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UG/1st Sem/GEO/H_G/21(CBCS) 

UG 1st Semester Examination 2021 
GEOGRAPHY (Honours/General) 

Paper: DC-1A / GE-1A 
Geotectonic & Geomorphology

(CBCS) 

Full Marks: 25 Time: Two Hours 

The figures in the margin indicate full marks 

Group-A 

Answer any one question 10X1=10 

1. Discuss in details about the fluvial cycle of erosion with suitable

diagrams. Shortly discuss its interruption.

7+3=10 

2. Explain with suitable examples and diagram(s) about the natural and

manmade causes of earthquake. What are consequences of

earthquake?

6+4=10 

Group-B 

Answer any three questions 5X3=15 

3. Make short notes on any two depositional landforms made by river. 5 

4. Write down the merits and demerits of “Tidal Hypothesis”. 5 

5. Distinguish between sedimentary rocks and metamorphic rocks. 5 

6. Explain the bases of plate tectonic theory. 5 

7. Make a short note on hanging-valley and bergsrund . 5 

8. Briefly explain the importance of the concept of ‘jig-saw-fit’ in the

continental drift theory.

5 
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ব ানুবাদ 

Full Marks: 25 Time: Two Hours 

The figures in the margin indicate full marks 

Group-A 

যেকােনা এক  ে র উ র দাও  10X1=10 

1. উপযু  িচ সহ নদীর য়চে র  িব ািরত আেলাচনা কর এবং

াভািবক য়চে র বাধা স ে  আেলাচনা কর।

7+3=10 

2. উপযু  উদাহরণ ও িচ সহ ভূিমকে র াকৃিতক ও অ- াকৃিতক

(মানব ারা তির)কারণ িল ব াখ া দাও। ভূিমকে র ফলাফল িল িক

িক?

6+4=10 

Group-B 

যেকােনা িতন  ে র উ র দাও 5X3=15 

3. নদীর স য় এর ফেল তির যেকােনা দু  ভূিম প স েক কা লখ।   5

4. “Tidal Hypothesis” (টাইডাল হাইেপােথিসস)-এর না ণ এবং িল

লখ।

5 

5. পালিলক িশলা এবং পা িরত িশলার মেধ  পাথক  লখ। 5 

6. ‘ ট টকটিনক’ তে র িভি িল িবে ষণ কর। 5 

7. ঝুল  উপ কা (hanging-valley) এবং বারগ (bergsrund) –এর

স েক কা লখ।

5 

8. সংি  আকাের িজগ-স-িফ  (‘jig-saw-fit’) এই ধারনার মহােদশীয়

স ালন তে  -এর  আেলাচনা কর।

5 

*** 


