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B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2020-21 

Subject:  GEOGRAPHY 

Course Title: Evolution of Geographical Thought 

Course ID: 51911                                                     Course Code: SH/GEO-501-C-11  

Time: 2 Hours                                                                                                    Full Marks: 40                    

                                       The figures in the margin indicate full marks 

                                                                    Section-A  

1. Answer any five questions selecting at least one but not more than two from each unit 

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি তেন্তু অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও    2×5=10     

Unit-I (Development of Geography)                                                                                                                         

a. Why geography is called a ‘Spatial Science’?   

ভূক োলকে থেি ‘স্থোতিে তিজ্ঞোি’ িলো হয়?    

b. Write down the names of two notable post-modern geographers.  

দুই জি উকেখক ো য থপোস্ট-মডোি ন ভূক োলতিকদর িোম থলকখো।   

c. What do you understand by ‘Paradigm in Geography’?  

‘Paradigm in Geography’ িলকি তে থিোক ো? 

Unit- 2 (Development of Schools of thought in Modern Geography)  

d. Mention the names of two great contributors belonging to the German School.  

জোম নোি সু্ককলর অন্তভভ নক্ত দুজি তিতিষ্ট অিদোিেোরীর িোম উকেখ ের । 

e. What do you understand by the term ‘Lebensraum?   

‘Lebensraum’  িলকি তে থিোক ো ? 

f. What is ‘Stop & Go Determinism’?    

‘Stop & Go Determinism’ তে?  

Unit-3 (Concept and trends in Geography) 

g. What is ‘Empiricism’? 

‘Empiricism’ তে?  

h. Mention the names of two famous proponents of Environmental Determinism. 

Environmental Determinism এর দুই প্রিক্তোর িোম উকেখ ের।    

i. Define Positivism.  
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Positivism এর  সংজ্ঞো থলকখো ।    

Section- B 

2. Answer any five questions selecting at least one but not more than two               4×5=20 

প্রতিটি ইউতিি থেকে েমপকে এেটি তেন্তু অিতিে দুটি প্রকের উত্তরসহ থমোি পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও     

  Unit- 1 (Development of Geography) 

a. Briefly explain why Eratosthenes may be regarded as the first scientific geographer.   

সংতেপ্তভোকি িযোখযো ের থেি ইকরোকিোতস্টতিস থে প্রেম বিজ্ঞোতিে ভূক োলতিদ তহসোকি িরো 

হয় ।  

b. Write a short note on the valuable contributions of Arab Geographers. 

 আরি ভূক োলতিদকদর মূলযিোি অিদোি সম্পকেন এেটি সংতেপ্ত থিোি থলকখো ।  

c. Briefly describe how the exploration and discoveries affected the development of geographic 

thought. 

অিুসন্ধোি এিং আতিষ্কোর েীভোকি থভৌ তলে তচন্তোর তিেোিকে প্রভোতিি েকরতিল িো 

সংকেকপ ির্ নিো ের ।  

                                       Unit- 2 (Development of Schools of thought in Modern Geography) 

d. Discus the influence of Charles Darwin’s immense contribution on geographical 

development.  

থভৌ তলে তচন্তোর তিেোকি চোল নস ডোরউইকির অপতরসীম অিদোকির প্রভোি আকলোচিো ের ।    

e. What were the major fields of geographical learning contributed by the British School?  

তিটিি সু্কল থভৌ তলে তিেোর থেোি থেোি প্রিোি থেত্রগুতল থি তিকিষ অিদোি থরকখ তিকলো ? 

f. Write a short note on the concept of Chorology.  

থেোকরোকলোজজ িোরর্োর উপর এেটি সংতেপ্ত থিোি থলকখো ।   

Unit-3 (Concept and trends in Geography) 

g. Distinguish between systematic and regional approach.  

পদ্ধতি ি এিং আঞ্চতলে পদ্ধতির মকিয পোে নেয তিরূপর্ ের।  

h. Write a short note on the concept of Human Ecology.   

তহউমযোি ইকেোলজজর িোরর্ো সম্পকেন এেটি সংতেপ্ত থিোি থলকখো । 

i. Write a short note on post-modernism in geography.   

Post-modernism িোরর্োর উপর এেটি সংতেপ্ত থিোি থলকখো । 
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Section-C 

                                                              Answer any one question.   10×1=10 

থ কেোকিো এেটি প্রকের উত্তর দোও 

3. Write a detail account on the contribution of Alexander Von Humboldt in the development of 

geography as a discipline.     

ভূক োকলর তিেোকি আকলেজোন্ডোর ভি হোকবোকের অিদোি সম্পকেন তিিদ তিিরর্ দোও।  

4. Discuss the contributions of American School of Thought in the growth and evolution of 

geographical knowledge.    

থভৌ তলে জ্ঞোকির িজৃদ্ধ ও তিিিনকি আকমতরেোি সু্কল অফ েি এর অিদোকির তিষকয় 

আকলোচিো  ের। 

5. Discuss the impact of Quantitative Revolution in the development of geographical thought.  

থভৌ তলে তচন্তোর তিেোকি মোজত্রে তিপ্লকির প্রভোি আকলোচিো ের।  
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