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Semester 2 Examinations 2020 

Paper: CC/GE - 2 

Total Marks: 50 

(Theory = 32; Internal = 5; Tutorial = 8; Attendance = 5) 

Group A 

Answer any Two (2) Questions       2 x 10 = 20 

1. What are the types of family?                  

2. Discuss the process of Sanskritization that takes place in the Indian caste system.    

3. Write a note on problems of national unity.                     

4. Write a note on Women’s Movement.                                  

Group B 

Answer any Six (6) Questions       6 x 2 = 12 

5. Define tribe.  

6. State 2 features of caste. 

7. Define family. 

8. What are the 2 types of kinship? 

9. What do you mean by sexism? 

10. Do you think India is a pluralistic society? 

11. Define unity in diversity. 

12. Define gender discrimination  

Group C (Internal Assessment) 

Answer any Five (5) Questions                       5 x 1 = 5 

1. State two features of tribe. 

2. Define sanskritization. 



3. What are the bases of Kinship? 

4. What are the two patterns of Kinship in India? 

5. What is the concept of women as a minority? 

6. Mention any two features of women’s movement in India. 

7. What do you understand by Physical unity in Indian context? 

8. What do you understand by Cultural unity in Indian context? 

Group D (Tutorial) 

Answer any One (1) Question                                        1 x 8 = 8 

1. Write a note on the changing aspect of caste in India 

2. Define kinship. Write a note on the important characteristics of clan organization. 

বিভাগ – ক 

যে য োন দুটি (২) প্রশ্নের উত্তর দোও।       ২ x ১০ = ২০ 

১। পররবোশ্নরর সংজ্ঞো দোও। পররবোশ্নরর ধরণ  ী  ী?       

২। সংসৃ্কতী রশ্নণর প্রক্রিযোটি আশ্ন োচনো  র েো ভোরতীয জাতব্যাব্স্থা পদ্ধরতশ্নত ঘশ্নি। 

৩। জোতীয ঐক্যযর সমসযোর রবষশ্নয এ টি িী ো য খ।    

৪। মরি োশ্নদর আশ্নদো শ্নন এ টি িী ো য খ।                       

বিভাগ – খ  

যে য োন ছযটি (৬) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৬ x ২ = ১২ 

 ৫. উপজোরতর সংজ্ঞো দোও। 

৬। জাতব্যাব্স্থার দুটি (২) বব্শিষ্ট্য দোও। 

৭। পররবোশ্নরর সংজ্ঞো দোও।  

৮। দুই ধরশ্ননর আত্মীযতো  ী? 

৯। যেৌনতো ব শ্নত  ী যবোঝ? 



১০। যতোমোর র  মশ্নন িয যে ভোরত এ টি বিুত্ববোদী সমোজ? 

১১। ববরচশ্নযয ঐশ্ন যর সংজ্ঞো দোও। 

১২। র ঙ্গ ববষশ্নমযর সংজ্ঞো দোও। 

বিভাগ – গ (Internal Assessment) 

যে য োন পোাঁচটি (৫) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ৫ x ১ = ৫  

১। উপজোরতর দুটি (২) ববরিষ্ট্য দোও।  

২। সংসৃ্কতী রশ্নণর সংজ্ঞো দোও।  

৩। আত্মীযতোর ঘো াঁটি  ী  ী? 

৪। ভোরশ্নত আত্মীযতোর দুটি (২) রনদি শন  ী  ী? 

৫। সংখযো ঘু রিসোশ্নব নোরীশ্নদর ধোরণো  ী? 

৬। ভোরশ্নত মরি োশ্নদর আশ্নদো শ্ননর যে য োনও দুটি (২) ববরিষ্ট্য উশ্নেখ  র। 

৭। ভোরত প্রসশ্নঙ্গ িোরীরর  ঐক্যয ব শ্নত  ী যবোশ্নঝো? 

৮। ভোরত প্রসশ্নঙ্গ সোংসৃ্করত  ঐযয ব শ্নত  ী যবোশ্নঝো?  

বিভাগ – ঘ (Tutorial) 

যে য োন এ টি (১) প্রশ্নের উত্তর দাও।      ১ x ৮ = ৮  

১। ভোরশ্নত জোরতর পররবরতশত রদ  সম্পশ্ন শ এ টি িী ো য খ। 

২। আত্মীযতোর সংজ্ঞো দোও। বংি সংগঠশ্ননর গুরুত্বপূণ শ ববরিষ্ট্যগুর শ্নত এ টি িী ো য খ। 

     


