
 
 

647510  BA02GeoE203x Seat No :__________ 
B.A. Semester - 2 (CBCS) Examination  

March/April– 2019  (New Course) 
GEOGRAPHY : P3 ELEMENTS OF PHYSICAL GEOGRAPHY - 2(ELE-2) 

Time: 2:30 Hours           Marks: 70 
Instructions:  
1.  All questions are compulsory. 
2.  Figures to the right indicate marks. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
પ્રશ્ન-૧   ઘસારણ આવર્તની વવભાવના ડેવવસનાાં માંર્વ્યનાાં સાંદભતમાાં સમજાવો. 

અથવા 
(૧૪) 

પ્રશ્ન-૧   સમદુ્ર મોજાનુાં કાયત વણતવી રે્નાથી નીપજર્ા ભવૂમસ્વરૂપો સમજાવો.  
 

પ્રશ્ન-૨ ખડકોનુાં ખવાણ એટલે શુાં? ખડકોનુાં જુદા જુદા પ્રકારનુાં ખવાણ સમજાવો. 
અથવા 

(૧૪) 

પ્રશ્ન-૨ નદીનુાં વનક્ષેપણ કાયત જણાવી રે્ની સાથે સાંકળાયેલા ભવૂમ આકારોની સમજુર્ી આપો.  
પ્રશ્ન-૩ હિમનદીનુાં ઘસારણ કાયત જણાવી રે્ની સાથે સાંકળાયેલા ભવૂમ આકારોની સમજુર્ી આપો. 

અથવા 
(૧૪) 

પ્રશ્ન-૩ પવનનુાં કાયત વણતવી રે્નાથી  નીપજર્ા ભવૂમસ્વરૂપો સમજાવો.  
પ્રશ્ન-૪ વ્યવિાહરક ભરૂચનાશાસ્ત્રની માનવ પ્રવવૃિઓ પર અસર ર્પાસો. 

અથવા 
(૧૪) 

પ્રશ્ન-૪ ભરૂચનાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા આપો અને રે્ના ખવનજ સાંસાધન વવકાસમાાં રિલેા ફાળાની ચચાત કરો.  
પ્રશ્ન-૫ નીચેની ચાર ટૂાંકનોંધ પૈકી કોઇપણ બે ટૂાંકનોંધનાાં જવાબ આપો. 

(અ) વનક્ષેપણનાાં ફાયદા. 
(બ) નદીનુાં ઘસારણ કાયત. 
(ક) વોલ્થર પેન્કની ઘસારણ આવર્તની વવભાવના. 
(ડ) બાહ્યબળો. 

(૧૪) 

ENGLISH VERSION 

Que-1 Explain the concept of cycle of erosion according to Davis. 

OR 

(14) 

Que-1 Describe the work of sea waves and explain the land form associated with them.  

Que-2 What is meant by weathering of rocks? Explain the various types of weathering of rocks. 

OR 

(14) 

Que-2 Describe the deposition work of river and explain the landscape associated with them.  

Que-3 Describe the erosion work of Glacial and explain the landscape associated with them. 

OR 

(14) 

Que-3 Describe the work of Wind and explain the land form associated with them.  

Que-4 Impact of applied geomorphology on human activities. 

OR 

(14) 

Que-4 Define geomorphology and discuss its contribution in mineral resource evolution.  

Que-5 Write notes on any two of the following four notes. 

(A) Benefits of deposition. 

(B) Erosion work of river. 

(C) Walther Penck’s concept of cycle of erosion. 

(D) Exogentic forces. 

(14) 
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