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Rise of the Modern West-I (15 and 16 centuries)
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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 Six of the following questions:

5x6=30

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Do you think that the downfall of Constantinople in 1453 was a very significant
event in the history of Europe?
তুমি কী িনন কর যে, ১৪৫৩ খ্রীষ্টানে কনস্ট্যামিননানের তন ইউনরানর ইমতহানে একমি অতযন্ত
তাৎে্যূ র্্ ঘিনা মিে?
b) What were the main characteristics of Tudor Revolution?
মিউডর মিপ্লনির িুখ্য বিমিষ্টযগুমে কী মিে?
c) How did Martin Luther attack Christianity?
িামি্ন েু থার কীভানি খ্রীশ্চান ধি্নক আক্রির্ কনরন?
d) What do you mean by Military Revolution? What was its impact on warfare?
েিরমিপ্লি িেনত কী যিাঝ? েু দ্ধ-মিগ্রযহর উর এর কী প্রভাি নেমিে?
e) Explain the nature of the Anabaptist Movement in Western Europe.
মশ্চি ইউনরান অযানািযামিস্ট্ আনদােননর প্রকৃমত মিনেষর্ কর।
f) Explain briefly the ideological inspiration behind the emergence of nation state.
োক্ষে রার্ের উদ্ভর্বর ক্ষপছর্ন অদলণগে নু র্প্ররণা ংর্ির্প বযাখ্যা কর।
g) Give an account of the changes in trade and commerce in 16th century Europe.
যষােি িতনক ইউনরান বযবা-বাক্ষনর্েয মরিত্নগুমের মিিরর্ দাও।
h) Was there any Price Revolution in 16th century Europe?
যষােি িতনকর ইউনরান কী যকান িূ েযমিপ্লি যদখ্া মিনেমিে?
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) What were the causes of the revival of feudalism in Eastern Europe?
ূ ি্ ইউনরান োিন্ততনের ুনরুত্থাননর কারর্গুমে কী মিে?
b) Do you think that the divorce issue of Emperor Henry-VIII was the sole cause of
the Anglican Reformation?
তুমি কী িনন কর যে, েম্রাি অস্ট্ি যহনরীর মিিাহ মিনেদ প্রঙ্গ অংক্ষকযান ধি্েংস্কানরর একিাত্র
কারর্ মিে?
c) Evaluate the achievements of Charles V as a Spanish Emperor.
একেন যেনীয় ম্রাি ক্ষর্র্ব পঞ্চম োণর্র কৃক্ষের্ের মূ যায়ন কর।
d) ‘Renaissance art was a humanist art in its sources, its content and its style’.
Explain.
‘উৎে, মিষেিস্তু এিং বিেীর মদক যথনক যরননোাঁ মিল্প মিে একমি িানিতািাদী মিল্প’। িযাখ্যা কর।
e) What were the causes of the French religious wars in the 16th century?
যষােি িতনক ফ্রানে ধি্ীে েু নদ্ধর কারর্গুমে কী মিে?
------------------------
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