B.A. Semester III (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: Sociology
Paper: CC 7
Modern Sociological Theory- 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

ে র উ র দাও। িত

উ র ২০০ শে র মেধ িলখেত হেব।

(a) What did Malinowski mean by human needs?
মানুেষর

েয়াজন বলেত ম ািলনি

িক বুিঝেয়েছন?

(b) What are the major arguments of structural functionalism?
গঠনমূলক ি য়াবাদ-এর মূল ব ব িল িক?
(c) Briefly discuss the central argument of critical theory.
ি

কাল িথওরীর মূল ব েব র সংি

আেলাচনা কর।

(d) Discuss, after Coser, two functions of social conflict.
কাসারেক অনুসরণ কের সামািজক

ে র দু

কায স

েক আেলাচনা কর।

(e) Point out the role of linguistics in hermeneutic tradition.
হারেমিনউ ক ঐিতেহ ভাষাতে র ভূ িমকা িনধারণ কর।
(f) How does Parsons conceptualize the social system?
পারসন

কীভােব সামািজক ব ব ার ধারণা

গঠন কেরন ?

(g) What did Robert K. Merton mean by ‘theories of the middle range’?
রবাট ক.মাটন ‘মধ ম পযােয়র ত ’ বলেত কী বুিঝেয়েছন?
(h) What is ‘looking-glass self’?
লুিকং

াস স ্ কী?

2. Answer any three questions: Write each answer within 400 words:
য কান িতন
ে র উ র দাও। িত উ র ৪00 শে র মেধ িলখেত হেব।

3x10=30

(a) Discuss the nature and scope of sociological theory.
সমাজতাি ক তে র

কৃ িত ও পিরিধ স

েক আেলাচনা কর।

(b) Elaborate Ralf Dahrendorf’s perspective on conflict.
র া ্ ড ােরনডফ এর

স

িকত দৃি েকাণ

িব ািরতভােব আেলাচনা কর।

(c) Discuss Talcott Parsons’ Voluntaristic theory of social action.
ট

ট পারসন এর ঐি ক ি য়া-ত

স

েক আেলাচনা কর।

(d) Discuss George Herbert Mead’s concept of ‘mind, self and society’.
জজ হারবাট িম এর 'মন, আ

ও সমাজ' এর ধারণা

আেলাচনা কর।

(e) How did Blumer conceptualize ‘meaning’ in his theory of symbolic interactionism?
হারবাট

মার িকভােব' তার ' তীিক িমথি য়া’ তে , 'অথ' ক ধারণাকৃ ত কেরেছন ?

__________________

