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Rise of the Modern West-I (15 and 16 Centuries)

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 ংখ্যাগুক্ষর ূ ণণভান ক্ষনর্দণক।
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ।
1. Answer any Six of the following questions:

5x6=30

নীর্েয যম যকান ছয়ক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ

a) Write a short note on 15th century crisis in Europe.
আউর্যার্ ঞ্চদ ের্কয ঙ্কি ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।
b) Why did Florence become the birthplace of the Renaissance?
যলার্যন্স যকন নফোগযর্ণয েন্মবূ ক্ষভ র্য় উর্েক্ষছর?
c) Write a short note on the characteristics of Civic Humanism.
নাগক্ষযক ভানফোফার্দয বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।
d) Give an account of the changes in the agriculture in the 16th century Europe.
যলাড় ের্ক আউর্যার্ কৃক্ষল যির্ে ক্ষযফেণন গুক্ষরয ক্ষফফযণ দা।
e) Do you think that the ‘Scientific Revolution’ was truly revolutionary?
েুক্ষভ কী ভর্ন কয যম, ‘ক্ষফজ্ঞান ক্ষফপ্লফ’ মর্ার্ণআ বফপ্লক্ষফক ক্ষছর?
f) Write a short note on the cultural importance of ‘Printing Revolution’ in Europe.
আউর্যার্ ‘ভুদ্রণ ক্ষফপ্লর্ফয’ াংস্কৃক্ষেক গুরুত্ব ম্পর্কণ একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যরখ্।
g) Write in brief the clauses and importance of the ‘Edict of Nantes’ (1598).
‘এক্ষিক্ট ফ নার্ন্তয’ (১৫৯৮) েণাফরী  গুরুত্ব ংর্ির্ যরখ্।
h) Briefly state the causes of the Peasant Revolts (1523-1525) in Germany.
োভণাক্ষনয কৃলক ক্ষফর্দ্রার্য (১৫২৩-১৫২৫) কাযণগুক্ষর ংর্ির্ ক্ষফফৃ ে কয।
2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ
a) Briefly discuss the historical debate over the transition from Feudalism to
Capitalism.
াভন্তেন্ত্র যর্র্ক ধনের্ন্ত্র রূান্তয ম্পক্ষকণে ঐক্ষোক্ষক ক্ষফেকণ ংর্ির্ অর্রােনা কয।
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b) Explain the background of the sea voyages and geographical explorations during
the 15th and 16th centuries.
ঞ্চদ-যলাড় ের্ক ভুদ্রমাো  যবৌর্গাক্ষরক অক্ষফষ্কার্যয িবূ ক্ষভ ফযাখ্যা কয।
c) What changes did the ‘Tudor Revolution’ produce in England?
‘ক্ষিউিয ক্ষফপ্লর্ফয’ পর্র আংরযার্ে কী কী ক্ষযফেণন র্য়ক্ষছর?
d) Explain the main features of ‘Reformation Movement’ led by John Calvin.
েন কযারক্ষবর্নয যনেৃর্ত্ব ‘ধভণ ংস্কায অর্দারর্নয’ প্রধান বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর ফযাখ্যা কয।
e) What were the fundamental features of the Renaissance in Europe?
আউর্যাীয় নফোগযর্ণয যভৌক্ষরক বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর কী ক্ষছর?
------------------------
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