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अभ्यास प्रश्न 

*** पररसंस्था *** 
1. पररसंस्था__________ चे सर्ाात लहान एकक आहे 
अ) आयनोस्फीअर ब) ललथोस्फीअर क) बायोस्फीयर ड) मेसोस्फीअर 

2. पररसंस्थामध्ये __________________ यांचा समार्ेश असतो 
अ) हहरर्ी र्नस्पती आणण प्राणी ब) हहरर्ी झाडे आणण वर्घटन करणारे 
क) उत्पादक आणण उपभोक्ता ड) हहरर्ी र्नस्पती, प्राणी, वर्घटन करणारे आणण अजैवर्क 
र्ातार्रण 

3. पररसंस्था _______________ ची बनलेली 
अ) केर्ळ जैवर्क घटक ब) केर्ळ अजैवर्क घटक 
क) जैवर्क आणण अजैवर्क घटक ड) केर्ळ जैवर्क आणण क्षययुक्त पदाथा  

4. नैसर्गाक पररसंस्थेची उदाहरणे _________ आहेत 
अ) पीक जमीन व्यर्स्था ब) जंगल क) बाग ड) र्रील सर्ा 

5. कृत्रिम पररसंस्थेचे उदाहरण _________ आहे 
अ) पीक जमीन व्यर्स्था ब) जंगल क) गर्ताळ जमीन ड) र्रील सर्ा 

6. अन्न साखळी दाखर्ते; 
अ) उजेचा एक संभाव्य मागा 
ब) ऊजसेाठी अनेक संभाव्य मागा 
क) उत्पादकासाठी उपलब्ध ऊजेचे प्रमाण 
ड) उपभोक्तासाठी उपलब्ध ऊजेचे प्रमाण 

7. अन्न साखळीची प्रत्येक पायरी ______ दशार्ते 
अ) अन्न जाळे ब) रुक्ष क) पोषण पातळी ड) ग्राहक 

8. पयाार्रणातील आहारपातळी ______ द्र्ारे तयार केली जाते 
अ) शाकाहारी प्राणी ब) मांसाहारी क) भक्षक ड) अन्न साखळीत जोडलेले जीर्  

9. आहारपातळी संदलभात करते; ____________ 
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अ) उष्ण कहटबंधातील क्षेि ब) अन्नसाखळीत जीर्ाची स्स्थती 
क) अन्नसाखळीत जीर्ाची स्स्थती  ड) जीर्संहतीमध्ये जीर्ाची स्स्थती 

10. खालील अन्न साखळीतील संभाव्य दरु्ा "A" ओळखा: 
          र्नस्पती- कीटक- बेडूक- ए- गरुड 
अ) कोब्रा  ब) पोपट क) ससा ड) लांडगा 

11. वर्कृत अन्न साखळी सुरुर्ात ----------------- सह होत े
अ) उत्पादक ब) शाकाहारी प्राणी  क) वर्घटन करणारे  ड) मांसाहारी 

12. अन्न साखळी एकमेकांशी जोडलेल्या जाळ्याला ________ म्हणतात. 
अ) अन्नाचादरु्ा ब) अन्न जाळे क) पररसंस्था ड) पोषण पातळी 

13. प्राणी जो फक्त र्नस्पती खातो त्याला ___________ म्हणतात 
अ)  प्राथलमक उपभोक्ता ब) दयु्यम उपभोक्ता क) ततृीयक उपभोक्ता ड)  प्राथलमक उत्पादक  
 
14. जीर्सषृ्टी र्नस्पती आणण प्राणयांना अन्न म्हणून र्ापरतात त्यांना ___________ 
म्हणतात 
अ)  शाकाहारी प्राणी  ब) मांसाहारी  क) सर्ाभक्षी  ड) मतृोपजीर्ी र्नस्पती  
 
15. वर्कृत अन्नसाखळीतील प्राथलमक उपभोक्ता _____________असतात.  
अ) शाकाहारी प्राणी ब) जीर्ाणू आणण बुरशी क) कीटकांच्या अळ्या, कृमी ड)   र्रील सर्ा 

16.अन्नसाखळी ज्यामध्ये सूक्ष्मजीर् प्राथलमक उत्पादकांनी तयार केलेले अन्न मोडतात 
________ 
अ)  परजीर्ी अन्न साखळी ब) वर्कृत अन्न साखळी 
क)  ग्राहक अन्न साखळी ड) उत्पादक अन्न साखळी 
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17. नायट्रोजन र्नस्पतीदं्र्ारे स्र्रूपात शोषले जाते 
अ)  अमोननयम ब) नायटे्रट्स क) नायटे्रट्स ड) सर्ा 

18. अमोननयाचे नायट्राइट आणण नंतर नायटे्रट मध्ये रूपांतर करणे याला ____म्हणतात. 
अ) अमोननफफकेशन ब) डडनायट्रीफफकेशन क) एकरुपता, ड) नायट्रीफफकेशन 

19. आपल्या ग्रहार्रील नायट्रोजनचा सर्ाात मोठा साठा ______________ आहे 
अ) महासागर ब) र्ातार्रण क) बायोस्फीयर ड) जीर्ाश्म इंधन 

20. खालीलपैकी कोणते रासायननक सूि र्ातार्रणातील नायट्रोजन दशार्ते? 
अ) NH4 ब) NO3 क) NO4 ड) N2 

21.इकोलसस्टममध्ये प्रकाश संश्लेषणादरम्यान सेंहिय पदाथाांच्या उत्पादनाचा 
दर______म्हणून ओळखला जातो 
अ) ननव्र्ळ उत्पादकता ब) ननव्र्ळ प्राथलमक उत्पादकता  
क) एकूण प्राथलमक उत्पादकता ड) दयु्यम उत्पादकता 

22. स्थलीय पररसंस्थेचा वपरॅलमड (स्तूप) __________ आहे 
अ) अननयलमत ब) उलटा क) उभा ड) र्रील सर्ा 

23. जीर्ांचे मतृ शरीरातील जहटल सेंहिय घटक साध्या सेंहिय रेणंूमध्ये रूपांतररत होतात 
त्यांना _______ म्हणतात 
अ) सूक्ष्मजीर् ब) वर्घटन करणारे क) ट्रान्सफॉमार ड) कन्व्हटासा 

24. वर्घटन करणाऱयांची दोन उदाहरणे आहेत: __________ 
अ) बुरशी आणण जीर्ाणू ब) शैर्ाल आणण सागरी प्राणी 
क) मांसाहारी आणण शाकाहारी प्राणी ड) नेचा आणण शेर्ाळ 

25. प्राथलमक उपभोक्ता _________ आहेत 
अ) मांसाहारी ब) शाकाहारी प्राणी क) वर्घटन करणारे ड) सर्ाभक्षी 
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26. पोषण आधारार्र, उत्पादक_______ आहेत 
अ) परोपजीर्ी ब) परजीर्ी क) स्र्यंपोषी ड) मतृोपजीर्ी 

27. तलार्ाच्या पररसंस्थेतील ग्राहकाचे उदाहरण ______ आहे 
अ) पाणी ललली ब) एकपेशीय र्नस्पती क) हायडिला ड) बेडूक 

28. तलार्ाच्या पररसंस्थेतील जैवर्क घटकाचे उदाहरण ______ आहे 
अ) तापमान ब) पाणी क) मासे ड) सूयाप्रकाश 

29. नायट्रोजन चक्रात नायट्रोजनच्या हालचालीचा संभाव्य मागा कोणता आहे? 
अ) माती-प्राणी-र्नस्पती-हर्ा-माती  ब) हर्ा-प्राणी-माती-र्नस्पती-हर्ा 
क) माती-हर्ा र्नस्पती-प्राणी-माती  ड) हर्ा-माती-र्नस्पती-प्राणी-माती-हर्ा 

30. नायट्रोजन चक्रातील कोणती प्रफक्रया अमोननयमला नायटे्रटमध्ये बदलते? 
अ)  ननधाारण ब) नायट्रीफफकेशन क) एकिीकरण ड) अमोननफफकेशन 

31. ज्र्लन ______ मध्ये होत े
अ)  पाणी ब) ऑस्क्सजन क) काबान ड) नायट्रोजन 

32. सजीर् कोणत्या प्रफक्रयेद्र्ारे र्ातार्रणात काबान सोडतात? 
अ)  प्रकाश संश्लेषण ब) सेल्युलर श्र्सन क) बाष्पोत्सजान ड) ज्र्लन  

33. कोणत्या चक्रात सूयाप्रकाश, प्रकाश संश्लेषण आणण श्र्सन समावर्ष्ट आहे? 
अ)  जल चक्र ब) काबान चक्र क) ऑस्क्सजन चक्र ड) नायट्रोजन चक्र 

34. इओलसस्टम (पररसंस्था) हा शब्द ___________ ने तयार केला होता 
अ) ओडम ब) अन्स्टा हॅकेल क) टान्सले ड) रीइटर 

35. खालीलपैकी कोणत्या पररसंस्थेची सर्ाार्धक सकल प्राथलमक उत्पादकता आहे? 
अ)  गर्ताळ प्रदेश ब) प्रर्ाळी क) खारफुटी ड) र्षाार्न 
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36. पररसंस्थेतील घटकांचे पुनर्ाापराला___________ म्हणतात. 
अ)  रासायननक चक्र ब) भूर्ैज्ञाननक चक्र 
क) जैर् रासायननक चक्र ड) भू -रासायननक चक्र 

37. पयाार्रणातील ऊजेचा स्िोत __________ आहे 
अ) जीर्ाणंूद्र्ारे प्राणी आणण र्नस्पतींची रचना ब) र्नस्पतींद्र्ारे प्रकाश संश्लेषण 
क) साखरेद्र्ारे फकणर्न ड) सूयाप्रकाश 

38. र्न पररसंस्थेमध्ये फकती भाग आहेत? 
अ) एक ब) दोन क) तीन ड) चार 

39. कोणत्या प्रकारच्या घटकार्र र्न प्रकार प्रामुख्याने अर्लंबून आहे? 
अ) अजैवर्क ब) जंगलाचा आकार क) झाडांचा आकार ड) झाडांपासून उत्पादने 

40. भारतात शंकूच्या आकाराचे जंगल कोठे लमळेल? 
अ)  र्ाळर्ंट ब) नदी त्रिभुज प्रदेशात  क) गर्ताळ प्रदेश ड) हहमालय 

41. भारतातील कोणत्या राज्यात त्याच्या क्षेिाची सर्ाार्धक टक्केर्ारी जंगलांनी व्यापलेली 
आहे? 
अ)  अरुणाचल प्रदेश ब) मध्य प्रदेश क) लमझोराम ड) नागालँड 

42. भारतात काटेरी जंगले कुठे लमळतील? 
अ) अधा-शुष्क प्रदेश ब) र्ाळर्ंट प्रदेश क) हहमालयीन प्रदेश ड) ईशान्य प्रदेश 

43. काटेरी जंगलातील झाडे_________ असतात. 
अ)  उंच ब) दाट क) वर्खुरलेला ड) यापैकी काहीही नाही 

44. पयाार्रण आणण र्न मंिालयाने केलेल्या सर्ेक्षणानुसार, भारतातील एकूण र्नक्षेि सुमारे 
आहेत. 
अ) 33% ब) 23% क) 21% ड) 28% 
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45. पणापाती जंगले_________________प्रदेशांमध्ये आढळतात. 

अ) दीघा काळासाठी हंगामी पजान्यमानाचे प्रचंड प्रमाण  

ब) हंगामी पार्साचे मध्यम प्रमाण जे काही महहने हटकते 

क) नापीक जमीन    

ड) कमी र्ेळेसाठी कमी पाऊस 

46. भारतात सदाहररत जंगले कुठे र्ाढतात? 
अ) पस्श्चम घाट, ईशान्य भारत आणण अंदमान आणण ननकोबार बेटांचे उच्च पजान्य क्षेि. 
ब) देशाचे दक्षक्षणेकडील भाग 
क) देशाचा उत्तर भाग 
ड) (ब) आणण (क) दोन्ही 

47. एका पररसनसंस्थेतील ऊजाा _________ असते. 
अ) सोडली जाते ब)  शोषली जाते क) र्ाहत ड) र्रीलपैकी काहीही नाही 

48. तलार्_______आहे 
अ) एक जीर्संहती  ब) अनैसर्गाक पयाार्रणीय व्यर्स्था 
क) एक कृत्रिम पररसंस्था ड) फक्त र्नस्पती आणण प्राणयांचा समुदाय 

49. प्राथलमक ग्राहक__________ आहेत 
अ) हहरर्ी र्नस्पती ब)  शाकाहारी क) मांसाहारी ड) र्रील सर्ा 

50. दयु्यम ग्राहक आहेत 
अ) हहरर्ी र्नस्पती ब) शाकाहारी क) मांसाहारी ड) र्रील सर्ा 

******************** 
 
  


