THE UNIVERSITY OF BURDWAN
B.A./B.Sc. 5 SEMESTER (GENERAL) EXAMINATION, 2020 (CBCS)
SUBJECT: GEOGRAPHY
COURSE: GE 1 (PHYSICAL GEOGRAPHY)
TH

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 possible.
Section - A
1. Answer any six questions.

6x5= 30

যে য োন ো ছয়টি প্রনের উত্তর দোও।
a) Explain the scope of physical geography.
প্রো ৃ তি

ভূ ন োনের পতরতি আনেোচ ো

র।

b) Explain the Tricellular Meridional circulation pattern in Northern Hemisphere.
উত্তর য োেোনি ত্রে ি-য োষীয় বোয়ু সংবহ িত্ত্বটি বযোখ্যো

র।

c) Explain the causes of occurrence of powerful high tides.
শত্রিশোেী high tide সৃটির

োরণগুনেো আনেোচ ো

র।

d) Explain with diagram the concept of Low Velocity Zone.
তচি সহনেোন

েঘুনব মোিো অঞ্চনের িোরণোটি বযোখ্যো

র।

e) Discuss with examples the landforms developed in constructive plate boundary.
উদোহরণ সহনেোন
ঠ
োরী পোি সীমো োয় টঠি ভূ তমরূপগুতে আনেোচ ো র।
f) Discuss in brief about the landforms developed at the bottom of ocean.
সমুদ্র পৃনের িেনদনশ

টঠি ভূ তমরূপগুতে সংনেনপ আনেোচ ো

র।

g) Explain the major components of the hydrosphere.
বোতরমন্ডে ঠ

োরী প্রিো উপোদো গুনেো সংনেনপ বযোখ্যো

র।

h) Discuss in brief the major ocean currents developed in Atlantic Ocean.
আিেোতি

মহোসো নর উৎপন্ন প্রিো সমূদ্রনরোি গুতে সংনেনপ আনেোচ ো

র।
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Section - B
2. Answer any three questions.

3x10= 30

যে য োন ো তি টি প্রনের উত্তর দোও।

a) Explain with diagram the Earth’s internal structure as revealed by seismic waves.
ভূ - ম্পিয় িরনের সোনপনে পৃতিবীর অভযন্তরীণ ঠ তচিসহ বযোখ্যো

র।

b) Explain the global hydrological cycle and its significance.
তবশ্ব জেচক্র এবং িোর গুরুত্ব বযোখ্যো

র।

c) Critically explain the concept of Davis in landscape evolution.
ভূ তমরূপ তববিেন যেতভনসর েয়চনক্রর িোরণোটি সমনেোচ োসহ পেোনেোচ
ে
ো

র।

d) Discuss the classification scheme of climate according to Koppen.
য োনপ

ৃ ি তবশ্ব জেবোয়ুর যেণীতবভো আনেোচ ো

র।

e) Explain the criticisms faced by Alfred Wagener for his theory of Continental Drift.
আেনেে ওনয়

োনরর মতহসঞ্চরণ মিবোনদর সমনেোচ োগুতে বযোখ্যো

র।
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