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Time: 2 hours 15 mins                                           Full Marks: 50 

 

Q1) Attempt all questions (2x10=20 marks) 

a) Name two famous paintings by Leonardo da Vinci. 

b) Who is known as the father of German Reformation? 

c) Name two celebrated sculptors of Renaissance Europe. 

d) Name the book authored by Sir Isaac Newton. 

e) Who was Galileo? 

f) Name two books written by Niccolo Machiavelli. 

g) Who was Bismarck? 

h) When was the Battle of Sedan fought? 

i) When was the Treaty of Versailles drawn up? 

j) Name Hitler’s autobiography. 

 

 

Q2) Attempt any two questions (2x5=10 marks) 

a) Write a short note on Renaissance art and architecture. 

b) How did the Printing Revolution impact European society? 

c) Assess the importance of the Battle of Sedan 

d) What was the immediate cause that led to the outbreak of the First World 

War? 

 

Q3) Attempt any one question (1x20=20 marks) 

a) Briefly discuss the historiography of European Renaissance. Can it be 

ascribed as a harbinger of ‘modernity’? 

b) Discuss Martin Luther’s contribution in ushering in the Reformation.  

c) Assess Bismarck’s role in unifying Germany 

d) Was the Treaty of Versailles a ‘Just Peace?’  
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১। সব কটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ (২X১০=২০) 

 ক) লিওনাশ্নদদা-দয-লিঞ্চির আকঁা দুটি লবখ্যাত ছলবর নাম লিখ্। 

 খ্) জাম দান প্রলতবাদী ধম দ আশ্নদািশ্ননর পুশ্নরাধা লক?  

 গ) ইউশ্নরাশ্নপ লরশ্ননসা ঁযুশ্নগর দুজন লবখ্যাত স্থপলতর নাম লিখ্। 

 ঘ) সযার আইজযাক লনউিশ্ননর লিখ্া বইটির নাম লক?  

ঙ) গযালিলিও লক লছশ্নিন?  

চ) লনশ্নকাশ্নিা মযালকযাশ্নিলির লিখ্া দুটি বইশ্নযর নাম লিখ্। 

ছ) লবসমাকদ লক লছশ্নিন? 

জ) লসডাশ্ননর যুদ্ধ কশ্নব সঙ্ঘটিত হয? 

ঝ) িাস দাইএর চুঞ্চি কশ্নব সাক্ষলরত হয? 

ঞ) লহিিাশ্নরর আত্মজীবনীটির নাম লিখ্। 

 

২। লয লকান দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ (২ x ৫= ১০) 

ক) লরশ্ননসা ঁযুশ্নগর স্থাপতয ও লচত্রকিা সংশ্নক্ষশ্নপ বর্ দনা কর। 

খ্) মুদ্রর্ লিল্প লকিাশ্নব ইউশ্নরাপীয সমাজশ্নক প্রিালবত কশ্নরলছি?  

গ) লসডাশ্ননর যুশ্নদ্ধর গুরুত্ব লনর্ দয কর। 

ঘ) প্রথম লবশ্বযুশ্নদ্ধর তাৎক্ষলর্ক কারর্টি বযাখ্যা কর। 

 

৩। লয লকান একটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ (১ x ২০= ২০) 

ক) ইউশ্নরাপীয লরশ্ননসা ঁসম্পশ্নকদ লবলিন্ন ঐলতহালসশ্নকর বিবয আশ্নিাচনা কর। এশ্নক 

লক প্রকৃত অশ্নথ দই আধুলনক যুশ্নগর সূচক বিা যায?  

খ্) ইউশ্নরাশ্নপ ল াড়ি িতশ্নকর প্রলতবাদী ধম দ আশ্নদািশ্নন মাটিদন িুথাশ্নরর িূলমকা 

আশ্নিাচনা কর।   

গ ) জাম দালনশ্নক ঐকযবদ্ধ করার লপছশ্নন লবসমাশ্নকদর িূলমকার মূিযাযন কর। 

ঘ ) িাস দাইশ্নযর সলটটিশ্নক লক নযাযসতত চুঞ্চি বিা লযশ্নত পাশ্নর?  

  



 

 

 

 

 

 


