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B.A. 1st  Semester (Honours) Examination, 2021-22 

Subject: EDUCATION 

Course ID: 10212                              Course Code: AH/EDN/102/C-2 

Course Title:  Sociological Foundations of Education 

Full Marks: 40                     Time: 2 hrs. 

The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 
 

1. Answer any Five questions:                                                                                      (2x5=10) 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

a. Write down the definition of Educational-Sociology. 

শিক্ষো-সমোজশিদযোর সংজ্ঞো যেখ।  

 

b. Write two characteristics of Sanskritization. 
সংসৃ্কতীকরশ্নের দুটি বৈশিষ্ট্য যেখ।         

 

c. What is meant by Population Explosion?  
জনশিস্ফোরণ িেস্ে  ী  যিোঝোয় ? 

 

d. What is meant by Culture ? 
সংসৃ্কশে িেস্ে শ  যিোঝোয় ?  

 

e. What is Capitalism?  
প াঁজজিোদ  ী?  

 

f. Write two differences between Primary and Secondary group. 
প্রোথশম  ও য ৌণ য োষ্ঠীর দ টি পোথ থ য যেখ? 

 

g. State any two merits of Globalization. 
শিশ্বোয়স্নর দ টি স ফে শিিৃে  র।   

 

h. Mention any four factors of National Integration. 
জোেীয় সংহশের চোরটি উপোদোন উস্েখ  র।  

 

 

 



 

 

 

 
2.  Answer any Four questions:                                                                                            (5x4=20) 

যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

a) Briefly state the relationship between Education and Sociology. 
শিক্ষো ও সমোজশিদযোর  সম্প থ সংস্ক্ষস্প শিিৃে  র।  

 

b) How technology influences Education? 
প্রে জি শ ভোস্ি শিক্ষোস্  প্রভোশিে  স্র ?  

 

c) Discuss the impact of Socialism on Education. 

শিক্ষোয় সমোজিোস্দর প্রভোি আস্েোচনো  র।  

 

d) Briefly discuss the characteristics of Modernization. 
আধুশিকীকরশ্নের বৈশিষ্ট্যগুশে সংস্ক্ষস্প আস্েোচনো  র।  

 

e) Describe the main causes of poverty in India. 

ভোরেিস্ষ থ দোশরদ্রেোর মূখয  োরণগুশে িণ থনো  র।  

 

f) How unemployment affects education? 
যি োরত্ব শ ভোস্ি শিক্ষোস্  প্রভোশিে  স্র?  

  

 
        

         3.  Answer any One questions:                                                                           (10x1=10) 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

         a) What is meant by Sociology of Education ? Briefly discuss the scope of    

              Educational Sociology . 
      শিক্ষোর সমোজশিদযো িেস্ে শ  যিোঝোয় ? শিক্ষোশ্রয়ী সমোজশিদযোর পশরশি সংস্ক্ষস্প আস্েোচনো  র।  

                                                                                                                                         2+8=10 
 

b) What is Social Group. Explain the significance of Secondary Group on Education. 
 সোমোজজ  য োষ্ঠী  ী? শিক্ষোয় য ৌণ য োষ্ঠীর গুরুত্ব িযোখযো  র।                                       2+8=10 

  
 

 
 


