
 
 

647510  BA02GeoE103x Seat No :__________ 
B.A. Semester - 2 (CBCS) Examination  

March/April– 2019  (New Course) 
GEOGRAPHY : P3 ELEMENTS OF PHYSICAL GEOGRAPHY - 2(ELE-1) 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
પ્રશ્ન-૧   ઘસારાણ આવર્ત વવષે વોલ્થર પન્કે રજુ કરેલી વવચારધારાનુું વવશદ વવવેચન કરો. 

અથવા 
(૧૪) 

પ્રશ્ન-૧   ખવાણનાું પ્રકારો જણાવી ભૌવર્ક ખવાણ વવષે વવગરે્ માહિર્ી આપો.  
 

પ્રશ્ન-૨ હિમનદીનુું કાર્ત વણતવી રે્નાથી નીપજર્ા ભવૂમસ્વરૂપો સમજાવો. 
અથવા 

(૧૪) 

પ્રશ્ન-૨ પવનનુું વનક્ષેપણ કાર્ત જણાવી રે્ની સાથે સુંકળારે્લા ભવૂમ આકારોની મસજુર્ી આપો.  
પ્રશ્ન-૩ નદીનુું ઘસારણ કાર્ત જણાવી રે્ની સાથે સુંકળારે્લા ભવૂમ આકારોની સમજુર્ી આપો. 

અથવા 
(૧૪) 

પ્રશ્ન-૩ સમદુ્ર મોજાનુું કાર્ત વણતવી રે્નાથી નીપજર્ા ભવૂમસ્વરૂપો સમજાવો.  
પ્રશ્ન-૪ ઘસારણ, સ્થળાુંર્ર અને વનક્ષેપણનાું અથતનુું વણતન કરો. 

અથવા 
(૧૪) 

પ્રશ્ન-૪ ભરૂચનાશાસ્ત્ર એટલે શુું? રે્નો માનવ પ્રવવૃિ સાથેનાું સુંબુંધોની ચચાત કરો.  
પ્રશ્ન-૫ નીચેની ચાર ટૂુંકનોંધ પૈકી કોઇપણ બે ટૂુંકનોંધનાું જવાબ આપો. 

(અ) પર્ાતવરણ પ્રકોપ અને રે્નુું મલૂ્ર્ાુંકન. 
(બ) ડેવવસની ઘસારણ આવર્તની વવભાવના. 
(ક) પવનનુું ઘસારણ કાર્ત. 
(ડ) જૈવવક ખવાણ. 

(૧૪) 

ENGLISH VERSION 

Que-1 Critically review the cycle of erosion concept by Walther Penck. 

OR 

(14) 

Que-1 State the types of weathering and give detailed information about physical weathering.  

Que-2 Describe the work of Glacial and explain the land form associated with them. 

OR 

(14) 

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

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

OR 

(14) 

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

Que-4 Describe the meaning of erosion, Transportation and deposition. 

OR 

(14) 

Que-4 What is geomorphology? Discuss its relation with human activities.  

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

(A) Environmental hazards and assessment. 

(B) Davis’s concept of cycle of erosion. 

(C) Erosion work of wind. 

(D) Biological weathering. 

(14) 

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

http://www.bknmuonline.com

http://www.bknmuonline.com

