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B.A. 1 Semester (Honours) Examination, 2021 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-II

Social Formations and Cultural Patterns of the Ancient 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 Six of the following questions:

5x6=30

নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Explain the significance of the early phase of the Cenozoic age in the process of
human evolution.
মানব ক্ষববেণন প্রক্ষিয়ায় নবেীবীয় যু র্ের (Cenozoic age) অক্ষদ পর্বণর গুরুত্ব বযাখ্যা কর।
b) Write a short note on Mesolithic culture.
মধ্যপ্রস্তর যু র্ের ংস্কৃক্ষের উপর একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
c) Why was Urban Revolution essential in the development of ancient civilizations?
প্রােীন ভযোমূ র্র ক্ষবকার্ল নের ক্ষবপ্লব যকন পক্ষরাযণ ক্ষছ?
d) Give a brief account of the growth of trade and commerce in ancient Mesopotamia.
প্রােীন যমর্াপর্িক্ষময়ায় ব্যব্সা ব্াণিজ্যযর ণব্কাজ্ের একণি সংণিপ্ত ণব্ব্রি দাও।
e) How did the ancient Hittites find iron?
কীভার্ব প্রােীন ণহট্টাইিরা যাার ন্ধান যপর্য়ক্ষছ?
f) Discuss the status of women in Spartan society.
স্পািটার মার্ে নারীর বস্থান অর্ােনা কর।
g) How far was the Peloponnesian War caused by economic rivalries?
যপর্াপর্নক্ষয় যু দ্ধ কেদূ র র্ণননক্ষেক প্রক্ষেদ্বক্ষিোপ্রূ ে ক্ষছ?
h) Analyse the provisions of the Peace treaty of Nicias.
ণিণকয়াজ্সর োণি চুণির ের্টগুণি ণব্জ্েষি কর।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Trace the process of evolution from Ape to Man.
বনমানু  যর্র্ক মানু র্র ক্ষববেণর্নর প্রক্ষিয়াক্ষি নু ন্ধান কর।
b) Discuss the characteristic features of Paleolithic art.
পুরাপ্রস্তরযু র্ের ক্ষলল্পকার েক্ষরত্রেে বব্ণেষ্ট্যসমূ হ আজ্িাচিা কর।
c) Analyse the various aspects of social stratification of Mesopotamian civilization.
যমর্াপর্িমীয় ভযোর ামাক্ষেক স্তরক্ষবনযাযর ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষদক ক্ষবর্েণ কর।
d) Assess the contributions of Sophocles as a dramatist.
নািযকার ক্ষর্র্ব ফক্ষির্র বদার্নর মূ যায়ন কর।
e) Give an account of gods and religion in ancient Greece.
প্রােীন গ্রীর্র যদব-যদবী এবং ধ্র্মণর ক্ষববরণ দাও।
------------------------
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