B.A./B.Sc. SEMESTER-VI (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS)
SUBJECT: GEOGRAPHY
COURSE : CC 13 (THEORETICAL)
(EVOLUTION OF GEOGRAPHICAL THOUGHT)
Time : 3 Hours

Total Marks : 60

The figures in the right indicate full marks for questions. Candidates are required to give
their answers in their own words as far as practicable.
SECTION : A
1)

Answer any ten questions from the following :

10×2 = 20

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে থেধ্ে থে থেোধ্িো ১০নি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও।
a) “All History must be treated Geographically and all Geography must be treated
Historically”- Whose Comment is this ? Which Country was he from?
“সমস্ত ইনতহোসধ্েই থ ৌধ্ োনিেতোর নিনরধ্ি নিচোর েরো আিশ্েে, আর সমস্ত ূ ধ্ োিধ্ে ঐনতহোনসে
দৃ নি ঙ্গীর নিনরধ্ি পেযোধ্িোচিো েরো দরেোর” – েোর িক্তিে এনি ? নতনি থেোি থদধ্শ্র মোিু ষ নিধ্িি ?
b) Which time period is known as ‘Dark age’ in Geography? Why is it called so?
থেোি সময়েোিধ্ে ূ ধ্ োধ্ি ‘অন্ধেোরময় েু ’ িধ্ি অন নহত েরো হধ্য় েোধ্ে ? থেি ঐরূপ িোমেরণ হধ্য়ধ্ি
?
c) Name any four Geographers from the American School of Geographical thought.
থ ৌধ্ োনিে নচন্তোযোরোর জ ধ্ত থে থেোধ্িো চোরজি আধ্মনরেোি থ ৌধ্ োনিধ্ের িোম ের।
d) Who is considered to be the main propounder of Human Geography? Name any one
book authored by him.
মোিিীয় ূ ধ্ োধ্ির প্রযোি প্রস্তোিে থে নিধ্িি ? তোাঁর রনচত থে থেোধ্িো এেনি গ্রধ্ের িোম ের।
e) What is Neo-determinism? Why is it so significant in the area of Geographical thought?
িিে নিয়ন্ত্রণিোদ নে ? থেি থ ৌধ্ োনিে নচন্তোযোরোর জ ধ্ত এনি এতিো তোৎপেযেপূ ণয ?

f) What do you understand by “Regionalism”? Name any one Geographer who used to
support strongly this concept.
‘আঞ্চনিেতোিোদ’ িিধ্ত তুনম নে থিোঝ ? এমি এেজি থ ৌধ্ োনিধ্ের িোম ের, নেনি ঐ মতিোদধ্ে দৃ ঢ়
প্রতেধ্য়র সোধ্ে সমেযি েরধ্তি।
g) Who are the authors of the two books namely “Locational Analysis in Human
Geography” (1966) and “Explanation in Geography” (1969)?
“Locational Analysis in Human Geography”, 1966 ও “Explanation in Geography”,
1969 – এই গ্রেদ্বধ্য়র প্রধ্ণতো েোরো ?
h) Define the term ‘Geography’. Can this be called a Spatial Science?
ূ ধ্ োি শ্ব্দনিধ্ে সংজ্ঞোনয়ত ের। এধ্ে নে ‘দদনশ্ে নিজ্ঞোি’ িিো চধ্ি ?
i)

Who was Carl O’ Sauer? Define Cultural Landscape according to him.
েোিয ও সয়োর থে নিধ্িি ? তোাঁধ্ে অিু সরণ েধ্র সোংস্কৃনতে ূ -দৃ ধ্শ্ের সংজ্ঞো দোও।

j) Define the term of Areal Differentiation.
‘ক্ষেত্রগত পৃ থকীকরণ’ শব্দটির সংজ্ঞা দাও।
k) Highlight any two demerits of Quantitative Revolution in Geography.
ূ ধ্ োধ্ি মোনিে নিপ্লধ্ির থে থেোধ্িো দু ইনি উধ্েিধ্েো ে ত্রুনিধ্ে আধ্িোনেত ের।
l) What do you mean by ‘System’ in Geography? Name any one Geographer who
established the system-concept.
ূ ধ্ োধ্ি ‘প্রণোিী’ িিধ্ত তুনম নে অিু যোিি ের ? থে থেোধ্িো এেজি থ ৌধ্ োনিধ্ের িোম ের, নেনি
প্রণোিী ত যোরণোর উধ্দেোক্তো নিধ্িি।
m) Who wrote the book entitled as “Geography as Human Ecology”? What is the inner
meaning of ‘Ontology’ in Geography?
“Geography as Human Ecology” িোমে গ্রেনি থে রচিো েধ্রনিধ্িি ? ূ ধ্ োধ্ি ‘তত্ত্বনিদেো’ েেোনির
আ েন্তরীণ অেয নে ?
n) Mention the name of any one book written by the renowned geographer Alexander-vonHumboldt. Who is Carl Ritter?
প্রিেোত থ ৌধ্ োনিে আধ্িেজোন্ডোর

ি হোমধ্িোধ্ের অনিস্মরণীয় রচিোনির উধ্েি ের। েোিয নরিোর থে

নিধ্িি ?
o) Point out the names of any four remarkable personalities in the context of Geographical
Explorations.
থ ৌধ্ োনিে অিু সন্ধোি প্রসধ্ঙ্গ থে থেোধ্িো চোরজি উধ্েিধ্েো ে িেনক্তধ্ের িোম উধ্েি ের।
SECTION: B
2)

Answer any four questions from the following : -

4 × 5 = 20

নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে থেধ্ে থে থেোধ্িো ৪নি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও
a) Distinguish between the Geocentric and Heliocentric view of the Universe.
মহোনিধ্ের ূ ধ্েনিে এিং সূ েযধ্েনিে দৃ ধ্শ্ের মধ্যে পোেযেে ের ।
b) Highlight the roles played by Al – Masudi and Al – Biruni in the development of
Geography in Medieval period.
মযেেু ীয় ূ ধ্ োধ্ির ক্রমনিেোধ্শ্ আি-মোসু নদ ও অিনিরুণীর অিদোধ্ির উপর আধ্িোেসম্পোত কর।
c) Write about the contribution of Greek scholars in Physical Geography.
প্রোেৃনতে ূ ধ্ োধ্ি গ্রীে পনিতধ্দর অিদোি সম্পধ্েয থিি।
d) What do you mean by Dualism in Geography?
ূ ধ্ োধ্ি দদ্বতিোদ িিধ্ত েী থিোঝ?
e) Elaborate the merits of Quantitative Revolution that was developed in the post second –
World war period.
নদ্বতীয় নিেেু ধ্ের পরিতযী পেযেোধ্য় নিেনশ্ত পনরমোনিে নিপ্লধ্ির গুণোিিীসমূ হধ্ে িেোিেো েধ্রো।
f) Distinguish between Regional and Systematic Approaches in Geography.
প্রণোিীিে ূ ধ্ োি থেোেোয় থেোেোয় আঞ্চনিে ূ ধ্ োি অধ্পক্ষো পৃ েে, থসগুনিধ্ে উধ্েি ের।

SECTION : C
3)

Answer any two questions from the following :
নিধ্ম্ন উনেনিতগুনির মযে থেধ্ে থে থেোধ্িো ২নি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও।
a) Write in detail about the contribution of Roman scholars in Geography.
ূ ধ্ োধ্ি থরোমোি পনিতধ্দর অিদোি সম্পধ্েয নিস্তোনরত থিি।

2×10=20

b) What were the contributions of Arabs in the major fields of geographic learning?
থ ৌ নিে নশ্ক্ষোর প্রযোি থক্ষধ্ি আরিধ্দর অিদোি েী নিি?
c) Describe in detail the geographical concepts of Vidal de la Blache.
ন দোি থদ িো ব্লোধ্শ্ -এর থ ৌ নিে যোরণোগুধ্িো নিস্তোনরত োধ্ি িণযিো ের।
d) Describe recent trends in modern Indian Geography.
আযু নিে োরতীয় ূ ধ্ োধ্ির সোম্প্রনতে প্রিণতো িণযিো ের।

