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_________________________________________________________________________
સ ૂચનાઓ :
 આ પ્રશ્નપત્રમાાં કુ લ 05 વિભાગ છે .
ુ દર્ાા િે છે .
 વિભાગની સામે કૌંસમાાં લખેલ અંક ગણ
 નિો વિભાગ નિા પાના પરથી જ લખિો .
___________________________________________________________________

વિભાગ – A
1.

નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાાં આપેલ વિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરી
ુ )
( દરે કના 01 ગણ

ઉત્તર લખો .

(12)

( 1 ) મેઘદૂ તની રચના કોણે કરી ?
(A) ચાંદ્રગપ્ુ ત

(B) ભાષ્કરાચાયા

(C) કાલલદાસ

(D) િરાહ વમહહર

( 2 ) કયો ગ્રહ સૌથી િધ ુ તેજસ્િી છે ?
ુ
(A ) બધ

ુ
(B) શક્ર

(C ) ર્વન

(D) માંગળ

( 3 ) પ ૃથ્િીનુાં ભ ૂગભા કયા નામે ઓળખાય છે ?
(A) સાઈમા

(B) વસયાલ

(C) વનફે

(D) મેન્ટલ

( 4 ) કયા સાધનથી ભ ૂકાં પની તીવ્રતા માપી ર્કાય છે ?
(A) વસસ્મોગ્રાફ

(B) બેરોગ્રાફ

(C) એવનમોમીટર

(D) બેરોમીટર

( 5 ) પ ૃથ્િી સપાટી પર જલાિરણનો કુ લ વિસ્તાર કેટલા ટકા છે ?
(A) 70

(B) 72

(C) 71

(D) 80

(6 ) ગ્રેનાઈટ ખડક કયા પ્રકારના ખડકન ાંુ ઉદાહરણ છે ?
(A) પ્રસ્તર

(B) આગ્નેય

(C) રૂપાાંતરીત

(D) એકપણ નહહ

( 7 ) સમદ્રુ પાણીથી રચાતા સમદ્રુ ને કયા નામથી ઓળખિામાાં આિે છે ?
(A) તળાિ

(B) ખાડી

(C) બાંધારા

(D) લગ ૂન

( 8 ) ચક્રિાતના કેંદ્રમાાં હિાન ાંુ દબાણ કેવ ાંુ હોય છે ?
(A) હલકુાં

(B) ભારે

(C) મધ્યમ

(D) નહહિત

( 9 ) પ ૃથ્િી સપાટીથી ઊંચેની હિામાાં આિેલા ધમ્ુ મસને શાંુ કહે છે ?
(A) િાદળ

(B) ઝાકળ
(D) વ ૃષ્ષ્ટ

(C) હીમ

( 10 ) વિશ્વમાાં સૌથી ગહન સમદ્રુ ખાઈ કઈ છે ?
(A) મારીઆના ટ્રેં ચ

(B) અંદમાન

(C) પટુ ોહરકો

(D) ટોંગા કેમડીક

( 11 ) નીચેનામાાંથી કયો પ્રકોપ માનિ સજીત છે ?
(A) િાિાઝોડુાં

(B) દુષ્કાળ

(C) અણ ુ વિસ્ફોટ

(D) ભ ૂકાં પ

( 12 ) સાાંસ્કૃવતક નક્ર્ામાાં નીચેનામાાંથી કયા નક્ર્ાનો સમાિેર્ થતો નથી ?
(A) કૃવિવિિયક નક્ર્ા

(B) પહરિહન નક્ર્ા

(C) િસાહત નક્ર્ા

(D) જમીન નક્ર્ા

વિભાગ : B
ુ ીના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક ર્બ્દ કે એક િાક્યમાાં આપો .
2. નીચે આપેલા સધ
ુ )
( દરે ક પ્રશ્નનો 01 ગણ

(12)

( 1 ) ભારતના બે ભ ૂગોળવિદોના નામ લખો .
( 2 ) સૌર પહરિારના ઉપગ્રહોની કુ લ સાંખ્યા કેટલી છે ?
( 3 ) પ ૃથ્િી સપાટીન ાંુ ઘન આિરણ કયા નામે પણ ઓળખાય છે ?
( 4 ) ભ ૂકાં પ કેંદ્ર કોને કહે છે ?
( 5 ) ખાંડ પ્રિહન વસધ્ધાાંતને કઈ રમત દ્રારા સમજાિી ર્કાય ?
( 6 ) મધ્યસ્થ આગ્નેય ખડકન ાંુ ઉદાહરણ આપો .
( 7 ) નદી કયા પ્રકારની ( આકાર ) ખીણ બનાિે છે ?
( 8 ) ફેરલનો વનયમ જણાિો .
( 9 ) િાદળના પ્રકાર લખો .
ુ ય પહરબળ કય ાંુ છે ?
( 10) સમદ્રુ મોજાાં ઉદ્ભિ માટે ન ાંુ મખ્
( 11) ભ ૂ – ભૌવતકીય પ્રકોપોના બે ઉદાહરણ આપો .
( 12) સ ૂયાઘાત માપિાનો એકમ કયો છે ?

વિભાગ : C
ુ ીના કુ લ 14 પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ 09 પ્રશ્નોના ટૂાંકમાાં જિાબ લખો .
નીચે આપેલા સધ
ુ )
( દરે ક પ્રશ્નના 02 ગણ

3 પ્રથમ શ્રેણીના ભ ૂવમસ્િરૂપના નામ લખો.
4 પિાતના મખ્ુ ય પ્રકાર જણાિો .
5 આબોહિા કોને કહે છે ?

(18)

ુ કયા – કયા છે ?
6 ગ્રીન હાઉસ િાયઓ

7 “ પ ૃથ્િીની સપાટીથી ઊંચે જતા તાપમાન ઘટે છે .“

કારણ આપો .

8 “ ધ ૃિીય પ્રદે ર્ોમાાં ઓછી ગરમી પડે છે . “ કારણ આપો .
9 િાતાિરણન ાંુ દબાણ માપિાના સાધનો જણાિો .
ુ િાય છે ?
10 મૌસમી પિનોની અસર મોટે ભાગે કયા દે ર્ોમાાં અનભ

11 કૃવત્રમ વ ૃષ્ષ્ટ માટે કયા પદાથોનો ઉપયોગ થાય છે ?
12 વિશ્વમાાં સૌથી ઊંચા મોજાાં ક્યાાં અને કેટલા ઊંચા ઉછળે છે ?
ુ રાતમાાં આિેલા જૈિ ભૌગોલલક પ્રદે ર્ો જણાિો .
13 ગજ

14 હિામાનલક્ષી પ્રકોપો જણાિો .
15 રે ખાાંર્વ ૃત્તોનાાં બે લક્ષણો જણાિો .
16 સ્થળિણાન નક્ર્ાની વ્યાખ્યા લખો .

વિભાગ : D
ુ ીના કુ લ 09 પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ 06 પ્રશ્નોના મદ્દુ ાસર જિાબ લખો.
નીચે આપેલા સધ
ુ )
(દરે ક પ્રશ્નના 03 ગણ

(18)

17 ક્ષોભ આિરણ વિર્ે ટૂાં કનોંધ લખો .
18 હિામાન અને આબોહિા િચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો .
19 દહરયાઈ અને જમીનની લહેરો આકૃવત સાથે સમજાિો .
20 િાતાિરણના દબાણ પર અસર કરતા પરીબળો સવિસ્તાર સમજાિો .
21 ભેજન ાંુ મહત્િ સમજાિો .
22 ભરતીના મહત્િ વિર્ે ટૂાંકનોંધ લખો .
ુ મ ભરતીની ચચાા કરો .
23 મહત્તમ અને લઘત્ત

24 સ્થળિણાન નક્ર્ાની ઉપયોગીતા જણાિો .
25 ઔધોલગક દુઘાટનાઓની ચચાા કરો .

વિભાગ : E
ુ ીના કુ લ 06 પ્રશ્નોમાાંથી કોઈપણ 04 પ્રશ્નોના વિસ્તાર પ ૂિાક જિાબ
નીચે આપેલા સધ
ુ )
લખો. ( દરે ક પ્રશ્નના 05 ગણ

(20)

ૃ ૃષ્ઠની વ ૃષ્ષ્ટ વિર્ે વિગતે સમજૂવત આપો .
26 વ ૃષ્ષ્ટના પ્રકારો જણાિી , ભપ

27 ઘનીભિન એટલે શાંુ ? ઘનીભિનના સ્િરૂપો જણાિી કોઈપણ બે ની સમજૂવત આપો.
28 સાગર – તળના ભ ૃપ ૃષ્ઠના વિભાગો જણાિી દરે ક વિર્ે માહહતી આપો .
29 જૈિ વિવિધતાન ાંુ જતન કરિાના ઉપાય સમજાિો .
30 પાહરસ્સ્થવતક તાંત્ર વિસ્તારથી સમજાિો .
31 પ ૂર આિતા પહેલાાં લેિાના સાિચેતીના પગલાાં જણાિો .
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Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar
Diagnostic Test for Std. 12 from the syllabus of Std. 11, Year: 2021
Subject: Geography [148] [E]

General Stream

Medium: English

Total Marks 80
Time: 3 Hrs.

Instructions: [1] There are 5 Sections in this question paper.
[2] Figures to the right indicate marks of questions.
[3] Begin the new section on a new page.
SECTION A
1. Select the correct option from the following questions and write the
answers. (Each of 1 mark)
[12]
(1) Who composed Meghdootam?
(A) Chandragupta
(C) Kalidas
.
(B) Bhaskaracharya
(D) Varahmihir
(2) Which is the brightest planet?
(A) Mercury
(C) Saturn
(B) Venus
(D) Mars
(3) By what name is the earth core known as?
(A) Sima
(C) Nife
(B) Sial
(D) Mantle
(4) With which instrument can the intensity of the earthquake be
measured?
(A) Seismograph
(C) Anemometer
(B) Barograph
(D) Barometer
(5) What is the total percentage of Hydrosphere on the earth’s surface?
(A) 70
(C) 71
(B) 72
(D) 80
(6) Granite is an example of which kind of rock?
(A) Sedimentary
(C) Metamorphic
(B) Igneous
(D) None of these
(7) What is the water mass formed of sea water known as?
(A) pond
(C) bandhara
(B) bay
(D) lagoon
(8) How is the pressure at the centre of a cyclone?
(A) low
(C) medium
(B) heavy
(D) negligible
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(9) What is the fog at higher altitude called as?
(A) cloud
(C) snow
(B) dew
(D) precipitation
(10) Which is the deepest ocean trench in the world?
(A) Mariana Trench
(C) Puerto Rico
(B) Andaman
(D) Tonga Camdic
(11) Which of the following is the man-induced hazard?
(A) storm
(C) atomic explosion
(B) drought
(D) earthquake
(12) Which of the following map is not included in the Cultural maps?
(A) Agricultural maps
(C) Settlement maps
(B) Transportation maps
(D) Soil maps

SECTION B
2. Answer the following questions in one word or one sentence. (Each of
1 mark)
[12]
(1) Write the names of two Indian geographers.
(2) What is the total number of satellites in the solar system?
(3) What is the lithosphere of the earth’s surface known as?
(4) What is epicentre?
(5) On the basis of which theory can the Continental Drift Theory be
explained?
(6) Give an example of Hypabyssal Igneous rock.
(7) Valley of what type (shape) is formed by river?
(8) State the Farrells Law.
(9) Mention the forms of clouds.
(10) Which is the main factor causing the origin of sea waves?
(11) Write two examples of biological disasters.
(12) What is the unit of measuring insolation?
SECTION C
From the following 14 questions, answer any 9 questions in brief. (Each of
2 marks)
[18]
3. Write the names of the landforms of the first order.

Page 3 of 4

4. Mention the main types of mountains.
5. What is weather?
6. Which are the greenhouse gases?
7. Temperature decreases as we go above the earth’s surface. Give reason.
8. There is less heat in polar regions. Give reason.
9. Mention the instruments to record atmospheric pressure.
10. In which countries are the effects of monsoon winds felt?
11. Which substances are used in artificial rain?
12. Where and how much high do the waves rise in the world?
13. Mention the bio-geographical regions in Gujarat.
14. State the Meteorological disasters.
15. State two characteristics of Longitude.
16. Define Toposheets.

SECTION D
From the following 9 questions, answer any 6 questions in detail. (Each of 3
marks)
[18]
17. Write a short note on dome shaped mountain.
18. Explain the difference between climate and weather.
19. Explain the sea breeze and land breeze with the help of diagrams.
20. Explain the factors affecting climate in detail.
21. State the importance of humidity.
22. Write a short note on importance of tide.
23. Discuss the Spring and Neap tides.
24. State the utility of Toposheets.
25. Discuss industrial disasters.
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SECTION E
From the following 6 questions, answer any 4 questions in detail. (Each of 5
marks)
[20]

26. Mention the types of precipitation and explain Orographic (Relief) rain in
detail.
27. What is condensation? Mention its forms and explain any two in detail.
28. State the relief of sea floor and explain each of them.
29. Explain the remedies to conserve biodiversity.
30. Explain the ecosystem in detail.
31. State the precautionary measures to be taken before the floods.

