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B.A. 2 Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-IV
Social Formation and Cultural Pattern of the Medieval World
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

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 ংখ্যাগুক্ষ পূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
পরীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any ten of the following questions, each in more than one sentence:

2x10=20

ক্ষনম্নক্ষক্ষখ্ে প্রশ্নগুক্ষর মর্যয যয যকান দলক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও। প্রক্ষেক্ষি উত্তর একাক্ষযক বার্কয ওয়া চাই।
a) What did Livy mean by ‘The struggle of the orders’?
‘দু টি শ্রেণীয ভধ্ধে ংগ্রাভ’ ফরধ্ে টরটব কী ফুটিধ্েধ্েন?
b) What is Plebian Council?
শ্রেটফোন কাউটির কী?
c) How did a free man become a ‘slave’ in ancient Rome?
প্রাচীন শ্রযাধ্ভ একজন স্বাধীন ভানু ল টকবাধ্ফ ‘দা’ টাধ্ফ টযণে ে?
d) What do you mean by Principate Administration?
টপ্রটিধ্ি ান ফেফস্থা ফরধ্ে েুটভ কী শ্রফাি?
e) Who was Virgil? Write at least two books written by him.
বাটজির শ্রক টেধ্রন? োয শ্ররখা অন্তে দু টি গ্রধ্েয নাভ শ্ররখ।
f)

What is Stoicism?
শ্রটােীকফাদ কী?

g) In the Middle Ages, the economic prosperity of the cities of Italy was dependant on which
three things?
ভধেমু ধ্গ ইোটরয নগযগুটরয আটথিক ভৃটি শ্রকান টেনটি টফলধ্েয উয টনবিযীর টের?
h) What do you mean by Ummah?

উম্মা ফরধ্ে কী শ্রফাি?
i)

Who was the founder of the Seljuk Turkish Empire? In which year did he established this
empire?
শ্ররজুক েুটকি াম্রাধ্জেয প্রটেষ্ঠাো শ্রক টেধ্রন? শ্রকান ফেয টেটন এই াম্রাজে প্রটেষ্ঠা কধ্যন?

j)

Who were the Sufis?
ু টপ কাযা টেধ্রন?

k) What do you mean by ‘Latifundia’ and ‘Colonus’?
‘Latifundia’ ও ‘Colonus’ ফরধ্ে কী শ্রফাি?
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l)

What is meant by ‘Sibylline Book’?
‘টটফরাইন ফুক’ ফরধ্ে কী শ্রফাি?

m) What do you mean by ‘three field system’?
‘টি টপল্ড টধ্টভ’ ফরধ্ে কী শ্রফািান ধ্েধ্ে?
n) What was ‘Saladin Tax’?
‘ারাটদন কয’ কী?
o) Who were the ‘Augustinian Cannon’?
‘অগাটটনীোন কোনন’ কাযা টেধ্রন?

2. Answer any four of the following questions:

5x4=20

নীর্চর যয যকান চারক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) How do you explain the emergence of Slavery in ancient Rome?
প্রাচীন শ্রযাধ্ভ দা ফেফস্থায উদ্ভফ েুটভ কীবাধ্ফ ফোখো কযধ্ফ?
b) How important was ‘Twelve Tables’ in the development of Law in ancient Rome?
প্রাচীন শ্রযাধ্ভ আইধ্নয টফকাধ্ ‘দ্বাদ টফটধ’ কেখাটন গুরুত্বূ ণি টের?
c) Discuss, in brief, the features of architecture in ancient Rome.
প্রাচীন শ্রযাধ্ভয স্থােে টধ্েয বফটষ্ট্েগুটর ংধ্েধ্ আধ্রাচনা কয।
d) Do you think that Chivalry was the ‘flower of feudalism’ in Medieval Europe?
েুটভ কী ভধ্ন কয শ্রম ভধেমু ধ্গ ইউধ্যাধ্ টবোরটয টের ‘াভন্তেধ্েয ুষ্প’?
e) What was the impact of Cluniac Reform Movement on the Church?
চাধ্চিয উয ক্লুটনয ংস্কায আধ্দারধ্নয কী প্রবাফ ধ্েটের?
f)

Analyse the reasons behind the growth of towns in Medieval Europe.
ভধেমু গীে ইউধ্যাধ্য নগযগুটরয টফকাধ্য কাযণ টফধ্েলণ কয।

3. Answer any two of the following questions:

10x2=20

নীর্চর যয যকান দু ক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাওঃ
a) Analyse the main features of the republican constitution of ancient Rome. Do you think that it
was a mixture of Monarchy, Oligarchy and Democracy?
প্রাচীন শ্রযাধ্ভয প্রজাোটেক ংটফধাধ্নয ভুর বফটষ্ট্েগুটর টফধ্েলণ কয। েুটভ কী ভধ্ন কয শ্রম এই ংটফধান যাজেে,
অটবজােেে ও গণেধ্েয ংটভেণ?
b) Account for the emergence and growth of feudalism in Western Europe.
টিভ ইউধ্যাধ্ াভন্তেধ্েয উদ্ভফ ও টফকাশ্রয কাযণ টনণিে কয।
c) Write an essay on the religious beliefs of the ancient Roman society.
প্রাচীন শ্রযাভানধ্দয ধভিীে টফশ্বা ম্পধ্কি একটি প্রফন্ধ শ্ররখ।
d) Analyse the various motives that led to the Crusades. When and where did Pope Urban II
preach the first Crusade?
ক্রুধ্ধ্েয টেধ্ন টক্রে টফটবন্ন উধ্েেগুটর টফধ্েলণ কয। শ্রা টদ্বেীে আযফান কধ্ফ ও শ্রকাথাে প্রথভ এটি প্রচায
কধ্যন?
………………………………………….

