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Subject: History (CC-4)
Answers of each group should be in separate answer-sheet
Group – A (F.M. 10)
Answer any five questions

1.

5x2= 10

(𝑖) রােমর পতন িবষেয় 'িপেরন িথিসস' এর মূ ল কথা কী?
(𝑖𝑖) ' াক ম ািজক' বা 'কালা জাদু ' কী?
(𝑖𝑖𝑖) মধ যু গীয় ইউেরাপীয় াপত শলীেক কয় ভােগ ভাগ করা হয়?
(𝑖𝑣) 'সব ানবাদ' কী?
(𝑣) 'মুসায়লামা' কােদর বলা হত?
(𝑣𝑖) ' ু েসড' কী?
(𝑣𝑖𝑖) ' সেটশন' কী?
(𝑣𝑖𝑖𝑖) 'উই া' কােদর বলা হত?

Group – B (F.M, 15)
2. Answer any one question
(𝑖)

1x15= 15

রােমর পতন সং া ঐিতহািসক িবতকিট আেলাচনা কর।

(𝑖𝑖) মধ যু গীয় ইউেরােপর নগর িবকােশর কারণ আেলাচনা কর।
Group – C (F.M. 65 = 25 × 1 + 4 × 10)
3. Answer following questions
(𝑖) তৃতীয়
(𝑎)
(𝑖𝑖) মুি

ীতদাস িবে ােহ নতৃ

ক িদেয়িছল?

াটাকাস (𝑏) হ ািনবল (𝑐) পে ািনউস (𝑑) ইউনু স।
া

ীতদােসেদর িক বলা হত?

(𝑎) ম ানু িমিসও (𝑏) িলবারটাস (𝑐)
(𝑖𝑖𝑖)

25x1= 25

ািডেয়টর (𝑑) সামনাইট।

াচীন রােমর বৃ াকার অথবা অধবৃ াকার

িডয়ামেক িক বলা হত?

(𝑎) অ াি িথয়াটার (𝑏) বািসিলকা (𝑐) ব ােলিনয়া (𝑑) থারিমস।
(𝑖𝑣) রােম পূ বপু ষেদর

রেন ফব য়ারী মােস পািলত অনু ানেক িক বলা হত?

(𝑎) ফ য়া (𝑏) প াের ািলয়া (𝑐) ওয়ািলয়া (𝑑) ফািডিসিডয়া।
(𝑣) ‘সকল শাে র জননী’ কান িব িবদ ালয়েক বলা হয়?
(𝑎) অ েফাড (𝑏) প ািরস (𝑐) এরফু ট (𝑑) কেলান।
(𝑣𝑖) সাম

ভূ েদর অবসরকালীন অিসচালনার খলা দু ’দেলর মেধ সংগিঠত হেল তােক িক বলা হত?

(𝑎) ডুেয়ল (𝑏) টুনােম

(𝑐) সাবাত (𝑑) মেমািরয়াল।

(𝑣𝑖𝑖) মধ যু েগর একজন মঠাধ া হেলন(𝑎)

থম জায়ান (𝑏) িহে গাড (𝑐) ইসােবলা (𝑑) কন ট া

(𝑣𝑖𝑖𝑖) ‘The Witch Cult in Western Europe’

।

িট কার লখা?

(𝑎) মাগােরট মু ের (𝑏) জনী ি র (𝑐) িকিসেমরা (𝑑) হাইনিরখ

মােরর।

(𝑖𝑥) িন িলিখত কানিট মধ যু গীয় জাদু র অ গত নয়?
(𝑎) ডুডু (𝑏) শামান (𝑐) কাবালা(𝑑) ডুেয়ল।
(𝑥) প াগানরা Sunday- ত কান দবতার পূ জা করেতন?
(𝑎) কেডাভা (𝑏) ডােয়ািসস (𝑐) অ াবট (𝑑) সান।
(𝑥𝑖) ক িবখ াত আইন িব িবদ ালয় বােলানার অধ াপক িছেলন না?
(𝑎) মািটনাস (𝑏) বলগ ারাস (𝑐) েগা (𝑑) ডারহ াম।
(𝑥𝑖𝑖) কানিট পুেরাপুির গিথক শলীর াপত নয়?
(𝑎) ক া ারেবরীর িগজা (𝑏) নাটরডাম িগজা (𝑐) বােলান িগজা (𝑑) হামবুগ িগজা।
(𝑥𝑖𝑖𝑖) ‘Flower of Feudalism’ কােদর বলা হত?
(𝑎) ভ াসাল (𝑏) লড (𝑐) িশভ ালির (𝑑) এেদর কউ না।
(𝑥𝑖𝑣) সাম যু েগ গণআদালত িলেক িক বলা হত?
(𝑎) ম ানর (𝑏)

ািসটা (𝑐) মুনেম

(𝑑) অ ালড।

(𝑥𝑣) িন িলিখত কানিট বগার মদান িছল?
(𝑎) কিভ (𝑏) টাইদ (𝑐) টইল (𝑑) ক ািপেটশন।
(𝑥𝑣𝑖) ‘নাইট’ উপািধ কত বছর বয়েস

দান করা হত?

(𝑎) ১৮ বছর (𝑏) ২০ বছর (𝑐) ২১ বছর (𝑑) ২২ বছর।
(𝑥𝑣𝑖𝑖) ইউেরাপীয় সাম তে র পতেন ‘অভ রীন িবেরাধ’এর কথা ক বেলেছন?

(𝑎) মাইেকল প ান (𝑏) মিরস ডব (𝑐) পল সু ইিজ (𝑑) রবাট

নার।

(𝑥𝑣𝑖𝑖𝑖) কানিট অৈ তবাদী ধম নয়?
(𝑎) কনফু সীয়বাদ (𝑏) তাওবাদ (𝑐) বৗ ধম (𝑑) িহ ু ধম।
(𝑥𝑖𝑥) মুসিলম ধেম ঈ রীয়

ত ােদশ

াি র ঘটনা িক নােম পিরিচত?

(𝑎) নবুওয়াত (𝑏) আয়াত (𝑐) আিকদা (𝑑) কােনািট নয়।
(𝑥𝑥) ই দী, ি

ান ও ইসলাম ধেম কােক জািতর আিদপু ষ ধরা হয়?

(𝑎) ই ািহম/আ াহাম (𝑏) মােজস/মুসা (𝑐) ঈশা/যী (𝑑) মহ দ/সাঃ।
(𝑥𝑥𝑖) ‘মহ দ অ া

শােলম ান’ ে র লখক ক?

(𝑎) হনির িপেরন (𝑏) হা ন আল-রিশদ (𝑐) হনির ি েফন (𝑑) ওয়া ার িপটার।
(𝑥𝑥𝑖𝑖) ‘িশ

ু েসড’ কেব হেয়িছল?

(𝑎) ১২১২ ি ঃ (𝑏) ১২১৭ ি ঃ (𝑐) ১২২৯ ি ঃ (𝑑) ১২৫৪ ি ঃ।
(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖) ‘Dignity of Man’

িট কার লখা?

(𝑎) িমরানেদালা (𝑏) মিকয়ােভলী (𝑐)

াি স ইেয়ৎস (𝑑) বিতেচি ।

(𝑥𝑥𝑖𝑣) রেনশাঁ পেব ‘অপরসায়নবাদ’-এর হাতা ক িছেলন?
(𝑎)

াি স ইেয়ৎস (𝑏) অরিফউস (𝑐) প ারােসলসাস (𝑑) িফেলালস।

(𝑥𝑥𝑣) কানিট কালা জাদু নয়?
(𝑎) বশীকরন (𝑏) নকরন (𝑐) মারন (𝑑) ঝাড়ফুক।

Answer any four questions (4x10= 40)
4. রােমর অথনীিতেক িক কৃিষিভি ক অথনীিত বলা যায়? উ েরর পে
5. মধ যু গীয় ইউেরােপ নারীর অব া কমন িছল?
6. ক ােরািল ীয় নবজাগরেনর

আেলাচনা কর।

7. গিথক াপত ৈশলী স েক তুিম িক জান?
8. তুিম িকভােব ইউেরাপীয় সাম ব ব ার সংকটেক িবে ষন করেব?
9. ই দী ও ইসলােমর মধ কার স ক আেলাচনা কর।

যু ি

দাও।

