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B.A. 1 Semester (Honours) Examination, 2020 (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) Discuss the interrelationship between biological evolution and cultural adaptation
of hominids in the Pleistocene epoch.
ক্ষির্িাক্ষন যু র্ে যাক্ষমক্ষনডর্দর জেক্ষবক ক্ষববেণন এবং াংস্কৃক্ষেক ক্ষভর্যাের্নর মর্যয অন্তঃম্পকণ
অর্ােনা কর।
b) Write a short note on Paleolithic tool technology.
পুরােন প্রস্তর যু র্ের অয়ু য প্রযু ক্ষি ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
c) How did agricultural production begin in ancient world?
প্রােীন ক্ষবর্ে কীভার্ব কৃক্ষে উৎপাদর্নর ূ েনা য়?
d) Analyse the motives and process of domestication of animals by primitive men.
অক্ষদম মানু  কেৃণক পশু েৃপাক্ষেকরর্ণর উর্েলয ও পদ্ধক্ষে ক্ষবর্েণ কর।
e) Write a short note on Akkadian Civilization.

অক্কাক্ষদয় ভযো ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
f) What do you mean by ‘Polis’? Explain the causes of the decline of ‘Polis’.
‘পক্ষ’ বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ? পক্ষর্র পের্নর কারণগুক্ষ বযাখ্যা কর।
g) Why did Mytilene revolt? How did Athens react to the revolt?

ক্ষমক্ষিক্ষক্ষন যকন ক্ষবর্রা কর্রক্ষছ? এআ ক্ষবর্রার্ এর্র্র্ের কী প্রক্ষেক্ষিয়া র্য়ক্ষছ?
h) Examine the role of games and sports in the public life of Greece.
গ্রীর্র েনেীবর্ন যখ্াযূ ার ভূ ক্ষমকা পরীিা কর।
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
a) Do you think that the changes that took place in the Neolithic Age were truly
‘revolutionary’ in the history of human civilization?
েুক্ষম কী মর্ন কর যয নবযপ্রস্তর যু র্ে ংঘক্ষিে পক্ষরবেণন মূ  মানব ভযোর আক্ষোর্ প্রকৃেআ
‘জবিক্ষবক’ ক্ষছ?
b) Discuss the various aspects of state structure, religion and economy of
Mesopotamian Civilization.
যমর্াপর্িমীয় ভযোর রাষ্ট্রকাঠার্মা, যমণ এবং র্ণনীক্ষের ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষদক ক্ষনর্য় অর্ােনা কর।
c) What do you mean by ‘Pastoral Nomadism’? Review the features of ‘Nomadic
Pastoralism’ in Central and West Asia.
‘পশুপাক যাযাবর’ বৃ ক্ষত্ত বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ? মযয এবং পক্ষিম এক্ষলয়ায় ‘োরণক্ষভক্ষত্তক যাযাবর বৃ ক্ষত্তর’
জবক্ষলষ্ট্যগুক্ষ পযণার্ােনা কর।
d) Who were the ‘Sophists’? Assess their contribution to the intellectual history of
Athens.
‘যাক্ষিস্ট’ কারা? এর্র্র্ের যবৌক্ষদ্ধক আক্ষোর্ োর্দর বদান ক্ষবোর কর।
e) Give an account of the origin and development of art and architecture in ancient
Greece.
প্রােীন গ্রীর্ ক্ষলল্পকা এবং স্থাপর্েযর উদ্ভব ও ক্ষবকার্লর ক্ষববরণ দাও।
------------------------
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