B.A 3rd Semester (General) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Sociology
Paper: GE 3/CC 1C
Western Sociological Thought I
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the right-hand margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable and
upload answer sheets following University rules
দি ণ া
সংখ া িল ে র পূণমান িনেদশ কের
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব এবং িব িবদ ালেয়র িনয়ম অনুসরণ
কের উ রপ আপেলাড করেত হেব।
1. Answer any six of the following questions. Write each answer within 200 words: 6x5=30
িন িলিখত য কান ছয়
(a)

ে র উ র দাও। িত

What is the subject matter of Sociology according to Comte?
কাঁৎ-এর মেত সমাজতে র িবষয়ব

(b)

ত

বােদর ধারনা

ত

বােদর ধারনা

কা লখ।

িক?

Explain Marx’s concept of Revolution.
মাে র িব েবর ধারনা

(f)

সংি

What is Spencer’s concept of Positivism?
ােরর

(e)

িক?

Write a short note on Enlightenment.
আেলাক াি র ওপর এক

(d)

িক?

What is Comte’s concept of Positivism?
কাঁৎ-এর

(c)

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

ব াখ া কর।

Write a note on Comte’s concept of ‘Social Statics’.
কাঁৎ-এর 'সামািজক ি িত'র ওপর

কা লখ।

(g)

What is Marx’s view on religion?
ধেমর ওপর মাে র মতামত িক?

(h)

What is Comte’s theory of ‘Hierarchy of Sciences’?
কাঁৎ-এর 'িব ােনর

নীিবন াস' ত

িক?

2. Answer any three questions. Write each answer within 400 words:
য কান িতন

(a)

িবষয় িহেসেব সমাজত

গেড় ওঠার পছেন ফরাসী ও িশ

িব ািরত কর।

How did Spencer explain the evolution from ‘Militant’ to ‘Industrial’ societies?
ার িকভােব 'সামিরক' থেক 'িশ

(d)

সমােজ'র িববতন ক ব াখা কেরিছেলন?

Explain Marx’s materialist conception of history.
মাে র ইিতহােসর ব বাদী ধারনােক ব াখা কর।

(e)

িব েবর ভু িমকা িক?

Elaborate Comte’s theory of evolution.
কাঁৎ-এর িববতন ত

(c)

উ র ৪০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

What is the role of French and Industrial Revolution in the development of Sociology as
a discipline?
এক

(b)

ে র উ র দাও। িত

3x10=30

What is Marx’s theory of class struggle?
মাে র

নী সং ােমর ত

িক?

____________________

