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Course Title: History of Classical Greece 

 
Time: 2 Hours                                                                                                                       Full Marks: 40   

                                                                                  
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

 
দক্ষিণপ্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণলক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াম্ভব ক্ষেশ্নের ভাায় উত্তর ক্ষদশ্নে শ্নব।  

 

 
1.  Answer any five of the following questions:                                                   (2X5=10) 

     যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Mention the time frame of classical period in the history of Greece.   
    ক্ষিশ্নর  ইক্ষোশ্ন ধ্রুপদী যুশ্নের ময়কা উশ্নেখ্ কর। 

 

b) What is Polis?  
     পক্ষ কী? 

 

c) What was the nature of the dual monarchy in Sparta? 

     স্পার্ণায় ক্ষিরাে লাশ্নের প্রকৃক্ষে কী ক্ষি? 

 

d) When and why was the Confederacy of Delos formed? 
          ডেশ্নর রাষ্ট্রঙ্ঘ কখ্ে  ডকে েক্ষিে শ্নয়ক্ষি?   

 

e) What is veiled autocracy? 
  অবগুক্ষিে স্বৈরাচার কী? 

 

f) Name one famous book of Herodotus and Thucydides each. 
     ডশ্নরাশ্নোর্া  র্ুক্ষকক্ষেক্ষে – প্রশ্নেযশ্নকর একক্ষর্ কশ্নর ক্ষবখ্যাে িশ্নের োম ডখ্। 
 

g) Who were the Sophists? 
     ডাক্ষিস্ট কারা ক্ষিশ্নে?   

 

h) Give two examples of Greek tragic drama. 
     ক্ষিক ট্রাশ্নেক্ষে োর্শ্নকর দুক্ষর্ উদারণ দা।   



2.  Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20) 

     যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Was Socrates the most remarkable representative of the ‘Age of Illumination’ of 

Greece? 

 শ্নেক্ষর্ ক্ষক ক্ষিশ্নর 'প্রজ্ঞাশ্নাশ্নকর যুশ্নে’র বশ্নচশ্নয় উশ্নেখ্শ্নযােয প্রক্ষেক্ষেক্ষি ক্ষিশ্নে?  

 

b) Examine the different aspects of economic reforms of Solon.  
     ডাশ্নের অর্ণনেক্ষেক ংস্কাশ্নরর ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষদকগুক্ষ পরীিা কর। 

 

c) Was Spartan constitution a mixed constitution? 

     স্পার্ণার ংক্ষবিাে ক্ষক একক্ষর্ ক্ষমশ্র ংক্ষবিাে ক্ষি? 

 

d) What was the impact of the disaster of Sicilian expedition on Athenian economy? 
          এশ্নর্শ্নের অর্ণেীক্ষেশ্নে ক্ষক্ষক্ষ অক্ষভযাশ্নের ক্ষবপযণশ্নয়র প্রভাব কী ক্ষি?  

 

e) Write a note on Greek religion in the 5
th
 century B.C. 

  খ্ৃৃঃ পূৃঃ পঞ্চম লোব্দীশ্নে ক্ষিক িমণ ম্পশ্নকণ র্ীকা ডখ্। 

 

f) Write down the importance of sports and games in ancient Greece. 
     প্রাচীে ক্ষিশ্ন ডখ্ািূার গুরুত্ব ডখ্। 

 

 

 
 

3.  Answer any one of the following questions:                                                (10X1=10) 

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।  

                                                             

a) Make a comparative study between Herodotus and Thucydides as historian. 
    ঐক্ষোক্ষক ক্ষশ্নশ্নব ডশ্নরাশ্নোর্া  র্ুক্ষকক্ষেক্ষেশ্নর মশ্নিয েুোমূক পযণাশ্নাচো কর। 

 

b) Discuss the economic causes of the Peloponnesian war.  
     ডপশ্নাপশ্নেীয় যুশ্নের অর্ণনেক্ষেক কারণগুক্ষ বযাখ্যা কর। 

 

____________________ 


