
 

B.A. /B.Sc. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Geography 

Course: CC-13 (Evolution of Geographical Thought) 

Time: 3 Hours                                                                                                   Full Marks:60 

The figures to the right indicate full marks for questions. Candidates are requested to give 

their answers in their own words as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলী প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক। পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর 

ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

 

SECTION - A 

 

Answer any six questions from the following                                              6×5=30 

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও. 

 

1. Enlist very briefly the contributions of two great Greek scholars Anaximander and 

Hecateous in the geography of the ancient period. 

প্রাচীন ভূশ্ন াশ্নল দুইেন ক্ষবখ্যাে গ্রীক প্রাজ্ঞ অনযাক্সিমাশ্নের ও হহকাটিয়াশ্নসর অবদানসমূহশ্নক 

অক্ষে সংশ্নিশ্নপ নক্ষর্থভুক্ত কর। 

 

2. Give a brief account of the development of Geography as a ‘Spatial Science’. 

'দদক্ষশক ক্ষবজ্ঞান' ক্ষহশ্নসশ্নব ভূশ্ন াশ্নলর ক্ষবকাশ সংশ্নিশ্নপ হলশ্নখ্া। 

 

3. Present a pen-picture on the academic contributions of Ibn Batuta and Ibn Khaldun in the 

development of medieval geography. 

মধ্যযু ীয় ভূশ্ন াশ্নলর ক্ষবকাশ্নশ ইবন বেুো এবং ইবন খ্ালদুশ্ননর ক্ষক ক্ষক পক্সিেযপূণ ে অবদান ক্ষিল, 

োর ওপশ্নর একটি সংক্ষিপ্ত হলখ্নীক্ষচত্র উপস্থাক্ষপে কর। 

 

4. Why the period between 200 to 700 A.D. is known as ‘Dark Age’ in Geography? 

২০০ হর্থশ্নক 700 A.D. সময়কাল ভূশ্ন াশ্নলর 'অন্ধকারয ু' ক্ষহশ্নসশ্নব হকন পক্ষরক্ষচে? 

 

5. What are the major criticisms of ‘Quantitative Revolution’ in geography? 

ভূশ্ন াশ্নল পক্ষরমাক্সত্রক ক্ষবপ্লশ্নবর প্রধ্ান সমশ্নলাচনাগুক্ষল ক্ষক ক্ষক? 

 



 

6. Mention the process of acquiring knowledge through Immanuel Kant. 

ইম্মানুশ্নয়ল কাশ্নের মে অনুযায়ী জ্ঞান আহরশ্নণর প্রক্সিয়াগুক্ষল উশ্নেখ্ কর। 

 

7. Analyse the background for the development of Possibilism in Geography. 

ভূশ্ন াশ্নল 'সম্ভাবনাবাশ্নদর' ক্ষবকাশ হপ্রিাপিটি ক্ষবশ্নেষণ কর। 

 

8. Discuss briefly about the fundamental characteristics of ‘Regional Approach’. 

আঞ্চক্ষলক পদ্ধক্ষের হমৌক্ষলক দবক্ষশষ্টগুক্ষল সম্পশ্নকে সংশ্নিশ্নপ আশ্নলাচনা কর। 

 

 

SECTION - B 

 

Answer any three questions from the following     3×10=30 

ন ম্ননিনিত প্রেগুনির মনযে যে য োন ো নত টি প্রনের উত্তর দোও। 

a) Highlight the focal areas of research of Ferdinand von Richtofen and Alfred Hettner in 

the German school of geographical thought. 

োম োক্ষনশ্নে হভৌশ্ন াক্ষলক ক্ষচন্তাক্ষবষয়ক আশ্নলাচনায় ফাক্ষডেনযাে ভন ক্ষরখ্ শ্নোশ্নফন এবং আলশ্নেড 

হহিনাশ্নরর  শ্নবষণার মূল োয় াগুক্ষলশ্নক আশ্নলাক্ষকে কর। 

 

b) Describe in brief the contribution of Carl Ritter in geography. 

ভূশ্ন াশ্নল কাল ে ক্ষরিাশ্নরর অবদান সংশ্নিশ্নপ বণ েনা কর। 

 

c) Elaborate the contribution of American geographers in the modern age. 

আধু্ক্ষনক যশু্ন  ভূশ্ন াশ্নল আশ্নমক্ষরকান হভৌ ক্ষলকশ্নদর অবদান ক্ষবশ্নেষণ কর। 

 

d) Enunciate the remarkable histogenesis related to the Indian contributions within the 

panorama of geographical discipline. 

ভূশ্ন াল ক্ষশিার ক্ষবস েৃে পক্ষরসশ্নর ভারেীয় অবদাশ্ননর উশ্নেখ্শ্নযা য ঐক্ষেহাক্ষসক সচূনার ক্ষববৃক্ষে 

ক্ষলক্ষপবদ্ধ কর। 

 

e) Discuss the expansion of Determinism during the 19th and the 20th century. 

উনক্ষবংশ এবং ক্ষবংশ শেশ্নক ক্ষনয়ন্ত্রনবাশ্নদর ক্ষবকাশ আশ্নলাচনা কর। 


