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जलस्य विषये विचारणने भिताां मवस्तष्के कावन वचत्रावण वनवमितावन भिवतत ? भिततः नद्ाः, 

जलप्रपातस्य, िषृ्ःे मतदिषिणस्य, स्िस्य नलस्य  च विषये वचततनस्य आरम्भां 

कुििवतत...........बालः िषिया पररपणूषे ु गतेष ु कागदनौकानाां तारणां कारवयत्िा अतीि प्रसतनाः 

भिवतत । मध्याह्नां याित ्गतेष ुएकवत्रतां जलां लपु्तां भिवत । तत ्जलां कुत्र गच्छवत ?  

 सयूिस्य तापकारणने जलां िावष्पतां भिवत । यदा जलां शीतलां भिवत, तदा जलिाष्पां सांघवनतां 

भतू्िा मघेरूपां धारयवत । इतः एतत ् िषािरूपेण विमरूपेण अथिा विमसवितेन िवृष्रूपेण भमूौ 

अथिा समदु्र ेपतवत ।  

यवस्मन ् प्रक्रम े जलां वनरततरां स्िस्य 

स्िरूपां पररितियवत । तथा च 

मिासागराणाां, िायमुण्डलस्य, भमूेः च 

मध्य े पररभ्रमणां कुिित ् भिवत, तत् 

जलचक्रम ्इवत कथ्यते (वचत्रम-् 5.1)। 

 अस्माकां  पथृ्िी थलशालायाः 

समाना ितिते । यत ् जलां शताब्दभे्यः 

पिूिम ्उपवस्थतम ्आसीत,् तदिे जलम ्

अद् अवप अवस्त । यस्य जलस्य 

प्रयोगां ियम ् अद् िररयाणायाः 

कृवषके्षत्रस्य सेचनाय कुििततः स्म, 

भवितुां शक्नोवत यत ् तत ् शतिषािवण 

पिूिम ्अमेजननद्ाां प्रििमत ्स्यात ्।  

 अलिणजलस्य मखु्यस्रोतावन नदी, 

वनर्िरः प्रपातः तथा च विमनदाः सतत । मिासागराणाां समदु्राणाां च जलां लिणीयां भिवत । एतवस्मन ्

जले अवधकाांशतया लिण-सोवडयम-क्लोरायडपदाथिः अथिा खाद्पदाथेष ुउपयजु्यमानां लिणां 

भिवत ।  

 

 

5 

थलशाला : 

एतत् लघूनाां गृहस्थ-

पादपानाां स्थापनाय 

कृत्रिमम् आवेष्टकम् 

भवत्रत। 

 गत्रतत्रवत्र िः 

स्वस्य थलशालाां त्रनमाान्त ु

 

थलशाला 

एकस्य बृहतिः जारपािस्य 

चतुथाांशभाग ेमृत्रिकाां 

पूरत्रयत्वा तां पािां 

सम्यक्तया बलेन नुदन्तु । 

एतस्योपरर ‘ह्यूमस’ 

इत्येतस्य एकां  भागां 

योजयन्तु । सवाप्रथमां 

बृहिमान् पादपान् 

रोपयन्त ु। ततिः परां तां 

पररतिः लघनू् पादपान् 

व्यवत्रस्थतान् कुवान्तु । 

अत्रस्मन् जलस्य 

शीकरवर्ाणेन प्रोक्षणां 

कृत्वा पािस्य त्रप ानां 

कुवान्तु । पिरिः मृत्रिकात्रभिः 

च वात्रपपतां जलां सांघत्रनतां 

भूत्वा जलस्य त्रबन्दरुूपेण 

अ िः पतत्रत । 

जलम ्

 

चित्रम-्5.1 जलचक्रम ्
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जलस्य चितरणम ् 

ियां सि ेजानीमः यत ्पवृथवयाः पषृ्ठ े वत्र -चतथुाांशभागः  जलेन आितृः अवस्त । 

यवद पवृथवयाां भमूेः अपेक्षया जलम ् अवधकां  अवस्त, तविि अनेकेष ु दशेेष ुजलस्य 

अभािः वकमथां समखु्खीवक्रयते ? 

 वकां  पवृथवयाां विद्मानां सम्पणूां जलम ्अस्माकां  कृते उपलब्धां भिवत ? 

वनम्नवलवखतायाां तावलकायाां जलवितरणस्य प्रवतशतां प्रदत्तम ्अवस्त ।  

मिासागराः    : 97.3 प्रवतशतम ्

विमछत्रकावन    : 02.0 

भवूमगतां जलम ्    : 00.68 

सरोिराणाम ्अलिणजलम ्  : 0.009 

स्थलीयसमदु्राः एिां च लिणीयाः सरोिराः : 0.009 

िायमुण्डलम ्    : 0.0019 

नद्ः      : 0.0001 

साधारणने गवतविवधना जलस्य वितरणां प्रदशिवयतुां शक्यते । (गवतविवधां मञ्जषूायाां 

पश्यतत)ु 

 

जीिनाय जलम ् अत्यावधकम ् आिश्यकम ् अवस्त । वपपावसतायाां वस्थतौ अवप जलम ् एि अस्माकां  वपपासायाः शाततां 

करोवत । एतस्याम ्अिस्थायाां वकां  भिततः एिां न अनभुिवतत यत ्प्रमादने ियां जलस्य उपयोगकरणेन ियां बिुमलू्यस्य 

सांसाधनस्य दरुुपयोगां कुमिः? 

  

भवन्तिः जानत्रन्त ककम् ? 

इजरायलस्य मृतसागरे 340 ग्राम-

प्रत्रतलीटर-पररत्रमता लवणता भवत्रत । 

तारकािः एतत्रस्मन् प्लवनां कतुां शकु्नवत्रन्त 

यतिः लवणस्य आत्र क्यता एतत ् जलां 

सघनां करोत्रत । 

गचतचिच िः 

लीटरद्वयां पररवमतां जलां स्िीकुिितत ु । वचततयतत ु यत ् पवृथवयाः पषेृ्ठ 

विद्माना जलस्य सम्पणूाि मात्रा अत्र अवस्त । पात्रात ् द्वादशचमस-

पररवमतां जलां मापवयत्िा अपरवस्मन ्कटोरे स्थापयतत ु। पात्रात ्जलस्य 

वनष्कासनस्य अततरम ् अिवशष्ां जलां, लिणीयां जलां प्रदशियवत, यत ्

मिासागरेष ु अथिा समदु्रेष ु प्राप्यते । एतत ् जलम ् उपभोगाय योग्यां 

नावस्त । एतत ्लिणीयां जलां (लिणयकु्तम)् भिवत ।  

 कटोरे वनष्कास्य स्थावपतां द्वादश-चमस-पररवमतां जलां पवृथवयाां 

विद्मानां सम्पणूिम ् अलिणजलस्य मात्राां दशियवत । वचत्रे एतस्य 

जलस्य वितरणां प्रदवशितां अवस्त । भिततः स्ियां पश्यतत ुयत ्भिततः 

जलस्य वकयत्याः मात्रायाः उपभोगां कतुां शक्निुवतत । 

कक जानत्रन्त भवन्तिः ? 

लवणता 1000 ग्रामपररत्रमते जल े

त्रवद्यमानस्य लवणस्य मािा भवत्रत। 

महासागरस्य सामान्य-लवणता 35 भागिः 

प्रत्रतसहस्रां ग्रामपररत्रमतां वतात।े 

त्रचिम-् अलवण-जलस्य त्रवतरणम् 
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महासागरीयं पररसञ्िरणम ्

समदु्रतटे नग्नपादाभ्याां चलनेन कावचद ् ऐतद्रजावलकी अनुभवूतः भिवत । 

पवुलने आद्रिवसक्तां , शीतलपिनाः, समदु्रपवक्षणः, िायौ लिणीय-गतधस्य 

एिञ्च तरङ्गाणाां सङ्गीतां सििम ् अवप सम्मोिकम ् इि प्रवतभावत । 

वनर्िराणाम ्एिञ्च सरोिराणाां शाततजलस्य विपरीतां मिासागरीयां जलां सििदा 

गवतमानां वतष्ठवत ।  एतत ् कदावप शाततां न वतष्ठवत ।  मिासागराणाां गतीः 

एिम्प्रकारेण िगीकृतां कतुां शक्नमुः यथा - तरङ्गाः, िलेायाः िवृिक्षयौ एिां 

च धाराः ।   

 

 

 

 

 

 

जानवतत वकां  भिततः? 

माचिमासस्य द्वाविांशवततम े वदने 

‘विश्वजलवदिसः’ इवत रूपेण मतयते । तदा 

जलसांरक्षणस्य विवभतनाः विधयः 

प्रबवलताः वक्रयतते । 

चित्रम-् 5.3  :  प्रशाततमिासागरः 

 

 

 जलम् अस्माकां  कृते ककमथां महत्त्वपूणां अत्रस्त । 

 जलसांरक्षणस्य काांश्चन त्रव ीन् सूचयन्तु । 

(क) स्वगृह े

(ख) त्रवद्यालये 
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तरङ्गािः 

समदु्रतटे कतदकेुन क्रीडनसमये यदा कतदकुां  जले पतवत, तदा वकां  भिवत ? 

एतत ् दृश्यम ् अतीि मनोरञ्जकां  भिवत यत ् तरङ्गगः सि कतदकुां  तटां प्रवत 

प्रत्याितिनां करोवत । यदा मिासागरस्य पषृ्ठे जलां वनरततरम ् उवत्तष्ठवत तथा च 

पतत ्भिवत । ते तरङ्गाः इवत कथ्यतत े।  

 

 

 

 

 

 

र्ञ्र्ािाते तीव्रपिनानाां चलनेन विशालाः तरङ्गाः उत्पद्तते ।  अनेन कारणने 

अत्यवधकः विनाशः भवितुां शक्यते । भकूम्पनां, ज्िालामखु्याः उद्गारः, अथिा 

जलस्य अधः भसू्खलनकारणने मिासागरीयां जलम ् अत्यवधकां  विस्थावपतां 

भिवत । एतस्य पररणामतः  15 मीटरपररवमताः उतनताः विशालतरङ्गाः 

उत्थातुां शक्निुवतत, ये ‘सुनामी’ इवत कथ्यतते । अधनुा पयिततां सिािवधकः 

सनुामी 150-मीटरपररवमतस्य मावपतः ितिते ।   ये तरङ्गाः 700-वकलोमीटर-

प्रवतघण्टायाः अवधकया गत्या प्रचलवतत । 2004-तमिषिस्य ‘सनुामी’ इत्यस्य 

कारणने भारतस्य तटीयके्षते्रष ुअत्यवधकः विनाशः जातः आसीत ्।  ‘सनुामी’ 

यदा अभित ्ततः परम ्अण्डमाने वनकोबारद्वीपसमिू ेच ‘इवतदरा-प्िाांइट’ इवत वनमवज्जतः जातः आसीत् ।  

 

 

 

 

 

 

 

भवन्तिः कक जानत्रन्त ? 

‘सुनामी’ इत्रत जापानीभार्ायािः शब्दिः 

अत्रस्त, यस्य अथािः वतात-े “पोताश्रय-

तरङगािः” यतिः ‘सुनामी’ इत्यस्य आगमनेन 

पोताश्रयिः नष्टिः भवत्रत। 

‘सुनामी’ (भूकम्पचसन् ीतरङ्गािः) – पृचिवयािः ताण्डिम ्

2004-तमिषिस्य वदसम्बरमासस्य षड्विांशवततम े वदनाङ्के वितदमिासागरे सनुामीतरङ्गाणाम ् अथिा पोताश्रयतरङ्गाणाां 

कारणने अत्यवधकः विनाशः अभित ् । एते तरङ्गाः तस्य भकूम्पनस्य एि पररणामाः आसन,् यस्य अवधकेतद्रां समुात्रायाः 

पविमसीमायाम ्आसीत ्। अस्य भकूम्पनस्य तीव्रता ररक्टर-मापके ‘9.0’ इवत मावपता आसीत ्। भारतीयपट्टः बमािपट्टस्य अधः 

प्रविष्ः आसीत ्तथा च समदु्रतले अकस्मात ्गवतः उत्पतना जाता आसीत ्।  अनेन कारणने एषः भकूम्पः अभित ्। मिासागरीयां 

तलां प्रायेण 10 तः 20-मीटरपयिततां विस्थावपतम ् अभित ् तथा च अधोभागां प्रवत अिनवमतः अभित ् । अस्य विस्थापनस्य 

कारणने वनवमितम ् अततरालां पूरवयतुां विशालमात्रायाां मिासागरीयां जलां ताम ् एि वदशाां प्रवत प्रििनम ् आरभत ।  पररणामतः, 

दवक्षणस्य एिञ्च दवक्षण-पिूिस्य एवशयायाः समदु्रतटात ्जलस्तरस्य प्रत्याितिनस्य आरम्भः अभित ्। भारतीयपट्टस्य बमािपट्टस्य 

अधः गमनकारणने जलां समदु्रतटां प्रवत आगच्छत ् । अयां समदु्रप्रलयः (सनुामी) प्रायेण 800 वकलोमीटर-प्रवतघण्टायाः गत्या 

आगतः।   

कक भवन्तिः जानत्रन्त ? 

यदा समुद्रस्य उपररभागे पवनािः प्रवहत्रन्त, 

तदा तरङगािः उत्पद्यन्ते । यावता वेगेन 

पवनािः प्रवहत्रन्त, तावता एव वेगेन तरङगािः 

अत्रप त्रवशालािः भवत्रन्त । 

वचत्रम-् 5.4  :  तरङ्गाः 
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िेलायािः िचृिक्षयौ (ज्िार-भाटा) –  

 वदने वनयमपिूिकां  वद्विारां मिासागरीयस्य जलस्य उत्थानां पतनां च ‘ िलेायाः िवृिक्षयौ’ कथ्यते । यदा सिािवधकम ्

औतनत्यां याित ्उत्थाय जलां, तटस्य बिृत्तमां भागां वनमज्जयवत, तदा सा ‘िलेािवृिः’ इवत उच्यत े। यदा जलां स्िस्य वनम्नतमस्तरां 

याित ्प्राप्नोवत तथा च तटात ्पषृ्ठतः गच्छवत, तदा ‘िलेाक्षयः’ इवत कथ्यते ।  

यस्य तलुना िावणवज्यक-िाययुानानाां गत्या कतुां शक्यते, तथा च अस्य पररणामतः  वितदमिासागरस्य केचन द्वीपाः 

पणूितः जले वनमवज्जताः अभिन।् भारतीयसीमायाः धरु-दवक्षण-वबतदःु, इवतदरा-प्िाइण्ट यः अण्डमान-वनकोबार-

द्वीपसमिू े वस्थतः आसीत ् सः पणूितया वनमवज्जतः अभित ् ।  यदा समुात्रायाां भकूम्पस्य अवधकेतद्रात ् तरङ्गाः 

समुात्रापक्षतः अण्डमानद्वीपसमिूां प्रवत अथिा श्रीलङ्काां प्रवत गमनम ्आरभतत, तदा तरङ्गाणाां दीघिता तयनूा जाता। 

जलस्य गभीरतायाः तयनूताकारणने सि एि एतेषाां गवतः अवप 700-900-वकलोमीटर-प्रवतघण्टातः 70-वकलोमीटर-

प्रवतघण्टाां याित ्तयनूा अभित।्  समदु्रतटात ्सनुावमतरङ्गाः 3 वकलोमीटर-पयितताां गभीरताां याित ्अगच्छत ्। यस्य 

पररणामतः 10,000 तः अवप अवधकजनानाां मतृ्यःु अभित ्तथा च लक्षावधकावन गिृावण ग्रस्तावन अभिन ् । भारते 

आतरप्रदशेस्य तटीयप्रदशेाः, तवमलनाडुः, केरलम,् पदुचुेरी तथा च अण्डमान-वनकोबारद्वीपसमिूाः च वनकृष्तया 

ग्रस्ताः अभिन् ।  

 यद्वप पिूितः भकूम्पनस्य अनमुानकरणां सम्भिां नावस्त, तथावप अत्यवधकस्य ‘सनुामी’ इत्यस्य सङ्केताः 

घण्टात्रय-पिूिमिे प्राप्तुां शक्यतते। प्रशाततमिासागरस्य तलुनायाां वितदमिासागरे सनुामी कदावचत ् एि आयावत, यतः 

भकूम्पी वक्रया अतीि तयनूा भिवत ।  

 

तचमल्नाडुप्रदेशस्य  तटे सुनाचमद्वारा चिनाशिः  

2004-तम े िष े सनुावमद्वारा दवक्षण-पिूि-एवशयायाः तटेष ु प्रलयः कृतः सः गत-शतिषेष ु  सिािवधकः विनाशकारी 

सनुामी आसीत ् । वितदमिासागरे वनरीक्षण,े आरवम्भकेष ु पिूिज्ञापनस्य प्रणावलष ु एिञ्च वितदमिासागरस्य तटीय-

वनिावसष ुजागरूकतायाः तयनूतायाः कारणात ्जीिनस्य सम्पत्तःे च अत्यवधका क्षवतः अभित ्।  

 ‘सनुामी’ इत्यस्य आगमनस्य प्रथमः सङ्केतः एषः भिवत यत ् तटीयके्षते्रष ु जले शीघ्रतया तयनूता 

आगच्छवतत, तथा च पनुः विनाशकाररणः तरङ्गाः उद्भिवतत। यदा तटे एिम ्अभित,् तदा उच्चस्थानेष ुन गत्िा ताां 

वस्थवतां द्रषु्ां जनानाम ् एकत्रीकरणम ् तटेष ु आरभत । अस्य पररणामतः यदा ‘सनुामी’ इत्यस्य विशालाः तरङ्गाः 

आगताः, तदा अवधकसङ्ख्यायाम ्उत्सुकानाां वस्थतानाां दशिकानाां मतृ्यःु अभित ्।  

 



36 
 

  सयूिस्य एिञ्च चतद्रमसः शवक्तशावलनः 

गरुुत्िाकषिणस्य बलस्य कारणने पवृथवयाः उपररभागे 

िलेायाः िवृिक्षयाः आगच्छवतत । यदा पवृथवयाः जलां 

चतद्रमसः वनकटम ् आयावत, तवस्मन ् समये चतद्रमसः 

गरुुत्िाकषिण-बलेन जलम ् अवभकवषितां भिवत, यस्य 

कारणने उच्च-िलेािवृिः भिवत । पवूणिमायाः अथिा 

आमािस्यायाः वदनेष ु सयूिः चतद्रः पवृथिी च त्रयः अवप 

एकस्याां पङ्क्तौ भिवतत । तदा सिािवधकाः उतनताः 

िलेािदृध््यः उत्थीयतते । एताः िलेािदृध््यः बिृद-्

िलेािदृध््यः कथ्यतते ।  परतत ु यदा चतद्रः स्िकीये प्रथम े

अथिा अवततम े चतथुाांश े भिवत, तदा पवृथवयाः एिां च 

सयूिस्य गरुुत्िाकषिण-बलां विपरीताभ्यः वदशाभ्यः 

मिासागरीये जले जायते। पररणामतः, वनम्न-िलेािवृिक्षयौ 

आयावत । एतादृशाः िेलायाः िवृिक्षयाः, िलेायाः 

लघिुवृिक्षयाः (लघ-ुज्िारभाटा) कथ्यतत े।  

 

उच्च-िलेािवृिः नौसञ्चालने सािावययका भिवत । एताः जलस्तरां तटस्य औतनत्यां याित ्प्रापयवतत । एताः मिानौकाः 

नौकास्थानकां  प्रवत सरलतया  पयिततां प्रापण ेसािावययकाः भिवतत । उच्च-िलेािवृिः मीनानाां सांग्रिण ेअवप सािाययां कुििवतत । 

उच्च-िलेािवृि-काले अनेके मीनाः तटां प्रवत आगच्छवतत । एतस्य पररणामतः मत्स्यपालकाः कावितयां विना मत्स्यान ् ग्रिीतुां 

शक्निुवतत । केषवुचत ् स्थानेष ु  िलेायाः िवृिक्षयकारणात ् जायमानस्य जलस्य आरोिािरोिस्य उपयोगः विद्तुः उत्पादनाय 

वक्रयते । 

महासागरीयािः  ारािः  

मिासागरीयाः धाराः वनवितवदशायाां मिासागरस्य उपररभाग े वनयवमतरूपेण प्रिितत्यः 

जलस्य धाराः भिवतत । मिासागरीयाः धाराः उष्णाः अथिा शीतलाः भवितुां शक्निुवतत । 

सामातयतः उष्ण-मिासागरीयाः धाराः भमूध्यरेखायाः वनकटम ्उत्पद्तते ।  तथा च रिुान ्

प्रवत प्रिाविताः भिवतत । शीतलाः धाराः, रिुभे्यः, अथिा उच्चेभ्यः अक्षाांशभे्यः 

उष्णकवटबतधीयान ् अथिा वनम्नान ् अक्षाांशान ् प्रवत प्रिाविताः भिवतत । लेब्राडोर-

मिासागरीयाः धाराः शीतजलधाराः भिवतत, यतः गल्फस्रीम-उष्ण-जलधाराः भिवतत । 

मिासागरीयाः धाराः कस्यवचत ् के्षत्रस्य तापमानां प्रभाियवतत । उष्णधारावभः स्थलीयस्य 

उपररभागस्य तापमानम ् उष्णां  भिवत । यवस्मन ् स्थाने उष्णाः एिां च शीतलाः जलधाराः 

वमलवतत, तत ्  स्थानम ्सम्पणूिविश्वे सिोत्तमां मत्स्यनके्षत्रां मतयते। जापानस्य समीपस्थतटाः 

तथा च उत्तर-अमरेरकायाः पिूीतटाः अस्य कावनचन उदािरणावन सवतत। 

चित्रम-्5.5 िेलायाः लघिुवृिक्षयौ एिां च िलेायाः बिृत्-िवृिक्षयौ  

 

गत्रतत्रवत्र िः 

एकाां द्रोणीं नलस्य जलेन त्रि-

चतुथाांशां परूयन्तु। द्रोणयािः 

एकत्रस्मन् भाग े त्रनमज्जनयष्टष्ट 

स्थापत्रयत्वा जलम ् उपणां कुवान्तु।  

अपरत्रस्मन् भागे शीतकात् 

त्रनपकात्रसतां त्रहमां स्थापयन्तु।  एकां  

त्रबन्दपुररत्रमतां रक्तमशीं 

स्थापत्रयत्वा सांवहनस्य प्रकियया 

 ारायािः मागास्य त्रनरीक्षणां कुवान्तु।  
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चित्रम ्– 5.6  मिासागरीयाः धाराः 

यत्र उष्णाः एिां च शीतलाः जलधाराः वमलवतत, तत्र तषुारयुक्तां  िातािरणां वनवमितां भिवत । एतस्य पररणामतः नौसञ्चालने बाधा 

उत्पद्त े।  

 

 

1. वनम्नप्रश्नानाम ्उत्तरावण ददतु - 

(क) िषिणां वकां  ितिते ? 

(ख) जलचक्रां  वकां  भिवत? 

(ग) लिरीणाम ्औतनत्यस्य ग्रस्तकारणस्य कारकावण कावन सवतत ?  

(घ) मिासागरीयस्य जलस्य गवतां ग्रसवयतुां कावन कारकावण सवतत ? 

(ङ) िलेायाः िवृिक्षयाः के ? तथा च एते कथम ्उत्पद्तते ? 

(च) मिासागरीयाः धाराः काः सवतत ? 

2. कारणावन सचूयतत ु– 

(क) समदु्रजलां लािवणकां  भिवत । 

(ख) जलस्य गणुित्तायाः ह्रासः जायमानः ितिते । 

अभ्यासिः 
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3. समवुचतम ्() उत्तरावण वचवह्नतावन कुिितत ु- 

(क)  सः प्रक्रमः यवस्मन ्जलां वनरततरां स्िस्य स्िरूपां पररितियत ्भिवत तथा च मिासागरस्य िायमुण्डलस्य एिां च 

स्थलस्य मध्ये भ्रमणां कुिित ्भिवत ?  

(i) जलचक्रम ्

(ii) िलेायाः िवृिक्षयाः 

(iii) मिासागरीयाः धाराः  

(ख)  सामातयतः उष्णमिासागरीयाः धाराः उत्पतनाः भिवतत : 

(i) रिुाणाां वनकटम ्

(ii) भमूध्यरेखायाः वनकटम ्

(iii) द्वयोः मध्ये न वकमवप 

(ग) वदने वद्विारां वनयमपिूिकां  जलस्य आरोिािरोिः कथ्यते ? 

(i) िलेायाः िवृिक्षयः 

(ii) मिासागरीयाः धाराः 

(iii) तरङ्गाः 

4. वनम्नवलवखतान ्स्तम्भान ्योजवयत्िा समवुचतावन युगलावन वनमाितत ु- 

(क) कग वस्पयन-सागरः (i) विशालतमः सरोिरः 

(ख) िलेायाः िवृिक्षयः (ii) जले अवधकः आरोिािरोिः 

(ग) सनुामी  (iii) तीव्र-भकूम्पतरङ्गाः 

(घ) मिासागरीयाःधाराः (iv) वनविते माग ेप्रििमानाः जलधाराः 

   (v) जलचक्रम 

5. आगच्छतत ुक्रीडामः –  

िरिः भितु- 

(क) चनम्नचलचितेषु आङ््लभाषायािः प्रत्येकेषु िाक्येषु एकस्यािः नद्ािः नाम िततते 

Example :  Mandira vijayalakshmi and Surinder are my best friends 

Answer: Ravi 

(a) The snake charmer’s bustee, stables where horses are housed and the piles of wood, all 

caught fire accidentally. (Hint: Another name for River Brahamputra)  

(b) The conference manager put pad, material for reading and a pencil for each participant. 

(Hints: A distibutary on the Ganga-Brahmputra delta) 

(c) Either jealousy or anger cause a person’s fall (Hint: Name of a juicy fruit!) 

(d) Bhavani germinated the seeds in a pot [Hints: Look for her in West Africa]  

(e) “I am a zonal champion now” declared the excited athlete.[Hint: The river that has the 

bggest basin in world] 
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(f) The tiffin box rolled down and all the food fell in dusty pot holes.[ Hints: Rises in India and 

journarys through Pakistan] 

(g) Malini leaned against the pole when she felt that she was going to faint.[Hint: Her delta in 

Egypt is famous] 

(h) Samantha mesmerized everybody with her magic tricks.[London is situated on her estuary] 

(i) “In this neighbourhood, please don’t yell! Owners of these houses like to have peace”. 

Warned my father when we moved into our new flat”.[Hint: colour!] 

(j) ‘Write the following word, Marc! “On” “go” “in” ………..said the teacher to the little boy 

in KG Class. (Hint: Rhymes with ‘bongo’)  

Now make some more on your own and ask your classmates to spot the hidden name. You 

can do this with any name: that of a lake, mountains, trees, fruits, school items etc. 

 

िरणं कुितन्तिः भिन्तु 

(ख) एटलस-सािाययेन ‘5 (i)’ इत्यवस्मन ्अतिवेषताः सिािः अवप नदीः विश्वस्य मानवचते्र वनमािततु ।   

  


