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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-I Examination, 2021  

SOCIOLOGY 
PAPER: SOCA-I 

NEW AND OLD SYLLABUS 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 NEW SYLLABUS 

 GROUP-A / িবভাগ-ক  

 Answer any two questions from the following 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও 

12×2 = 24

1. Answer any one question from the following within 1000 words:
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Explain the deductive and inductive methods of sociology. 
সমাজতেttর আেরাহী ও অবেরাহী পdিতgিল িবে ষণ কেরা। 

(b) Discuss briefly any two theories of socialization.  
সামািজকীকরেণর েয-েকােনা dিট তtt সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

 

   

2. Answer any one question from the following within 1000 words:
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Briefly explain any two theories of social stratification. 
সামািজক sরিবন ােসর েয-েকােনা dিট তtt সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

4+8

(b) Write a note on ‘Urbanism as a way of life’.
‘নগরবাদ একিট জীবনধারা’ িবষেয় একিট টীকা েলেখা। 

12

   

3. Answer any one question from the following within 1000 words:
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Explain the sociological dimensions of economic life with special reference to 
division of labour.  

মিবভাজেনর উপর িবেশষ pাসি কতা সহ অথৈনিতক জীবেনর সমাজতািttক মাtা ব াখ া কেরা। 
(b) Write a note on education as an instrument of social change. 

সামািজক পিরবতেনর েkেt িশkার িমকার উপর একিট টীকা েলেখা। 
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4. Answer any one question from the following within 1000 words:
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর ১০০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

12×1 = 12

(a) Write a note on the social responsibility of science. 
িবjােনর সামািজক দািয়t িবষেয় একিট টীকা েলেখা। 

(b) Discuss Marxian, theory on social change. 
সামািজক পিরবতেনর মাkীয় তttিট ব াখ া কেরা। 

  

 GROUP-B / িবভাগ-খ 

 Answer any two questions from the following 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও 

10×2 = 20

5. Answer any two questions from the following within 400 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৪০০ শেbর মেধ  দাওঃ 

5×2 = 10

(a) Distinguish between community and association. 
সmpদায় এবং সংেঘর মেধ  পাথক  কেরা। 

(b) Discuss briefly the components of culture. 
সংskিতর উপাদানgিল সংেkেপ ব াখ া কেরা। 

(c) Briefly discuss the significance of cooperation. 
সহেযািগতার তাৎপয সংেkেপ ব াখ া কেরা। 

(d) What do you mean by relative deprivation? 
আেপিkক ব না বলেত িক েবােঝা ? 

  
6. Answer any two questions from the following within 400 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর pিতিট ৪০০ শেbর মেধ  দাওঃ 
5×2 = 10

(a) What are the social consequence of divorce?
িববাহ িবেcেদর সামািজক ফলাফল িক ? 

(b) Briefly discuss the types of social mobility. 
সামািজক সচলতার pকারেভদgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(c) What are the basic features of industrial society?
িশl সমােজর েমৗিলক বিশ gিল িক ? 

(d) Distinguish between class-in-itself and class-for-itself.
আtেচতন ে ণী এবং অনাtেচতন ে ণীর মেধ  পাথক  কেরা। 

  
7. Answer any two questions from the following within 400 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও pিতিট ৪০০ শেbর মেধ ঃ 
5×2 = 10

(a) What do you mean by political socialization? 
রাজৈনিতক সামািজকীকরণ বলেত িক েবােঝা ? 

(b) Discuss, in brief, education and modernization. 
িশkা এবং আধুিনকীকরণ সংেkেপ ব াখ া কেরা। 

(c) Differentiate between religion and magic.
ধম এবং যাdিবদ ার মেধ  পাথক  কেরা। 
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(d) What is the difference between organized and unorganized religion? 
সংগিঠত এবং অসংগিঠত ধেমর মেধ  পাথক  কী ? 

  
8. Answer any two questions from the following within 400 words each: 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও pিতিট ৪০০ শেbর মেধ ঃ 
5×2 = 10

(a) Discuss briefly the role of technology in society.
সমােজ pযুিkর িমকা সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

(b) What are the social consequences of science and technology?
িবjান ও pযুিkর সামািজক ফলাফল িক ? 

(c) Discuss the role of ideology in social movement.
সামািজক আেnালেন মতাদেশর িমকা আেলাচনা কেরা। 

(d) What is the role of social movement in social change?
সামািজক পিরবতেন সামািজক আেnালেনর িমকা িক ? 

 
 

 GROUP-C / িবভাগ-গ 

9. Answer any three questions from the following within 100 words each: 
িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাও pিতিট ১০০ শেbর মেধ ঃ 

2×3 = 6

(a) Define culture. 
সংskিতর সংjা দাও। 

(b) What is institution?
pিত ান বলেত িক েবােঝা ? 

(c) What do you mean by social distance?
সামািজক দূরt বলেত িক েবােঝা ? 

(d) Define social mobility. 
সামািজক সচলতার সংjা দাও। 

(e) Define marriage.  
িববােহর সংjা দাও। 

(f) Differentiate between power and authority.
kমতা ও কtেtর মেধ  পাথক  কেরা। 

(g) What do you mean by social movement?
সামািজক আেnালন বলেত িক েবােঝা ? 

(h) Define city. 
শহেরর সংjা দাও। 

(i) Differentiate between sacred and profane.
পিবt এবং অপিবেtর মেধ  পাথক  কেরা। 

(j) Differentiate between caste and class. 
জাত এবং ে ণীর মেধ  পাথক  কেরা। 
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 OLD SYLLABUS 

 GROUP-A / িবভাগ-ক 

 Answer Question No. 1 and any one question from the rest 
১ নং p  এবং অন  েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাও 

1. Write short notes on any two of the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষেয়র উপর সংিkp টীকা েলেখাঃ 

5×2 = 10

(a) Relation between Sociology and Economics 
সমাজতtt এবং অথনীিতর সmক 

(b) Features of Culture 
সাংskিতক বিশ সমূহ 

(c) Features of pre-modern societies 
pাক আধুিনক সমােজর বিশ  

(d) Ethnocentrism 
নৃkলেকিndকতা 

(e) Non-verbal communication 
অবাচিনক েযাগােযাগ 

(f) Micro sociology 
অণু-সমাজতtt 

(g) Factors of social change. 
সামািজক পিরবতেনর উপাদান। 

  
2. Analyse the practical significance of sociology.

সমাজতেttর ব বহািরক তাৎপয  িবে ষণ কেরা। 
15

  
3. Explain the various agencies of socialization.

সামািজকীকরেণর িবিভn মাধ ম সমূহ আেলাচনা কেরা। 
15

  
4. Explain the features of modern societies.

আধুিনক সমােজর বিশ াবলী আেলাচনা কেরা। 
15

  
5. Explain the major theories of Social Change.

সামািজক পিরবতেনর মূল তttgিল আেলাচনা কেরা। 
15

  

 GROUP-B / িবভাগ-খ 

 Answer Question No. 6 and any one question from the rest 
৬ নং p  এবং অন  েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাও 

6. Write short notes on any two of the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষেয়র উপর সংিkp টীকা েলেখাঃ 

5×2 = 10

(a) Gender identity  
িল  পিরিচিত 
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(b) Dark side of the family 
পিরবােরর অnকারাcn িদক 

(c) Social order and deviance 
সামািজক শৃ লা এবং িবc িত 

(d) Gender and crime
িল  এবং অপরাধ 

(e) Social stratification
সামািজক sরিবন াস 

(f) Ethnic antagonism
নৃkলগত বিরতা 

(g) Poverty and inequality. 
দািরd  এবং অসাম । 

  
7. Discuss gender-socialization. 

িল  সামািজকীকরণ িবষয়িট আেলাচনা কেরা। 
15

  
8. Discuss the major causes of crime.

অপরােধর pধান কারণসমূহ বণনা কেরা। 
15

  
9. Analyse the changes in family pattern. 

পিরবার পিরবতেনর ধারাgিল িবে ষণ কেরা। 
15

  
10. Explain the types of social stratification. 

সামািজক sরিবন ােসর ধরণgিল ব াখ া কেরা। 
15

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of 
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in 
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same answer 
script. 

 
——×—— 

 


