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A
Abrasion
absolute age
Access
Accuracy
actual observations
age relationships
agents of erosion
air mass
air pressure
air temperature
Algebraic
algebraic equations
altitude of Polaris
Analysis
Analyze
Anemometer
angle of incidence
annual traverse of the constellations
Apparent
apparent motion of the planets
apparent path
apparent positions of the
constellations
artificial satellite
Asteroid
asteroid impacts
Asthenosphere
Astronomy
Atmosphere
Atmospheric carbon dioxide
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ઉઝરડો
સંપ ૂણર્ વય
પહ ચ
ચોક્સાઇ
વા તિવક િનરીક્ષણ
ં ો
વય સંબધ
ઘસાઈના દલાલ
હવાનો જથ્થો
હવાનુ ં દબાણ
હવાનુ ં તાપમાન
બીજગિણતીય
બીજગિણતીય સમીકરણ
પોલાિરસ ની ઊંચાઇ
પ ૃથક્કરણ
પ ૃથક્કરણ કરવુ ં
પવન વેગમાપક
ક્ષેતર્નો ખ ૂણો
નક્ષતર્ોની વાિષર્ક

ઁૃ
ખલા

દે ખીતું
ગર્હોની દે ખીતી િહલચાલ
દે ખીતો ર તો
નક્ષતર્ોની દે ખીતી ગોઠવણ
કૃિતર્મ ઉપગર્હ
સ ૂ મ ગર્હ
સ ૂ મ ગર્હથી થતી અથડામણ
એ થેનો ફીયર
ખગોળ શા
વાતાવરણ
વાતાવરણમાંનો કાબર્ન ડાયોક્સાઇડ
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Atmospheric circulation
Atmospheric cross-section
atmospheric data
atmospheric transparency
Attraction
Axis
apparent motion

B
Barometer
barrier island
Bedrock
bedrock grooves
Big Bang Theory
biological activity
Blizzards

C
calorimeter
capillary
celestial

વાતાવરણમાં ફેલાવો કે પર્સરણ
વાતાવરણમાં િવભાજન
વાતાવરણની માિહતી
વાતાવરણમાંની પારદશર્કતા
આકષર્ણ
ધરી
દે ખીતી િહલચાલ
બેરોમીટર
જમીનથી નજીક દિરયામાં આવેલો પરવાળાનો ટાપ ૂ
નીચેનો નક્કર ખડક
નીચેના નક્કર ખડકનુ ં પોલાણ
િબગ બેંગ િસધ્ધાંત
જીવિવ ાન િવષયક પર્વ ૃિ ઓ
તોફાનો
કેલરીમીટર
વાળ

વી ઝીણી નળી

આકાશ કે આકાશીય
પદાથ નુ;ં વગીર્ય,

celestial body
celestial motions
celestial object
celestial phenomenon
changing length of a shadow
channel

ં
િદ ય, સુદર.
આકાશીય ગર્હ
આકાશી િહલચાલ
આકાશીય વ ત ુ
આકાશીય ઘટના
પડછાયાની બદલાતી લંબાઈ
પાણીનો માગર્–પર્વાહ;
ના ં; નૌગમ્ય બે
જળમાગ;ર્ સમુદર્ોને
જોડનારી ખાડી,
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સામુદર્ધુની; નીક, કાંસ,
નહેર, નળી, નાળી; સાધન,
માગર્; ખાંચ; રે િડયો અને
દૂ રદશર્નના પર્સારણ
માટે વપરાતો આવતન
ર્ ોનો
સાંકડો પ ો. –માં ખાંચ
પાડવી; નીકો બનાવવી,
અમુક માગેર્ કે િદશામાં
વાળવુ.ં
channel shape
charts
chemical composition
chemical property
chemical reaction
circulation
cleavage
climate
climate variations
cloud
cloud cover
cloud formation
cold fronts
collate -

જળમાગર્નો આકાર
નક્શાઓ
રસાયિણક રચના
રસાયિણક ગુણ
રસાયિણક પર્િતિકર્યા
પર્સરણ, અિભસરણ, િવ તરણ
વ ત ુ ફાટવાની િદશા
આબોહવા
આબોહવામાં ફેરફારો
વાદ ં
ઘેરાયેલ ું વાદળ
વાદળાની રચના
આગળ વધતી ઠંડી હવાનો આગળનો ભાગ
િવગતવાર સરખાવવુ,ં
ભેગ ું કરીને યવિ થત

collating
collect information (verb)
collecting
color
combine
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મ ૂકવુ.ં
િવગતવાર સરખાવવુ ં
માિહતી એકિતર્ત કરો
એકિતર્ત કરવુ ં
રં ગ
એક સાથે જોડવુ ં –
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જોડાવુ;ં એક કરવુ ં –
થવુ;ં –નો રાસાયિણક
સમાસ બનાવવો – થવો;
સહકાર કરવો. િકંમતો ઇ. પર
કાબ ૂ મેળવવા માટે
વેપારી પેઢીઓનુ ં એકતર્
comet
commonalties
community
competing products
composition
compound

જોડાણ; જોડાણ કરવુ.ં
ંૂ
ધ ૂમકેત ુ, પછિડયો
તારો
સમાનતાઓ
સમુદાય
હિરફાઇ કરતા ઉત્પાદો, પધાર્ત્મક ઉત્પાદો
રચના, બંધારણ
મેળવીને અથવા ભેગ ું
કરીને એક આખી વ ત ુ
બનાવવી; બાંધછોડ કરીને
પતાવવુ,ં તડજોડ કરવી,
પૈસા લઇને રાજ્યદર્ોહ

conduction
conservation of Earth resources
constant
constellations
Construct

વો ગુનો માફ કરવો
ઉ ણતા, વીજળી ઇ. નુ ં વહન
પ ૃથ્વીના સાધનોનુ ં સંરક્ષણ
થાયી, અચલ
નક્ષતર્ો
જોડીને – બેસાડીને –
તૈયાર કરવુ,ં ઘડવુ,ં
રચવુ,ં યોજવુ;ં બાંધવુ;ં

construction – coopy
consumer decision making
consumer product data contact
continental
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દોરવુ,ં િનમાર્ણ કરવુ ં
િનમાર્ણ—કૂપી
ઘરાકે િનણર્ય લેવો
ઘરાકલક્ષી ઉત્પાદની માિહતી સંપકર્
ખંડનુ ં – ને લગતું
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contour map
convection

સમોચ્ચરે ખા નક્શો
ગરમ કરે લો પદાથર્
ફેરવીને ગરમીનુ ં
પર્સારણ કરવાની

convective
convective circulation
convergent

convergent plate boundary
coordinate system

coriolis effect
cosmic

cosmic background
cosmic radiation
cost/benefit tradeoffs
course of action
crater

criteria within constraints
cross-cutting
cross-cutting relationship
cross-section
crustal down-warping

crystal

પર્િકર્યા
ફેરવીને ગરમી પર્સરાવનાર
ફેરવીને ગરમી પર્સરાવનારનુ ં પર્સારણ
એક કેન્દર્ કે િબન્દુ
તરફ આવતા આવનાર કે જનાર
િબન્દુ તરફ સપાટ સીમા
થાનિનણાર્યક
વ ૃ –રે ષા
કોિરઓિલસ અસર
ં ી;
આખા િવ નુ ં – સંબધ
વૈિ ક
વૈિ ક પ ૃ ઠભ ૂિમ
વૈિ ક િકરણોત્સગર્તા
ખચર્/નફાની સરખામણી
યવહારની રીત કે ઢબ
જ્વાળામુખીનુ ં મુખ;
પવાલાના આકારનો ખાડો
અવરોધ સાથેના માપદં ડ
એકબીજાને છે દવુ ં કે કાપવુ ં
ં
એકબીજાને કાપતો સંબધ
િવભાજન
પ ૃથ્વીની ઉપરના ખડકના
તરની ડાઉનવૉિપર્ંગ
િબલોરી, ફિટક; અત્યંત
પારદશર્ક કાચ; ચોક્કસ
ભૌિમિતક આકૃિતનો ઘન
બનેલો પદાથર્.
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િવ. ફિટકનુ ં – ના
વુ.ં
crystal shape
crystal structure
crystallization
current theories
cycle
cydic
cyclic changes
cyclonic system- crust

D
daily cycle
day
day length
debate

ફિટકનો આકાર
ફિટકની રચના
ફિટકીકરણ
હાલના િસ ાંતો
ચકર્
સાયિડક
ં ી બદલાવો
ચકર્ સંબધ
તોફાનની પધ્ધિત--પ ૃથ્વીની ઉપરના ખડકનો
તર
દૈ િનક ચકર્
િદવસ
િદવસની લંબાઈ
ચચર્વ;ુ ં સભામાં
વાદિવવાદ કરવો; –નો

debris

decay

િવચાર કરવો. વાદ; ચચાર્.
વેરાયેલો ભંગાર,
કાટમાળ
સડવુ,ં બગડવુ,ં ક્ષીણ
થવુ;ં ખવાઇ જવુ;ં અશક્ત
બનવુ;ં સડો; દુબર્ળતા;
કોહવાટ, અવનિત, બગાડ;

deductive
deforestation
deformation of rocks
degree of saturation
delta
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ક્ષય; પડતી.
આનુમાિનક; તાિકર્ક.
વન નાબ ૂદી.
ં ર, પવર્તનો આકાર બદલવો
ડુગ
સંત ૃિપ્ત િબંદુ
નદીના મુખ આગળનો
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કાંપવાળી જમીનનો
density
dependent variable
deposition

િતર્કોણાકાર પર્દે શ
ગીચતા, ગાઢપણુ;ં ઘનતા
પરતંતર્ ચર
પર્િત ાપ ૂવર્ક
કશુકં કહેવ ુ ં તે, –
કરે લ ું િનવેદન; સોગંદ
લઈને સાક્ષી આપવી તે –
આપેલી સાક્ષી; કથન,

depositional basin
depositional-erosional system
design

આક્ષેપ.
નદીનો તટપર્દે શ
ભંડારણ-ધોવાણજન્ય પધ્ધિત
રુપરે ખા, યોજના; તે
કરવાની કળા; રચના, મંડાણ;
કોઈ વ ત ુનો િનયત આકાર
– ઘાટ; મનસ ૂબો; હેત ુ;
નકશી, ભાત. –ની યોજના –
રચના – કરવી; હેત ુ રાખવો

dew point
diagrams

direct
disasters

– હોવો; ઘાટ ઘડવો.
ઝાકળ િબંદુ
સમજાવવા માટે કે ઉદાહરણ
તરીકે દોરે લી આકૃિત
સીધુ, પર્ત્યક્ષ
ઓિચંત ું આવેલ ું મોટું
સંકટ; સંપ ૂણર્
િન ફળતા; મોટી હોનારત;

discharge

મોટી દુઘર્ટના.
માલ – ભાર – ઉતારવો, ખાલી
કરવુ;ં બરતરફ કરવુ;ં જવા
દે વ;ુ ં (અ ) ફેંકવુ;ં
(બંદૂક ઇ.) ફોડવુ;ં (દે વ)ુ ં
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ચ ૂકવવુ;ં (ફરજ) બજાવવી.
દે વાિળયાને બાકીની
જવાબદારીમાંથી મુક્ત
કરવુ;ં (પદાથર્)
િકરણોત્સગર્ કરવો;
(નદીએ) દિરયામાં પડવુ ં –
પડીને ખાલી થવુ.ં
િકર્યાપદ પરથી ફિલત
થતા અથ ;

ટકો,

ટકારો;

ગ ૂમડા ઈ. માંથી નીકળત ું
પરુ, લોહી. ઇ.
distances

છે ટું, અંતર, બે િબંદુઓ
કે જગ્યાઓ વચ્ચેન ુ ં
અંતર; દૂ રત્વ, દૂ ર આવેલી
જગ્યા; આઘા રહેવ ુ ં તે,
અતડાપણુ.ં શરતમાં પાછળ

disturbances

પાડી દે વ.ુ ં
ખલેલ (પહ ચાડવી –
પહ ચવી – તે); અશાંિત,
ગરબડ, ખળભળાટ, તોફાન,

divergent

અ યવ થા.
જુદી જુદી િદશામાં
મોકલનારંુ , ર તો

divergent plate boundary
doppler effect

છોડીને બાજુએ જનારંુ .
અપસારી ખડક સીમા
ધ્વિનનુ ં મ ૂળ ( ોત)
અને

ોતા

મ

મ ખસે

તેમ તેમ ધ્વિનની કે
બીજા તરં ગોની –
માતર્માં – ચડઊતરમાં
થતો દે ખીતો ફરક.
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downslope
drainage

નીચેનો ઢાળ કે ઢોળાવ
પાણી, મળ ઈ.ના િનકાલની
યવ થા, ગટર યવ થા;
ગટર વાટે જત ું પાણી, મળ

drumlins
dune

dynamic

ઈ.
ડર્મિલન
પવનથી ભેગો થયેલો
રે તીનો ટેં કરો, ઢૂવો.
ગિતશિકત
પર્ેરકશિકત–વા ં,
ગિતશીલ, િકર્યાશીલ,
જોમવા ં, સબળ, પર્ેરક

dynamic equilibrium
dynamic geologic system
dynamic process

શિકત.
ગિતક સમતુલા
ગિતક ભ ૂ તરશા ીય પધ્ધિત
ગિતક ગિતિવધી

E
early warning system
earth
earth science reference tables
earth system
earthquake
earthquake epicenter
earthquake magnitude
earth's plates
earth's rotation
eccentricities
eccentricity
eclipse

વહેલી ચેતવણી પધ્ધિત
પ ૃથ્વી, ભ ૂ તર, જમીન
ભ ૂ તર િવ ાન સંદિભર્ત કોઠો
ભ ૂ તર પધ્ધિત
ભ ૂકંપ
ભ ૂકંપ િબંદુ
ભ ૂકંપ પિરમાણ
પ ૃથ્વીની સપાટી
પ ૃથ્વીનુ ં િનયત કર્મ
િવિચતર્ યવહાર
િવિક્ષપ્ત માનિસકતા
ગર્હણ (સ ૂય,ર્ ચંદર્
ં તેજ કે કાંિતનો
ઇ.નુ);
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ક્ષય – લોપ. ઝાંખ ું
પાડવુ ં –ને ટપી જવુ,ં
ગર્સવુ.ં
economic impacts
economics
effective work habits
efficient
el nino
electromagnetic spectrum
electronic communications
networkselectronic information
electronic materials
electronic references
element

આિથર્ક અસરો
અથર્શા
કામની અસરકારક આદતો
કાયક્ષ
ર્ મ, કુશળ
અલ િનનો
વીજળીક ચુમ્બકીય વણર્પટ
વીજળીક સંચાર નેટવકર્
વીજળીક જાણકારી
વીજળીક સામગર્ીઓ
વીજળીક સંદભ
ઘટક તત્વ અથવા અંશ;
મ ૂળ તત્વ, તત્વ;
પર્ાચીન કાળમાં મનાતાં
ચાર મ ૂળ તત્વોમાંથી
કોઈ પણ એક – પ ૃથ્વી,
પાણી, હવા અથવા અિગ્ન;
વાતાવરણમાં કુદરતી બળો;
વીજળીના ઉપકરણમાંનો
રોધક તાર; પર્ાથિમક કે
મ ૂળ તત્વો (િવ ા,

elevation

કળા, ઇ.ના).
ઊંચે ચડાવવુ ં –
ચડાવવામાં આવવુ ં તે,
િક્ષિતજની ઉપર િક્ષિતજ
સાથેનો ખ ૂણો, ઉ તાશ;
આપેલી સપાટીથી ઊંચાઈ;
મકાનનો એક બાજુ
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બતાવનારો નકશો; ઉ ત
દશર્ન; સામેનો દે ખાવ
ellipse
emergency action plan
emergency preparedness
energy energy generation plan
energy transfer
engine

અંડાકૃિત, દીઘર્વતળ
ર્ ુ .
સંકટ સમયની કાયવ
ર્ ાહીનુ ં આયોજન
સંકટ સમયની તૈયારી
ઊજાર્
ઊજાર્ ઉત્પાદન યોજના
ઊજાર્ થળાંતર
બળતણને યાંિતર્ક બળમાં
ફેરવનારંુ સંિમ
યંતર્; આગગાડીનુ ં

engineering

એંિજન; સાધન, હિથયાર.
ઇજનેરનુ ં કામ કે
શા , શિક્તના
િનયંતર્ણ અને
િવિનયોગમાં િવ ાનનો
ઉપયોગ, યંતર્ો ારા,

environment
environmental balance
environmental
environmental impacts
environmental implications
epicenter

ઈજનેરી.
પયાર્વરણ
ુ ન
ં ી સંતલ
પયાર્વરણ સંબધ
ં ી
પયાર્વરણ સંબધ
ં ી અસરો
પયાર્વરણ સંબધ
ં ી સ ૂિચતાથર્
પયાર્વરણ સંબધ
ધરતીકંપનો આંચકો
ધરતીની સપાટીને જ્યાં

equality of change
equations
equator

equilibrium
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પહ ચે છે તે િબંદુ.
બદલાવની સમાનતા
સમીકરણો
ભ ૂમધ્ય રે ખા,
િવષુવવ ૃ .
સમતુલા; (મનનુ)ં
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ergonomics

સમતોલપણુ.ં
પોતાના કામકાજી
વાતાવરણમાં કામદારોની
કાયર્ક્ષમતાનુ ં

erosion

શા .
ઘસી – ધોઈ – ખાઈ – નાખવુ ં
તે, ઘસાઈ – ધોવાઈ – ખવાઈ

erosional situation
escarpment

જવુ ં તે; જમીનનુ ં ધોવાણ.
ધોવાણની પિરિ થિત
પહાડ કે ઉચ્ચપર્દે શની
લાંબી સીધા ચડાણવાળી

ethical

બાજુ, કરાડ.
નૈિતક, નીિતને લગતુ;ં
નીિતશા નુ;ં (દવા
અંગે) દાક્તરની િચ ી

evaporation

પર જ વેચાતી
–ની વરાળ બનાવવી – થવી
તે; વરાળ પે ઊડી જવુ ં
તે બા પીભવન પામવુ,ં
લુપ્ત કરવુ,ં

event
evolution

experimental design
experimenting
explanation

exponential function
extinction

બા પીભવન.
ઘટના, બનાવ
કર્િમક, િવકાસ,
ઉત્કર્ાંિત
પર્ાયોિગક આલેખ
પર્યોગ કરવો
િવગતવાર િનવેદન;
ખુલાસો, પ ટતા
ોતક કાયર્
ં ;
હોલવવુ ં – હોલવાવુ–તે
ન ટ કરવુ ં –થવુ ં –
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હોવુ ં – તે; િવનાશ
extrapolate

ાનમ ૂ યો, હકીકત ઇ.
પરથી ( ાનની કક્ષાની
બહારના િવષે) અનુમાન
કરવુ ં , જાણીતી હકીકત
પરથી અજાણ હકીકતનુ ં
અનુમાન લગાવવુ ં

F
feedback
finger lake
flood
flowcharts
foci
force of gravity
fossil

અિભપર્ાય આપવો
નાનુ ં તળાવ
પ ૂર
ફ્લોચાટર્
િબંદુ
ગુરુત્વાકષર્ણના ખેંચાણનુ ં બળ
ધરતીના તરમાં મળી
આવતો વન પિત કે
પર્ાણીનો પથ્થર થઇ
ગયેલો અવશેષ, અિ મલ;
સાવ જુનવાણી યિકત, િવ.
એ અવશેષના

fossil evidence
fossil fuels
Foucault pendulum
foundations
fracture

frequency

વુ,ં સાવ

જુનવાણી.
અવશેષના પુરાવા
અવશેષ બળતણ
કોનુ ં લોલક
આધારભ ૂત સંરચના
અિ થભંગ, અિ થભંગ
કરવો – થવો.
વારે વારે થવુ ં તે,
પૌનઃપુન્ય, આવતર્ન;
કંપન સંખ્યા; (પદાથર્)
કંપ, આંદોલન, ઈ. ની
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પુનરાવ ૃિ નો દર;
(વીજળી) પર્ત્યાવતીર્
પર્વાહના કે વચર્સના
સેકન્ડ દીઠ આવતર્નોની
front

સંખ્યા.
સૌથી આગળની બાજુ; અથવા
ભાગ, આગળની – મોખરાની
બાજુ, પર્ત્યક્ષ
યુ ની જગ્યા; િવિશ ટ
ુ ર ભેગાં થયેલાં
હેતસ
બળો; સંગિઠત રાજકીય જૂથ;
(હવામાન) ગરમી કે ઠંડીના
આગળ વધતા મોજાની આગળની
કોર; દિરયાકાંઠે હવા
ખાવાના થળનો દિરયા
તરફ મોઢાવાળો ભાગ;
નાટકશાળાની
પર્ેક્ષકોની બેસવાની
જગ્યા; બા

દે ખાવ;

વતર્ન, ચાલ; ગેરકાયદે
અથવા િવધ્વંસક
પર્વ ૃિ ઓને
ઢાંકવાનુ ં કામ કરનાર –
ગુપ્ત રાખનાર – માણસ.
આગળનુ,ં મોખરાનુ,ં
મોખરે આવેલ.ું અમુક
િદશામાં મોઢું હોવુ ં –
કરવું – વાળવુ;ં –ને
માટે બહાનુ ં ઇ. તરીકે
કામ આવવુ;ં મોરો કે
મોરચો રચવો.
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frontal boundary
fusion

મોખરાની સીમા
ઓગાળવુ ં – ઓગળવુ ં – તે;
િમ ણ, એકીકરણ; જોડાણ;
અણુકેન્દર્નુ ં એકતર્
િમલન – સંયોગ થઈને
શિક્ત

G
galaxy
gas
gaseous
gathering and processing
information
gauge
generating and analyzing ideas
geocentric model
geologic hazard
geologic history
geologic time
geometric
glacier

global
global climate
global distribution
global scale
global temperature zones
global warming
gradient

graphic
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ટી થવા સાથે

ભારે થવુ ં તે.
આકાશગંગા
ગેસ
ગેસવા ં
સ ૂચનાને એકઠી કરીને ખુલાસો કરવો
માપવુ ં
િવચારોને પેદા કરીને િવ લેષણ કરવુ ં
ભ ૂકેન્દર્ીય મોડલ
ભ ૂ તરશા ીય જોખમ
ભ ૂ તરશા ીય ઇિતહાસ
ભ ૂ તરશા ીય સમય
ભૌિમિતક
ધીમે ધીમે ખસતી િહમનદી
અથવા િહમનો મોટો જથ્થો
વૈિ ક
વૈિ ક આબોહવા
વૈિ ક િવતરણ
વૈિ ક તર
વૈિ ક તાપમાન ક્ષેતર્
વૈિ ક ઉ ણતા
ર તો, નહેર ઇ. નો ઢોળાવ,
તેની માતર્ા
આલેખન, િચતર્કળા,
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કોતરકામ, ઇ.નુ ં આબેહબ
ૂ
વણર્નવા ં, લેખનનુ,ં
લખેલ ું
graphs
gravitational attraction
gravitational force
gravity
greenhouse gas
grooves
groundwater
grouping

આલેખ
ગુરુત્વાકષર્ણનુ ં આકષર્ણ
ગુરુત્વાકષર્ણનુ ં બળ
ગુરુત્વાકષર્ણ
ગર્ીનહાઉસ ગેસ
પોલાણ, ખાંચો
ભ ૂજળ
સમ ૂહીકરણ

H
hail
half-life
hardness
hazard
heat
heat budget
heat energy
heliocentric model
hot spot
human activities
humidity

કરો (બરફનો કાંકરો)
અધર્-જીવન
કઠણપણુ ં
જોખમ
ઉ ણતા
ઉ ણતાનો અંદાજ
ઉ ણતાની ઊજાર્
સ ૂયર્ કેંદર્ીય પર્િતકૃિત
ઉ ણ કે ગરમ થળ
માનવીય ગિતિવધીઓ
ભીનાશ, ભેજ, હવા,
વાતાવરણમાં ભેજનુ ં

hurricane

hydrosphere
hypotheses

પર્માણ
વાવાઝોડુ,ં વા-વંટોિળયો,
ચકર્વાત
જળ ક્ષેતર્
ગૃહીત માની લીધેલી–વાત,
પ ૂવર્િસ ાન્ત,
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પ ૂવધ
ર્ ારણા.
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I
ice age
identify patterns
igneous

બફ લો યુગ
નમ ૂનાઓની ઓળખ કરો
અિગ્નનુ,ં
જ્વાળામુખીની
િકર્યામાંથી પેદા

igneous rock formation

impact

થયેલ ું
આગ્નેય શૈલ, અિગ્નકૃત
પર્ તર–શૈલ ખડક
અથડામણ, ટક્કર, આઘાત,
ધક્કો, તત્કાલ થત ું

impact crater
impact event
impacts of information systems
inclusions
independent variable
index fossils
indirect
inductive

પિરણામ, અસર
અથડામણથી થત ું જ્વાળામુખીનુ ં મુખ
તત્કાળ પર્ભાવ
સ ૂચના પધ્ધિતઓની અસરો
સમાવેશ
વતંતર્ ચલ કે વધઘટ કરત ું પિરબળ કે ઘટક
ઘાતાંક અવશેષ
અપર્ત્યક્ષ
તકર્થી તારવેલ,ું
પર્ત્યક્ષ પર્માણ પર

inertia

infiltration

information technology
informed decisions
inner core
inorganic

િનધાર્િરત
પર્માદ, જડતા, આળસ,
િનિ કર્યતા
કર્િમક પર્સરણ ;
ઘ ૂસણખોરી
સ ૂચના પર્ો ોિગકી
માિહતગાર િનણર્ય
ત ન અંદરનો ભાગ
િનરવયવ, િનિરિન્દર્ય,
ખિનજ મ ૂળવા ં, જડ
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પદાથન
ર્ ,ુ ં િનજીર્વ
inorganic solid element
inquiry into phenomena
insolation

interdisciplinary problems

િનિરિન્દર્ય કઠણ વ ત ુ
ઘટનાઓની તપાસ
સ ૂટર્ િવિકરણ પર્ભાિવત
િવિવધ િવ ાશાખાઓનુ ં
વચ્ચેની તકલીફો
બે પર્દે શ વચ્ચે સમાન
સરહદનુ ં કામ દે તી
સપાટી, બે પ િતઓ ઇ.
વચ્ચે
િકર્યાપર્િતિકર્યા

interface
Internet

ચાલતી હોય તે થાન
ઇન્ટરનેટ
ચોપડી ઇ.માં કોઇ ખોટી
અથવા પોતાની જ કોઇ
વ ત ુ ઉમેરવી, બીજી
વ ત ુઓ વચ્ચે કશુકં
ઘુસાડવુ ં અથવા દાખલ
કરવુ,ં બીજામાંથી

interpolate
interpret
interpret data
interpretation

interrelate
interrelationship

isobar
isoline map
isolines
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પર્ક્ષેપ કરવો
અથર્ઘટન કરવુ ં
માિહતીનુ ં અથર્ઘટન કરવુ ં
ભાષાંતર, અનુવાદ
એકબીજા સાથે
ં વા ં
સંબધ
ં
એકબીજા સાથેનો સંબધ
આઇસોબાર, સમભાર રે ખા, હવાના એકસરખા દબાણવાળી
જગ્યાઓ દશાર્વનારી રે ખા
આઇસોલાઇન નક્શો
આઇસોલાઇન્સ
આઇસોટોપ
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isotope

J
jet stream
jovian planets
K
kettle lake

ટની ધાર
જ્યુિપટરના ગર્હો
કેટલ તળાવ

L
laboratory
laboratory conclusion
lake
land mass
land use
landform
landscape features

latitude

પર્યોગશાળા
પર્યોગશાળા િન કશર્
તળાવ
ભ ૂિમ કે જમીન કે પ ૃથ્વીનો જથ્થો
ભ ૂિમનો ઉપયોગ
ભ ૂિમનો પર્કાર
જમીનના િવ તારના
કુદરતી દે ખાવો
કાયર્ કે
મત– વાતંતર્ય,

ટ;

ભ ૂમધ્ય રે ખાથી દિક્ષણ
કે ઉ રનુ ં કોણીય
અંતર; અક્ષાંશ;
તાપમાનની દર્િ ટથી
length of a shadow
library investigations
library references
life-form
light elements
limitations of information
systems
literature review
lithosphere
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પર્દે શો, આબોહવા.
પડછાયાની લંબાઇ
પુ તકાલયમાં શોધકાયર્
પુ તકાલયના સંદભ
જીવ
પર્કાશના તત્વો
સ ૂચના પધ્ધિતઓની મયાર્દાઓ
સાિહત્યનુ ં િનરીક્ષણ
િલથો ફીયર
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lithospheric plates
local energy needs
longitude
long-wave energy
luster

િલથો ફીયરીય ખડક
થાિનક ઊજાર્ની જ િરયાતો
રે ખાંશ
લાંબી-તરં ગ વાળી ઊજાર્
ચમક

M
machine
magma
magnetic patterns
magnitude

make predictions(verb)
making connections
mantle

યંતર્, મશીન
મૈગ્મા
ચુમ્બકીય નક્શાઓ
કદ, પિરમાણ; મોટાપણુ;ં
મહત્વ.
આગાહી કરવી
જોડાણ કરવા
બાંય િવનાનો ખુલતો
ઝભ્ભો; તાપદીપ્ત પર્કાશ
માટે ગૅસની જ્યોત ઉપર
મ ૂકવામાં આવત ું
જાળીદાર અંગ ૂઠી

વુ ં

ઢાંકણુ;ં ઢાંકણુ,ં આવરણ.
ચોમેરથી ઢાંકવુ;ં ઝભ્ભા
વડે (હોય તેમ) ઢાંકવુ;ં
(પર્વાહી અંગે)ની ઉપર
તોર કે મલાઇ આવવી; (લોહી
map
marine origin
mass
mass extinction
mathematical models
mathematics
matrices
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અંગે) ગાલ પર ભરાવુ.ં
નક્શો
સમુદર્ી મ ૂળ
સમ ૂહ
સામ ૂિહક હોલવવુ ં
બીજગિણતના નમ ૂનાઓ
બીજગિણત
બીબા
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meander

અિનયિમત રીતે ભટકવુ,ં
ઝરણાનુ ં વાંકુચ ૂકું
વહેવ,ુ ં નદીનુ ં

mechanical energy
meridian

વાંકુચ ૂકું વહેણ
યાંિતર્ક ઊજાર્
સ ૂયર્ કે તારાની
આકાશમાં ઊંચામાં ઊંચી
િ થિત; યામ્યો ર

metamorphic rock
metamorphism

વૃ
ભ ૂ તર ખડક
(ભ ૂ તર; ખડક અંગે)
(કુદરતી બળોને લીધે)
પાંતર થવા અંગેન ુ ં

metamorphism of rocks
meteor
meteoric debris
middle latitude
mid-ocean ridge
milky way
mineral

શા .
ખડકોમાં થતા ફેરફારો
ધુમકેત ુ
ધુમકેત ુનો કાટમાળ
મધ્ય અક્ષાંશ
સમુદર્ના વચ્ચેની િગિરમાળા
આકાશગંગા
ખાણમાંથી ખોદી કાઢેલ,ું
ખિનજ, પર્ાિણજ કે
ઉ િભજ્જ નિહ, ખિનજ
દર્ ય અથવા વ ત ુ,

mineral content
mineral resources
miscommunication
misconceptions
mitigating natural hazards
mixture
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કૃિતર્મ ખિનજ પાણી
ખિનજ પદાથર્
ખિનજ સાધનો
સંદેશ યવહારમાં ગેરસમજ
ગેરસમજ
પર્ાકૃિતક હોનારતોને શમાવવી
િમ ણ, સંયોજન
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modeling tools
modifications
moisture
monsoon
moon
moon's phases
moraine

motion of the sun
mountain

આકૃિત આપનાર ઉપકરણો
ફેરફારો
િભનાશ
વરસાદ
ચન્દર્, ચાંદો
ચાંદના ચરણો
િહમ નદીના કાંઠે જમા
થયેલો કચરો.
સ ૂયર્ની િહલચાલ
ં ર, પહાડ
ડુગ

N
national
national libraries
natural disasters
natural events
negative impact
north pole
nuclear decay
nuclear fusion

રા ટર્ીય
રા ટર્ીય પુ તકાલયો
રા ટર્ીય કક્ષાની હોનારત
રા ટર્ીય કક્ષાની ઘટનાઓ
નકારાત્મક અસર
ઉ રી

ુ
વ

અણુશિક્તનો કાટમાળ
અણુકેન્દર્નુ ં એકતર્
િમલન

0
objects
ozone observable properties
ozone depletion
observation
ocean
ocean crust
ocean current
oceanic rift
operation of a system
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ુ
વ તઓ
ઓઝોનની અવલોકન કરી શકાય તેવા ગુણો
ઓઝોનના જથ્થામાં ઘટાડો
અવલોકન
મહાસાગર; દિરયો, સમુદર્
મહાસાગરનો ખડક
મહાસાગરનો પર્વાહ
મહાસાગરમાં ફાટ
એક પધ્ધિતનુ ં ચલન
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opposing directions
opposing forces
optimization
orbit

િવરોધી િદશાઓ
િવરોધી શિક્તઓ
ે ઠતાનુ ં પ આપવુ ં
આંખનો ગોખલો – ખાડો;
ગર્હ, ધ ૂમકેત,ુ ઉપગર્હ,
ઇ. ની કક્ષામાં ભર્મણ.
–ની ફરતે – કક્ષામાં –
ફરવુ;ં કક્ષામાં (ફરત)ું

organic

મ ૂકવુ.ં
શરીરનાં ઇિન્દર્યોનુ ં
ં ી; ઇિન્દર્યની
– સંબધ
રચના પર અસર કરતો;
પર્ાણીઓ અને
વન પિતઓનુ;ં અંતગર્ત,
મ ૂળભ ૂત; રચનાગત; સંગિઠત;
કાબર્નયુક્ત
અણુઓવા ં; (ખોરાક અંગે)
કૃિતર્મ ખાતરો અથવા
ં નાશક દવાઓ િવના
જતુ

organism
organizations
organize
origin
outer core
outwash plain
oxygen
oxygen-producing
organism

પેદા કરે લ ું
જતં ુ
સં થાઓ
યવિ થત કરવુ ં
મ ૂળ
બહારનો ભાગ
આઉટવૉશ સપાટી
ઑિક્સજન
ઑિક્સજન-િનમાર્તા જતં ુ

P
particle settling time
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કણનો િ થરતા સમય
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patterns of change
pendulum
performing operations
period of revolution
permeability

બદલાવના નક્શાઓ
લોલક
કામગીરી કરવી, ઓપરે શન કરવા
કર્ાંિતનો સમય
િછદર્ો સ સરવુ ં
નીકળવાની ક્ષમતા, દરે ક

perpendicular

ભાગમાં પર્સરણ ક્ષમતા.
સપાટી કે િક્ષિતજ સાથે
કાટખ ૂણામાં આવેલ,ું
ટટાર, ઊભુ,ં સીધુ;ં ઊભા

perspective

ચડાણવા ં.
ઘનત્વ અને સાપેક્ષ
િ થિત અને કદની યથાથર્
ક પના આવે એવી રીતે
િચતર્ દોરવાની કળા,
યથાથર્ દશર્ન િચતર્;
ુ અથવા કોઈ
દર્ ય વ તઓ
ુ ા િવિવધ ભાગોનુ ં
વ તન
સાપેક્ષ – અરસપરસ –
ં ;
પર્માણ અથવા સંબધ

phases of the moon
phenomena
physical properties
plain (noun)
planet
planet size
planetary wind
plate boundary
plate dynamics
plate movements
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દર્ ય, દે ખાવો.
ચંદર્ના િવિવધ ચરણો
ઘટનાઓ
શારીિરક લક્ષણો
સાદું, સરળ
ગર્હ
ગર્હનુ ં કદ કે માપક પિરમાણ
ગર્હનો વાયુ
ખડકની સીમા
ખડકની ગિતશીલતા
ખડકની ચળવળ
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plate tectonics
plateau

ખડકની હેરફેર
પહાડ પરની સપાટ જમીન,
ઉચ્ચપર્દે શ; વધારો થયા
પછી વધુ ફેરફાર માટે

plates
Polaris
political impactpollution
portray
positions of land masses
positive impact
powers often notation
precipitation

અવકાશ ન હોવાની િ થિત.
પ્લેટો
પોલાિરસ
રાજકીય અસર
પર્દૂ ષણ
દશાર્વવુ ં
ભ ૂિમના જથ્થાની જગ્યા
સકારાત્મક અસર
વરલેખનની શિક્તઓ
ઊંધે માથે પાડી નાખવુ ં
– પડી જવુ ં તે; અિત
ઉતાવળ, ધાંધલ;
દર્ાવણમાં તિળયે
બેઠેલો ભાગ – ઘન પદાથર્;
વરસાદ, બરફ, કરાં પડવાં

precipitation gauge
predict
predictable motion
predictions
presenting results
preservation of natural
resources
pressure
pressure distribution
pressure gradient
prevailing wind
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તે.
વરસાદ, બરફ, કરાં માપક
આગાહી કરવી
આગાહી કરી શકાય તેવી િહલચાલ
આગાહી
ુ કરવા
પિરણામ પર્ તત
પર્ાકૃિતક સાધનોનુ ં સંરક્ષણ
દબાણ
દબાણ િવતરણ
દબાણ ઢોળાવ
પર્ભાવી પવન કે વાયુ
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prime Meridian
principle of original horizontality
Principle of superposition
principle of precipitation
processing data
profile

મુખ્ય યામ્યો ર
વૃ
સમ તરીયપણાનો િસ ાંત
કશાકની ઉપર મ ૂકવાનો િસ ાંત
ઘન પદાથર્નો િસ ાંત

માિહતી પર કાયદે સર કામ કરવુ ં
બાજુ પરથી દે ખાતી છબી –
રે ખાકૃિત; ટૂંકું
ચિરતર્ાત્મક
રે ખાિચતર્, મુિદર્ત
અથવા ભાષણ ારા

property
psychrometer
public discussion
public scrutiny

પર્સાિરત.

સંપિ
સાયકર્ોમીટર
જાહેર ચચાર્
જાહેર ઝીણવટભરી તપાસ

Q
quality of life
quantitative

જીવનની ગુણવ ા
જથ્થો કે પિરમાણનુ,ં
પિરમાણવાચક, પિરમાણ
પર્માણે માપેલ;ું
વરની માતર્ા પર
આધાિરત.

R
radar
radiation

રાડાર
િકરણોત્સગર્, િવિકરણ,
ં
િવ ત્ુ ચુબકીય
મોજાના પમાં
ઊજાર્ન ુ ં િવસ ન; એવી
રીતે બહાર પડેલી ઊજાર્,

radioactive decay
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અદર્ યપણે.
િકરણોત્સગર્નો કાટમાળ
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radioactive isotope
rain
rate
rate of deposition
reaction
reaction with acid
realizing ideas
real-life problems
Recirculation
recirculation of water
red-shift
reference line
reflect
refraction

િકરણોત્સગર્ આઇસોટોપ
વરસાદ
દર
જામવાનો દર
પર્િતિકર્યા
તેજાબથી થતી અસર
િવચારોની ક પના કરવી
રોજીંદા કે દરરોજના જીવનની તકલીફો
ફેર પર્સરણ કે ફેર િવ તરણ
જળનુ ં ફેર િવ તરણ
ધ્વિનના કારણે કોઇ િદ ય વ ત ુના થાનમાં ફેરફાર
સંદભર્ રે ખા
પર્િતિબંિબત થવુ ં
પર્કાશનાં િકરણોનુ ં
જુદી જુદી િદશામાં

regional
regular and predictable motion
representations
rescue route
research databases
residual heat of Earth's
formation
resource problem
resources
revision

revolution
ridge

પર્ત્યાવતન
ર્
પર્ાદે િશક
િનયિમત અને આગાહી કરી શકાય તેવી ગિત
રજૂઆતો
બચાવનો ર તો
સંશોધન ડેટાબેઝ કે માિહતી સંગર્હ
પ ૃથ્વીની બનાવટની બચેલી ઉ ણતા
સાધનોની મુ કેલીઓ
સાધન
સુધારવુ ં તે, સુધારે લી
આવ ૃિ

– વ પ.

કર્ાંિત
બે ચાસને લીધે બહાર
નીકળી આવેલી જમીનની
ં રની લાંબી
ધાર; ડુગ
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સાંકડી ટોચ; િગિરમાળા;
કોઇ પણ સાંકડી ઊંચી
જમીનની પ ી. છાપરાનો
મોભારો. પાળ કરવી –
rift
rifting region
rock cycle
rock type
rocks and minerals
rotation

બાંધવી.
ફાટ
ફાટ પર્દે શ
ખડક ચકર્
ખડક પર્કાર
ખડક અને ખનીજ
આંટો, ફેરો, વારો,
કર્માનુસાર; હો ો ઇ.
પર િનયત કર્મમાં એક પછી

rotational axis
runoff

એક આવવુ.ં
ફરતી અક્ષરે ખા
હિરફાઇ

S
sandbar
satellite
satellite images
saturation
scale

રે તીનો ઢગલો
કૃિતર્મ ઉપગર્હ
કૃિતર્મ ઉપગર્હના િચતર્ો
સંત ૃિપ્ત
માપકર્મ, કર્િમક
ેણી; ચડતા કે ઊતરતા
કર્મવાળી પ િત;
િનસરણી, સીડી; અમુક
સપ્તકના સ ૂરોનો સમ ૂહ;
સપ્તક, સારીગમ; સાપેક્ષ
પિરમાણો; નકશો, િચતર્,
ઈ.માં નાના મોટા કદ
(વચ્ચે)નુ ં પર્માણ;
માપપ ી પર માપવા માટે
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આંકેલાં િચ ો(નો
સમ ૂહ); માપપ ી ઈ.
માપવાનુ ં સાધન; સંખ્યા
લેખનપ િતનો આધાર.
િનસરણી વતી અથવા હાથપગ
ટે કવીને (મુ કેલીથી)
ચડવુ,ં મ ૂળવ તુનાં
પર્માણો જાળવીને નકલ
scale model
science
scientific knowledge
seasonal changes
seasonal variation
seasons
sediment

કરવી –િચતર્ ઈ. દોરવુ.ં
પિરમાણનો નમ ૂનો કે મોડેલ
િવ ાન
વૈ ાિનક

ાન

મૌસમી ફેરફારો
મૌસમી િભ તા
મૌસમ
પર્વાહીને તળે બેઠેલો
કચરો, ગાળ; (ભ ૂ તર.) હવા
અને પાણીથી ઘસડાઈ આવીને
નીચે બેઠેલો કચરો

sediment size

sedimentary deposits
sedimentary rock
seismic
seismic wave
select
severe weather
shadow
shape
size
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નો

આગળ જતાં ખડક બને છે .
પર્વાહીને તળે બેઠેલા
કચરાનુ ં પિરમાણ
જમા થયેલો કચરો
જમા થઇને બનેલો ખડક
ધરતીકંપ (–પો) – સબંધી.
ં ી તરં ગ
ધરતીકંપ સંબધ
પસંદ
ખરાબ મૌસમ
પડછાયો
આકાર
કદ
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sleet

slope
snow
social implications
society
soil

બરફ કે કરા સાથેનો
વરસાદ, વરસાદ સાથે બરફ.
ઢાળ કે ઢોળાવ
બરફ
સામાજીક અસર
સમાજ
જમીન, ભ ૂિમ; જમીનનો ઉપલો
થર

soil capillary
solar energy
solar radiation
solutions
solve problems
source
sources of error
specific heat
speed of revolution
speed of rotation
spiral galaxy
standard error of measurement
star

માં વન પિત ઊગી

શકે.
જમીનનો ઉપરી ભાગ
સ ૂયર્ની ઊજાર્
સ ૂયર્ની િકરણોત્સગર્તા
ઉપાયો, ઉકે લો
મુ કેલીઓનુ ં સમાધામ કાઢો
ોત
િુ ટના કારણો
િવિશ ટ ઉ ણતા
હલનની ગિત
ફરવાની ગિત
ભમ્મિરયા આકારની આકાશગંગા
માપમાં માનક

િુ ટ

તારો; (ફલજ્યો.) ગર્હ,
િસતારો; તારાના આકારનુ ં
ઘરે ણ,ુ ં ટીકડી; તારાના
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વી િનશાની – દડી ( દ ),
તી

બુિ વા ં

અથવા પર્ખ્યાત માણસ,
મુખ્ય નટ–નટી. તારા વડે
અંિકત કે સુશોિભત
કરવુ;ં નાટય, િચતર્પટ ઇ.
તરીકે રજૂ કરવુ;ં –માં
મુખ્ય નટ કે નટીનો ભાગ
state of stability
states of matter
static equilibrium
station model
stationary

ભજવવો.
િ થરતાની િ થિત
તત્વના પર્કારો
સમત ુલાનુ ં િ થિતશા
માલસામાનનુ ં મૉડેલ
િ થર, થાવર, િન લ,
એક ઠેકાણે ઊભુ,ં ન

stationary Earth (satellite)
stationary fronts
statistical analysis
Streak

બદલાતુ.ં
થાવર પ ૃથ્વી (ઉપગર્હ)
થાવર વાયુ
આંકડાશા નુ ં િવ લેષણ
પાતળી લાંબી, બહધ
ુ ા આડી
અવળી લીટી – રે ષા, રં ગની
કે િભ

દર્ યની

પ ી; વીજળીનો ચમકારો;
વભાવમાં રહેલી છટા,
લક્ષણ, વલણ. –ની ઉપર
લીટી(ઓ) ચીતરવી,
રે ખાંિકત કરવુ,ં વીજળી
stream

વેગે પસાર થવુ;ં જાહેર
પાણીનો પર્વાહ, વહેળો,
નાનકડી નદી; પર્વાહ,
વહેણ; સરખી લાયકાતવાળા
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ગણીને પસંદ કરે લા
શાળાના
િવ ાથીર્ઓનુ ં જૂથ.
–નો પર્વાહ વહેવો,
પર્વાહમાં – તરીકે
વહેંવ,ુ ં પર્વાહી સાથે
વહેવ;ુ ં પવનમાં કે
શાણીના પર્વાહમાં
તરવુ ં – હાલવુ;ં શાળાના
િવ ાથીર્ઓના જૂથોને
stream drainage pattern

structure
subduction
subduction zone
sun
sunspots
superposition
symbolic
system
systems thinking

લાયકાત પર્માણે ગોઠવવા.
પાણીના િનકાલની
યવ થા
સંરચના, બંધારણ
સબડક્શન
પ ૃથ્વીની વચ્ચેની જગ્યા
સ ૂયર્
સ ૂયર્ના િચ ો
કશાકની ઉપર મ ૂકવુ ં
સાંકેિતક, િચન્હ દશર્ક
પધ્ધિત
પધ્ધિત સંબિં ધત િવચાર

T
Tables
technological
technological design process
technological inventions
technological solutions
technological tools
technology
tectonic force
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ટે બલો, કોઠાઓ, કો ટકો
ઔ ોિગક
ઔ ોિગક િડઝાઇન કે આલેખન પર્િકર્યા
ઔ ોિગક શોધ
ઔ ોિગક ઉપાય
ઔ ોિગક ઉપકરણ
ઉ ોગ
ભ ૂ શિક્ત
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tectonics
temperature
terrestrial planets
test models
testable hypothesis
theories
theory
thermometer
three-dimensional landscape
threshold level
thunderstorm
tide
time
time period
time zone
topographic map
topography
tornadoes
tradeoffs
transfer of energy
transform plate boundary
transparency
transpiration

ભ ૂ િવ ાન
તાપમાન
બહારના ગર્હો
પરીક્ષણ માટે નમ ૂનાઓ
પરીક્ષણ કરી શકાય તેવા િસ ાંતો
િસ ાંતો
િસ ાંત
થમ મીટર
તર્ણ-પિરમાણીય િવ તાર
ઉ ેજના તર
િવજળી અને તોફાન
મોજૂ ં
સમય
સમય ગાળો
સમયનો પર્દે શ
થાિનક ભ ૂગોળ નક્શો
થાિનક ભ ૂગોળ
વાવાઝોડું
સોદાઓ
ઊજાર્ન ુ ં થળાંતર
ખડકની સીમામાં ફેરફાર
પારદશક
ર્ તા
ત્વચાના રં ધર્ોમાંથી
(ભેજ, વરાળ, ઇ.) બહાર
કાઢવુ ં – નીકળવુ;ં
(ગુપ્ત વાત ઇ.) બહાર

trench

પડવુ,ં જાણમાં આવવુ.ં
ુ ા
ઊંડો ખાડો, ખાઈ, શ ન
તોપમારાથી બચવા માટે
લ કરે ખોદે લી. –માં
ખાઈ(ઓ) – ખાડો કે ખાડા
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ખોદવા; નીચેની માટી ઉપર
આવે એવી રીતે અનેક ખાડા
ખોદવા. –ની ઉપર અનિધકૃત
આકર્મણ કરવુ,ં –ની સરહદ
– સીમા – પર આવેલ ું
tributary

હોવુ.ં
ખંડણી આપનાર કે આપવા
પાતર્ – ખંિડયો –(રાજા
કે રાજ્ય); મોટી નદીને કે
સરોવરને મળતી નદી,

tsunamis

ઉપનદી.
સુનામીઓ

U
Uncomformities
units of measurement
universe

અનકમ્ફમીર્ટીસ
માપના એકમો
અિખલ સ ૃિ ટ; િવ ;
દુિનયા, પ ૃથ્વી; સમગર્

unstable
uplift

urbanization
U-shaped valley

માનવજાિત.
અિ થર
ઉભા કરવુ,ં ઊંચુ કરવુ,ં ઉ િત
કરવી, ઉ ાર, ઉ િત.
શહેરીકરણ
ય ૂ-આકારવાળી ખીણ

V
valley
vegetation

velocity
vertical atmospheric movement
volcanic ash layers
volcanic eruptions
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ખીણ
વન પિત સ ૃિ ટ;
વન પિતનુ ં જીવન.
ઝડપ, વેગ.
લંબ પ આબોહવાનુ ં ચલન
જ્વાળામુખી પવર્તની રાખની પરતો
જ્વાળામુખીનુ ં ફાટવુ ં
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volcanoes
volume of a stream
V-shaped valley

જ્વાળામુખીઓ
ઝરણાનુ ં ઘનત્વ
વી-આકારવાળી ખીણ

W,X,Y,Z
warm fronts
water cycle
water table
water vapor
watershed

ગરમ હવાઓ
જળ ચકર્
જળ પુરવઠો
ભા પ
જલિવભાજક; કટોકટીનો
સમય, ભારે ઊથલપાથલના
આરં ભનો સમય, થાન, કે

wave action (bow)
weather

ઘટના.
તરં ગકાયર્
હવા, હવામાન, આબોહવા,
વાતાવરણની િ થિત;
વરસાદ, િહમ, પવન,
(નુકસાનકારક કે િવનાશક

weather data
weather events
weather forecasts
weather maps
weather patterns
weather variables
weathering
wind
wind speed
wind vane
wind velocity
year
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બળો તરીકે).
વાતાવરણની માિહતી
વાતાવરણની ઘટનાઓ
હવામાનનો વરતારો.
વાતાવરણના નક્શાઓ
વાતાવરણની પરે ખા
વાતાવરણમાં પિરવતન
ર્ ો
વાતાવરણ અથવા સમયથી ઘષર્ણની પર્િકર્યા
વાયુ
વાયુની ગિત
હવાનો વરતારો કરનાર
વાયુનો વેગ
વષર્

