
 

B.A. / B.Sc. SEMESTER  II (HONOURS) EXAMINATION, 2022 (CBCS)  

SUBJECT: GEOGRAPHY  

COURSE: CC-3 (HUMAN GEOGRAPHY) 

 

Time: 3 Hours                                                                                                   Full Marks: 60 

 

The figures in the right hand margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable. 

 

SECTION-A 

 

1. Answer any ten questions from the following.                                             2×10=20                                                                         

            নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো দশটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 
 

a. What is Innovation? 

উদ্ভোবি ন  ? 

 

b.  Define cultural hearth.  

সোাংসৃ্কনত  সুনত োগোধ্রর সাংজ্ঞো দোও।  
 

c. What is absolute space? 

নিরধ্েক্ষ যদশ ন  ? 

 

d. Name two types of cultural diffusion. 

সোাংসৃ্কনত  বেোেধ্ির দটুি প্র োরধ্েধ্দর িোম যিি।    

 

e. Mention the importance of society? 

সমোধ্ের গুরুত্ব উধ্েি  র।  
 

f. What do you mean by Neanderthal Man? 

নিয়োিডোরথোি মোিুষ বিধ্ত কি যবোঝ ? 

 

g.  Define social morphology. 

সোমোনে  অঙ্গসাংস্থোধ্ির সাংজ্ঞো দোও। 
 

h.  What is optimum population? 

 োমে েিসাংিেো ন ? 

 

i. What does a ‘S’ curve represent on a population growth? 

েিসাংিেোর বৃনিধ্ত ‘S’ curve এর প্রনতনিনযত্ব ন  প্র োর যিি।  



 

 

j.  What do you mean by Pastoral Nomadism? 

েশুেোি  েোেোবর বিধ্ত ন  যবোঝ ? 

 

k. What is the man-land ratio? 

মোিুষ-েনমর অিুেোত ন  ? 
 

l.  Distinguish between developed and developing countries. 

উন্নত এবাং উন্নয়িশীি যদধ্শর মধ্যে েোথথ ে যিি। 
 

m. What is Kayak? 

 োয়ো  ন  ? 

 

n.  What is cultural landscape? 

সোাংসৃ্কনত  েূ-দশৃে ন  ? 

 

o. Define Dialect. 

উেেোষোর সাংজ্ঞো দোও।  

SECTION-B  

 

2. Answer any four questions from the following.                                                 4×5=20 

           নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো চারটি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 
 

a. Define Human Geography. Briefly describe recent trends of Human Geography.   2+3                          

মোিবীয় েূধ্গোধ্ির সাংজ্ঞো দোও। সাংধ্ক্ষধ্ে মোিবীয় েূধ্গোধ্ির সোম্প্রনত  প্রবণতোগুনি যিি।  
 

b. Distinguish between race and ethnicity.                                                                         5 

েোনত এবাং েোনতসত্তোর মধ্যে েোথথ ে যিি।  
 

c. Differentiate Cultural Diffusion from Cultural Convergence.                                       5 

সোাংসৃ্কনত  বেোেি ও সাংসৃ্কনত  সমধ্ নি তোর েোথথ ে  র। 
 

d. Describe in brief the major cultural regions based on religion in India.                        5 

যধ্মথর উের নেনত্ত  ধ্র েোরধ্তর প্রযোি সোাংসৃ্কনত  অঞ্চিগুনির সাংনক্ষপ্ত বণথিো দোও। 
 

e. How are the rural house types influenced by the elements of social morphology?       5                                                                                                                

সোমোনে  রূেনবদেোর উেোদোিগুনি ন েোধ্ব গ্রোমীণ বোনির প্র োরধ্  প্রেোনবত  ধ্র তো 

যিি।  



 

 

f. Define urban settlement. Classify urban settlements according to function.         2+3=5 

যেৌরেিবসনতর সাংজ্ঞো দোও।  োধ্েথর নেনত্তধ্ত যেৌরেিবসনতর যেনণনবিেোস  র।  
 

SECTION- C  

3. Answer any two questions from the following.                                                 10×2=20 

            নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যেধ্ োধ্িো দটুি প্রধ্শ্নর উত্তর দোও। 
 

a. Describe the characteristics of major racial groups of the world.  

নবধ্ের প্রযোি েোনতধ্গোষ্ঠীগুনির ববনশষ্ট্ে বণথিো  র। 
 

b.  Discuss major cultural realms of the world.  

েৃনথবীর প্রযোি সোাংসৃ্কনত  েগৎগুনি আধ্িোচিো  র।  
 

c. Explain the Demographic Transition Model of population growth with diagram.  

েিসাংিেো বৃৃ্নির Demographic Transition Model নচত্রসহ বেোিেো  র। 
 

d. Elaborate human-environment relation with reference to the hot desert region. Give 

example.   

উষ্ণ মরু অঞ্চধ্ির স্বোধ্েধ্ক্ষ মোিুধ্ষর সধ্ঙ্গ েনরধ্বধ্শর সম্প থ টি নবস্তোনরত যিি। উদোহরি দোও। 
 

--------------------- 


