिमवतः भवित । ऄिममन ् जीवानां कृते पोषक-

तत्त्वािन प्राप्यन्ते ।  

    पिृथवी-तलमय द्वयोः मखु्य-भागयोः िवभाजनं 

कतुुं शक्यते । िवशालाः मथलीय-भभूागाः 

महाद्वीपाः कथ्यन्ते तथा च िवशालाः जलाशयाः 

महासागरीय-बेथसन आित नामना ज्ञायन्ते । िवश्वमय 

सवे महासागराः परमपरं समबद्ाः सिन्त । 5.1 िचत्र े

िवश्वमय मानिचत्रं पश्यन्त ु । िकं सवे मथलीय-भ-ू

भागाः परमपरं समबद्ाः सिन्त ।   

 समदु्रीय-जलमय तलः सवेष ु मथानेष ु समानः 

भवित । मथलमय ईच्चतायाः  मापनं  समदु्र-तलात ्

िियते ।  यच्च (समदु्रतलम)्  शनू्यं  मन्यते ।   

िवश्वमय ईच्चतमं िशखरं माईण्ट-एवरेमट्  ऄिमत । 

ऄमय समदु्रतलात ् ईच्चता 8,848 मीटरपररिमता 

ऄिमत । प्रशान्तमहासागरमय मेररयाना-गतवः िवश्वमय 

शब्दानाम ्उत्पथतः   

ग्रीक-भाषायां लीथास आित शब्दमय पाषाणः आत्यथवः 

वतवते । एटमास आित शब्दमय वाष्पः आत्यथवः वतवते । 

ह्यडूर आित शब्दमय जलम ् आत्यथवः वतवते । बायोस 

आित शब्दमय जीवनम ्  आत्यथवः वतवते।  िकं भवन्तः 

एतैः आतोऽिप ऄिधकान ्शब्दान ्िनमावतुं शक्नवुिन्त ?  
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गहनतमः भागः ऄिमत । ऄमय मेररयाना-गतवमय 

गहनता 11,022 मीटरपररिमता ऄिमत । िकं 

भवन्तः कदािप कल्पनां कृतवन्तः   यत ् समदु्रमय 

गहनता पिृथव्याः ईच्चतम-भागात ् आयती ऄिधका 

ऄिप भिवतुं शक्नोित ।  

 महाद्वीपः  

पिृथव्यां सप्त प्रमखुाः महाद्वीपाः सिन्त । एते 

िवमततृ-जलरािश-द्वारा परमपरं पथृक् सिन्त । एते 

महाद्वीपाः एवं सिन्त  ---- 

एिशया, यरूोपः, ऄफ्रीका, ईिर-ऄमेररका, दिक्षण-

ऄमेररका, अमटे्रिलया तथा च ऄण्टाकव िटका । 5.1 

िचत्रे िवश्व-मानिचत्रं पश्यन्त ुतथा च ध्यानं ददत ुयत ्

मथलमय बहुिवशाल-भागः ईिरी-गोलाधे प्राप्यते ।  

एथशया  िवश्वमय बहृिमः  महाद्वीपः ऄिमत । ऄयं 

पिृथव्याः समपणूव-के्षत्रफलमय 1/3भागे प्रसतृः  

ऄिमत । ऄयं महाद्वीपः पवूी-गोलाधे िमथतः ऄिमत। 

ककव -रेखा ऄममात ् महाद्वीपात ् गच्छित । 

एिशयामहाद्वीपमय  पििमे यरूाल-पववतः िमथतः 

ऄिमत । ऄयं यरूाल-पववतः एिशया-महाद्वीपं 

यरूोपतः पथृक् करोित (िचत्रम ्5.1) । यरूोपः तथा 

थ िं  भवन्तः जानथन्त  ?  

न्यजूीलैण्डदशेमय एडमण्डथहलेरी तथा च भारतमय 

तेनथजङ्ग नौगे शेरपा मइैमासमय एकोनित्रशंद-्

िदनाङ्के   1953तम े  वष े पिृथव्याः माईण्ट-एवरेमट 

आित ईच्चतम-िशखरे प्रथमौ अरोिहणौ अमताम।्              

जापानदशेमय जुिं ोताबेई िवश्वमय प्रथमा मिहला 

असीत ्या मइैमासमय षोडशिदनाङ्के 1975तम ेवष े

माईण्ट-एवरेमट आित िशखरे पाद-िनक्षेप ं कृतवती । 

बचने्द्रीपालः भारतमय प्रथमा मिहला असीत ् या 

मइैमासमय त्रयोिवंशित-िदनाङ्के 1984तम े वष े

ऄिममन ्िशखरे मवीयं पाद ंिनिक्षप्तवती ।  

चित्रम ्5.1  चिश्वे महाद्वीपााः  एिं ि  महासागरााः 
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च एिशया आत्यनयोः संयकु्त-भ-ूभागः यरेूिशया 

(यरूोप+ एिशया) आित कथ्यते ।  

यूरोपः  ऄयं  महाद्वीपः  एिशयातः 

बहु-लघःु ऄिमत । ऄयं महाद्वीपः 

एिशया-महाद्वीपमय पििमे िमथतः 

ऄिमत । अकव िटक-विृ ं ऄममात ्

गच्छित । ऄयं महाद्वीपः ित्र-पक्षतः 

जलेन अविृः ऄिमत । िवश्व-

मानिचत्रं पश्यन्त ु । एवं च ऄमय 

िमथतेः ज्ञानं कुववन्त ु।  

अफ्री ा   एिशयानन्तरम ्

ऄफ्रीका िवश्वमय िद्वतीयः बहृिमः 

महाद्वीपः ऄिमत। िवषवुत-्विृ ं

ऄथवा 0  ऄक्षांशः  ऄमय महाद्वीपमय प्रायः 

मध्यभागतः गच्छित। ऄफ्रीका-महाद्वीपमय 

बहुिवशाल-भागः ईिरी-गोलाधे िमथतः  ऄिमत। 

5.1 िचत्रं पश्यन्त ु, भवन्तः द्रक्ष्यिन्त यत ्ऄयम ्एव 

एकः एतादृशः महाद्वीपः ऄिमत  यममात ् ितस्रः 

ककव -मकर-िवषवुत-्रेखाः गच्छिन्त। 

      सहारायाः मरुमथलं िवश्वमय बहृिमं ईष्ण-

मरुमथलम ्ऄिमत। तथा च एतद ्ऄफ्रीका-महाद्वीप े

िमथतम ् ऄिमत । ऄयं महाद्वीपः पररतः समदु्रःै एव ं

च महासागरैः अविृः ऄिमत । 5.1 िचत्र े

िवश्वमानिचत्रं पश्यन्त ु । भवन्तः द्रक्ष्यिन्त यत ्

िवश्वमय लमबतमा नील-नदी ऄफ्रीका-महाद्वीपतः 

गच्छित । ऄफ्रीका-महाद्वीपमय मानिचत्रं पश्यन्त ु

तथा च ककव -रेखा मकर-रेखा िवषवुत-्विृं च ऄमय 

केभ्यः भागेभ्यः गच्छिन्त आित वदन्त ु।  

उतर-अमेरर ा  िवश्वमय ततृीयः बहृिमः महाद्वीपः 

ऄिमत। ऄयं दिक्षण-ऄमेररका-महाद्वीपेन सह एकेन 

सङ्कीणव-मथल-द्वारा  संयकु्तः ऄिमत ।  एतत ्

पनामा-स्थलसथन्धः आित कथ्यते । ऄयं महाद्वीपः 

पणूवतः ईिरी-पििमी-गोलाधे िमथतः ऄिमत । ऄयं 

महाद्वीपः त्रीिभः महासागरैः अविृः ऄिमत । िकं 

भवन्तः एतेषां महासागराणां नामािन वकंु्त  

शक्नवुिन्त ?  

दथिण-अमेरर ायाः ऄिधकतरः भागः दिक्षणी-

गोलाधे िमथतः ऄिमत । ऄमय पवूवभागे तथा च 

पििम-भागे कौ द्वौ महासागरौ िमथतौ मतः । 

एण्डीज आित नामनी  िवश्वमय लमबतमा पववत-

शङ्ृखला ऄमय महाद्वीपमय ईिरतः दिक्षणं प्रित 

प्रसतृा ऄिमत (िचत्रम ् 5.1) । दिक्षण-ऄमेररका-

महाद्वीपे िवश्वमय बहृिमा ऄमेजन-नदी प्रवहित ।  

आस्रेथलया िवश्वमय लघतुमः महाद्वीपः ऄिमत । 

ऄयं पणूवतः दिक्षणी-गोलाधे िमथतः ऄिमत । ऄयं 

पररतः  समदु्रःै एवं च महासागरैः अविृः ऄिमत ।  

ऄयं द्वीपीय-महाद्वीपः कथ्यते ।  

  ऄण्टाकव िटका एकः बहुिवशालः महाद्वीपः  

ऄिमत । ऄयं दिक्षणी-गोलाधे िमथतः ऄिमत । 

दिक्षण-ध्रवुः ऄमय महाद्वीपमय मध्ये िमथतः  

ऄिमत । यतो िह ऄयं  दिक्षण-ध्रवु-क्षेत्रे िमथतः 

ऄिमत ऄतः ऄयं सदवै मथलू-िहम-विलिभः 

चित्रम ्5.2 स्थल-सच्धिः तथा ि जल-सच्धिः  
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अविृः वतवते । ऄत्र कीदृशः ऄिप मथािय-मानव-

िनवासः न ऄिमत । बहूनां दशेानां शोध-केन्द्रािण 

ऄत्र िमथतािन सिन्त । भारतमय ऄिप शोध-

संमथानािन ऄत्र सिन्त । एतेषां नामािन सिन्त – 

मैत्री तथा च दथिण-गङ्गोत्री ।  

जलमण्डलम ्

पिृथवी नील-ग्रहः कथ्यते । पिृथव्याः एकसप्तित-

प्रितशतं (71%) भागः जलम ् ऄिमत तथा च 

नविवंशित-प्रितशतं (29%) भागः मथलम ्ऄिमत । 

जलमण्डले जलमय सवाविण रूपािण ईपिमथतािन 

सिन्त । जलमण्डले महासागराः, नद्यः, सरोवराः, 

भिूमगत-जलम ् एव ं च वायमुण्डलमय जलवाष्पाः 

आित एतत्सवुं सिममिलतम ्ऄिमत ।  

पिृथव्यां प्राप्यमाणमय जलमय सप्तनवित-प्रितशतम ्

ऄिधकः भागः महासागरेष ु प्राप्यते तथा च एतत ्

जलं एतावद ् लवण ं वतवते यत ् मानवोपयोगाय न 

प्रयोकंु्त शक्यते ।     

ऄिममन ् िचत्रे दिान ् वगावन ् गणयन्त ु एवं च 

िनमनिलिखतानाम ्ईिरािण ददत ु--    

0.03%पेयम् अलवण-जलम्  

0.03% पेयम ्ऄलवण-जलम ्

चित्रम ्5.3 महाद्वीपानां तलुनात्मकााः आकारााः 

महासागरः 

 

िहमाच्छादकेष ुभगूभ े 

च सिचचतं जलम ्

उत्तर-अमेररका 

यूरोपः 

एशिया 

दक्षिण- 
अमेररका 

अफ्रीका 
आस्ट्रेशऱया 

अण्टाकक टटका 
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(क) बहृिम-महाद्वीपमय नाम िलखन्त ु । (ख) कः 

बहृिरः ऄिमत ?  यरूोपः ऄथवा अमटे्रिलया । 

शेषजलमय बहुिवशाल-भागः िहम-विलरूपेण एव ं

च िहमनदीरूपेण तथा च भिूमगत-जलरूपेण 

प्राप्यते । जलमय बहुन्यनूः भागः ऄलवण-

जलरूपेण प्राप्यते । एतत ् मानवोपयोगाय  

प्रयजु्यते । एतद ्एव कारणम ्ऄिमत यत ्नील-ग्रह े

िनवसन्तः ऄिप वयं जलमय न्यनूताम ् 

ऄनभुवामः ।  

महासागराः   

महासागराः  जलमण्डलमय मखु्य-भागाः सिन्त । 

एते परमपरं समबद्ाः सिन्त।   

महासागरीयं जलं सदवै  गितशीलं वतवते । 

तरङ्गः, ज्वार-भाटा तथा च महासागरीय-धाराः 

महासागरीय-जलमय ितस्रः मखु्य-गतयः सिन्त ।  

ऄवरोहण-िममय अधारेण िमशः पचच 

महासागराः प्रमखुाः सिन्त -----  

प्रशान्त-महासागरः, ऄटलािण्टक-महासागरः, 

िहन्दमहासागरः, दिक्षणी-महासागरः तथा च 

अकव िटक-महासागरः  (िचत्रम5्.1)।     

 प्रशान्त-महासागरः  बहृिमः महासागरः ऄिमत । 

ऄयं पिृथव्याः 1/3भागे प्रसतृः ऄिमत । पिृथव्याः 

गहनतमः भागः मेररयाना-गतवः  प्रशान्त-महासागरे 

एव िमथतः ऄिमत । प्रशान्त-महासागरः प्रायः 

विृाकारः ऄिमत । एिशया, अमटे्रिलया, ईिर-

ऄमेररका तथा च दिक्षण-ऄमेररका प्रशान्त-

महासागरं पररतः िमथताः सिन्त । 5.1िचत्रं पश्यन्त ु

तथा च प्रशान्तमहासागरं पररतः िमथतानाम ्एतेषां 

महाद्वीपानां िमथतेः ज्ञानं कुववन्त ु।  

ऄटलािण्टक-महासागरः िवश्वमय िद्वतीयः 

बहृिमः महासागरः ऄिमत। ऄयं महासागरः 

अङ्गल-भाषायाः  S ऄक्षराकृितः आव  ऄिमत । 

ऄमय पििमी-प्रान्तभागे ईिर-ऄमेररका एवं च 

दिक्षण-ऄमेररका िमथतौ मतः तथा च पवूी-

प्रान्तभागे यरूोपः एवं च ऄफ्रीका िमथतौ मतः ।  

चित्रम ्5.4 िायमुण्डलानां चिचिननााः िलयााः 
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 ऄटलािण्टक-महासागरमय तट-रेखा बहु ऄिधकं 

दन्तरुरता ऄिमत । आयम ्ऄिनयिमता एवं च दन्तरुरता 

तट-रेखा  प्राकृितक-पोताश्रयाणाम ्एवं च पिनानां 

कृते अदशव-िमथितरूपेण वतवते । व्यापार-दृष््टया 

ऄयं सवाविधकं व्यमत-महासागरः ऄिमत । 

िहन्दमहासागरः एव एकः एतादृशः महासागरः 

ऄिमत यमय नामकरणं कमयिचत ् दशेमय नािमन 

ऄथावत ् भारतमय नािमन कृतम ् ऄिमत । ऄयं 

महासागरः प्रायः ित्रभजुाकारः ऄिमत । ऄमय ईिरे 

एिशया, पििमे ऄफ्रीका तथा च पवूे अमटे्रिलया 

िमथतः ऄिमत ।  

दिक्षणी-महासागरः ऄण्टाकव िटका-महाद्वीपं पररतः 

अवणृोित । ऄयम ्ऄण्टाकव िटका-महाद्वीपतः  ईिरं 

प्रित 60   दिक्षणी-ऄक्षांशं यावत ्प्रसतृः ऄिमत ।   

 अकव िटक-महासागरः ईिर-ध्रवु-विृे िमथतः 

ऄिमत तथा च ऄयं ईिर-ध्रवुं पररतः प्रसतृः  

ऄिमत । ऄयं प्रशान्त-महासागरेण सह गाध-

जलमयेन एकेन सङ्कीणव-भाग-द्वारा संयकु्तः  

ऄिमत । एतत ् बेररङ्ग-जलसथन्धः आित नामना 

ज्ञायते । ऄयं ईिर-ऄमेररका-

महाद्वीपमय ईिरी-तटैः तथा च 

यरेूिशया-द्वारा अविृः ऄिमत ।  

वायुमण्डलम ् 

ऄममाकं पिृथवी सववतः एकया गैस-्

वल्या अविृा ऄिमत । आयं विलः 

वायुमण्डलम ्आित कथ्यते । वायोः आयं 

कृश-विलः ऄमय ग्रहमय महत्त्वपणूवः 

तथा च ऄिभन्नः भागः ऄिमत । आयं 

विलः ऄममभ्यः एतादृशं वायुं  

प्रयच्छित येन वयं श्वासं मवीकुमवः । ऄयं 

वायमुण्डलः सयूवमय कितपयेभ्यः 

िकरणेभ्यः ऄममान ्रक्षित ।  

वायमुण्डलः षोडश-िकलोमीटरपररिमताम ् ईच्चतां 

यावत ् प्रसतृः ऄिमत । घटकान ् तापमानं  तथा च 

ऄन्यम ् अधारीकृत्य वायमुण्डलमय पचच-विलष ु

िवभाजनं कतुुं शक्यते  । आमाः वलयः पिृथवी-

तलात ् अरभ्य क्षोभमण्डलम,् समतापमण्डलम,् 

मध्यमण्डलम ् , अयनमण्डलम ् एवं च 

बिहमवण्डलम ्आित कथ्यन्ते ।  

वायमुण्डलम ् मखु्यतः ऑक्सीजन-्नाआट्रोजन ् आित 

द्वाभ्यां िनिमवतः ऄिमत । एतद-्द्वयं मवच्छ-

शषु्कवायोः नवनवित-प्रितशतं (99%) भागः 

ऄिमत । अयतनानसुारं नाआट्रोजन ् ऄष्टसप्तित-

प्रितशतं (78%), ऑक्सीजन ् एकिवंशित-प्रितशतं 

(21%) तथा च ऄन्य-वायवः यथा – काबवन-्

डाआऑक्साआड्  ऑगवन ् आत्यादयः एकप्रितशतं  

सिन्त ।  ऑक्सीजन-्गैस ् श्वासाय अवश्यककम ्

ऄिमत । ऄपरचच नाआट्रोजन ् प्रािणवदृ्ये 

अवश्यकम ्ऄिमत । यद्यिप काबवन-्डाआऑक्साआड्  

बह्वल्पमात्रायाम ्  ऄिमत परन्त ु एतद ्  पिृथवी-द्वारा 

चित्रम् 5.5 पववतारोही 
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त्यक्ताम ् ईष्णताम ् ऄवशोषयित येन पिृथवी ईष्णा 

वतवते । एतत ् पादपानां वदृ्ये ऄिप अवश्यकम ्

ऄिमत ।   

ईच्चता-वधवनेन सह वायुमण्डलमय घनत्वे िभन्नता 

अगच्छित । एतद ् घनत्वं समदु्री-तले सवाविधकं 

भवित तथा च यथा यथा वयं ईपरर गच्छामः तथा 

तथा एतद ् घनत्वं त्वरया न्यनंू जायते । भवन्तः 

जानिन्त यत ् पववतेष ु पववतारोिहणः वायोः ऄल्प-

घनत्व-कारणात ् श्वसने सममयाम ् ऄनभुविन्त । 

ईच्चतायां श्वासाय ते ऑक्सीजन-्िसिलण्डर आित 

मवीकृत्य गच्छिन्त । यथा यथा वयम ् ईपरर 

गच्छामः तापमानः ऄिप न्यनूः जायते । 

वायमुण्डलः पिृथव्यां भारं िनक्षपित । ऄयं 

एकमथानात ् ऄपरिममन ् मथाने िभन्नः िभन्नः  

वतवते । केषिुचत ् के्षत्रेष ु वयम ् ऄिधकं  भारम ्

ऄनभुवामः ऄपरत्र केषिुचत ् के्षत्रेष ु ऄल्प-भारम ्

ऄनभुवामः । वायःु ईच्च-भारात ् िनमनभारं प्रित 

वहित । गितशील-वायःु पवनः आित  कथ्यते ।  

जीवमण्डलम ्                             

जीवमण्डलम ्मथल-जल-वायनूां मध्ये िमथतः एकः 

सीिमतः भागः ऄिमत । ऄयं सः भागः ऄिमत यत्र 

जीवनम ्ईपिमथतम ्ऄिमत । सकू्ष्म-जीवेभ्यः तथा च 

जीवाणभु्यः अरभ्य िवशाल-मतनधाररप्रािणरूपेण 

ऄत्र (जीवमण्डले) जीवानाम ् ऄनेकाः प्रजातयः 

प्राप्यन्ते । मनषु्येण सहवै सवे प्रािणनः जीवनाथुं 

परमपरं तथा च जीवमण्डलेन सह संयकु्ताः सिन्त ।  

  जीवमण्डलमय प्रािणनः मखु्यतः जन्त-ुजगत ् एवं 

च पादप-जगत ्आित द्वयोः भागयोः िवभकंु्त शक्यते । 

पिृथव्याः एतािन त्रीिण पररमण्डलािन ( मथल-जल-

वायमुण्डलािन) परमपरं पारमपररक-िियाः कुवविन्त  

तथा च केनािप प्रकारेण ऄन्योऽन्यं प्रभािवतं 

कुवविन्त । ईदाहरणाथवम ् – यिद काष्ठमय तथा च 

कृिषकायवमय कृते वनच्छेदनं िियते तिहव प्रवण-

भागे मदृा-क्षरणं त्वरया प्रारभते । ऄनेन एव प्रकारेण 

भ-ूकमपािद प्राकृितकापिभः पिृथवी-तले पररवतवनं 

जायते । सद्य एव सनुामी आत्यमयाः कारणने 

ऄण्डमान-िनकोबार-द्वीपसमहूानां कितपयः भागः 

चित्रम ्5.6 जैिमण्डलाः  

वायमुण्डलम ्

मथलमण्डलम ्

जलमण्डलम ्
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जलमग्नः जातः । सरोवर-नदीष ु दिूषत-पदाथावनां  

प्रवाहणे तज्जलं मानवोपयोगाय न ऄवतवत । एतत ्

जलं ऄन्येषां जीवानां कृते ऄिप हािनकरम ् 

ऄभवत ् । ईद्योगानां तापीय-िवद्यतु-्संयन्त्राणां तथा 

च वाहनानाम ् ईत्सिजव-पदाथावः वायुं प्रदिूषतं  

कुवविन्त । काबवन-्डाआऑक्साआड् वायोः एकः 

महत्त्वपणूवः घटकः वतवते परन्त ु काबवन-्

डाआऑक्साआड् आत्यमय मात्रायां विृद्ः जायमाना 

ऄिमत ऄतः पिृथव्याः तापमाने िनरन्तरं विृद्ः 

जायमाना ऄिमत । एतत ् भू-मण्डलीय तापः आित 

कथ्यते  । ऄतः भ-ूवाय-ुजलमण्डलानां मध्ये 

प्राकृितक-सन्तोलनं मथापियतुं पिृथव्याः 

संसाधनानां सीिमत ईपयोगः  अवश्यकः ऄिमत ।  

 

 

1.  िनमनिलिखत-प्रश्नानाम ् ईिरािण ददत ु---  

    (i)  पिृथव्याः चत्वारर प्रमखु-पररमण्डलािन कािन सिन्त ? 

    (ii)  पिृथव्याः प्रमखु-महाद्वीपानां नामािन िलखन्त ु।  

    (iii)  पणूवतः  दिक्षणी-गोलाधे िमथतयोः द्वयोः महाद्वीपयोः नाम िलखन्त ु।    

    (iv) वायमुण्डलमय िविभन्न-वलीनां नामािन िलखन्त ु।   

    (v)  पिृथवी नील-ग्रहः िकमथुं कथ्यते ? 

    (vi)  ईिरी-गोलाधवः मथलीय-गोलाधवः िकमथुं कथ्यते ? 

    (vii) जीिवत-प्रािणनां कृते जीवमण्डलं िकमथवम ्अवश्यकं वतवते ? 

2. समीचीनम ्ईिरं (✓) िचह्नीकुववन्त ु।  

      (i)  कतमा पववत-शङ्ृखला एिशयां तथा च यरूोपं पथृक् करोित ? 

           क. एण्डीज        ख. िहमालयः       ग. यरूालः  

     (ii) ईिर-ऄमेररका दिक्षण-ऄमेररका-महाद्वीपेन सह केन प्रकारेण  संयकु्तः ऄिमत ? 

           क.  मथल-सिन्धद्वारा     ख.  जल-सिन्धद्वारा  ग.  कुल्याद्वारा  

     (iii) वायमुण्डले कमय गैस ्आत्यमय प्रितशतं सवाविधकम ्ऄिमत ? 

             क. नाआट्रोजन ्          ख. ऑक्सीजन ्        ग. काबवन-्डाआऑक्साआड् 

      (iv) पिृथव्याः  कः भागः  घन-शैलैः िनिमवतः ऄिमत ? 

               क.  वायमुण्डलम ्   ख. जलमण्डलम ्    ग.  मथलमण्डलम ्   

      (V) बहृिमः महाद्वीपः  कः ऄिमत ? 

                क.  ऄफ्रीका         ख. एिशया      ग.    अमटे्रिलया   

3. ररक्तमथानािन परूयन्त ु।  

 (i)  पिृथव्याः गहनतमः भागः ....................... प्रशान्त-महासागरे िमथतः ऄिमत ।  

अभ्यासः 
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 (ii)   ......................  महासागरमय नामकरणं एकमय दशेमय नािमन कृतम ्ऄिमत ।  

 (iii)   ............................ मथल-जल-वायनूाम ् एकः सीिमत-भागः ऄिमत यः जीवनाय सहायकः 

ऄिमत ।  

 (iv)  यरूोपः एव ंच एिशया-महाद्वीपः यगुपत ्.............. कथ्यते । 

 (v)  पिृथव्यां सवोच्चः पववत-िशखरः ........................ ऄिमत । 

 

 

 

 

 

                           

 

मानथचत्र- ाययम ् 

1.  िवश्व-मानिचत्रमय रेखािचत्रे िनमनिलिखतािन दशवयन्त ु-  

 यरूोपः, एिशया, ऄण्टाकव िटका, दिक्षण-ऄमेररका, अमटे्रिलया, िहन्दमहासागरः, प्रशान्त-महासागरः, 

ऄटलािण्टक-महासागरः, यरूाल-पववतः तथा च पनामा-जलसिन्धः ।  

  

अगच्छन्त ुिकिचचत ्कुमवः  

1. िवश्वमानिचत्रात ् महाद्वीपान ्पथृक् पथृक् कतवयन्त ुतथा च ऄवरोहण-िमणे तान ्िमशः सज्जीकुववन्त ु।  

2.  िवश्वमानिचत्रात ् महाद्वीपान ्पथृक् पथृक् कतवयन्त ुतथा च िचत्रखण्ड-प्रहिेलका आव तान ्परमपरं सयंोकंु्त  प्रयास ं

कुववन्त ु।  

3. िहमालय-ऄिभयानमय  िचत्रािण एकत्रीकुववन्त ु। सयूव-िकरणेभ्यः , तापमानात ्, तथा च वाय-ुन्यनूतायाः रिक्षतुं 

पववतारोिहणः कािन कािन ईपकरणािन नयिन्त ? तेषां नामािन िलखन्त ु। 


