
 
 

 

B. A. Semester III (Honours) Examination, 2022 

                                                   Subject:   History                

Course ID: 30412                                                     Course Code: AH/HST/302/C-6  

Course Title: Transformation of Europe (From Decline of Feudalism to 17th Century) 

Full Marks: 40        Time: 2 Hours 

The figures in the margin indicate full marks 

  Answer all the questions.                                          

UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                      (2 x 5 = 10) 

য কান পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ 

a) What do you mean by Second Serfdom? 

ি তীয় ভিমদাস  বলেত তিম কী বাঝ? 

b) What is mercantilism? 

মারেক াইলবাদ কী? 

          c) What is ‘Military Revolution’? 

              সামিরক িব ব কী? 

d) Who was Henry the Navigator? Why was he so called? 

হনির দ  ন ািভেগটর ক িছেলন? িতিন কন এই নােম পিরিচত? 

e) What is secular humanism? 

ধমিনরেপ  মানবতাবাদ কী? 

         f) What is Index and Inquisition? 

   ইনেড  এবং ইনকুই জসন কী? 

  g) What was the period of the English Civil war? What kind of government was 

established after the Civil War? 

ইংল াে র গৃহযুে র সময় কাল কী? গৃহযুে র পর কী ধরেনর সরকার িত ত 

হেয়িছল? 

           h) What is Bill of Rights? 

              িবল অফ রাইট্ স কী? 

 



 
 

UNIT II 

2.  Answer any four of the following questions:                          ( 5 x 4 = 20)     

য কান চার ট ে র উ র দাওঃ 

a) Briefly discuss the socio-economic impact of the Black Death in Europe. 

ইউেরােপ কৃ  মৃত র আথ – সামা জক ভাব সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) Was the result of the invention of the printing press revolutionary? 

ছাপাখানা আিব ােরর ফল িক ব িবক িছল? 

c) How would you relate Renaissance with humanism and Reformation? 

তিম কীভােব নবজাগরনেক মানবতাবাদ ও ধমসং ােরর সােথ স ক যু  করেব?         

d) What were the major changes in the agricultural sector in the 16th century?                             

ষাড়শ শতেক কৃিষে ে  কী কী মুখ  পিরবতন এেসিছল? 

 e) Write a note on Calvinism. 

কল্িভনবােদর উপর এক ট ট কা লখ। 

  f) What were the main features of absolute monarchy? 

     িনরঙ্কুশ রাজতে র মূল °h¢nøÉ িল কী িছল? 

UNIT III 

3.  Answer any oneof the following questions:                                          (10 x 1= 10) 

য কান এক ট ে র উ র দাও 

a) Briefly discuss the historical debate on the transition from feudalism to capitalism. 

সাম ত  থেক ধনতে  পা র স েক য ঐিতহািসক িবতক আেছ তা 

সংে েপ আেলাচনা কর। 

      b) What do you know about the liberal ideas of John Locke? 

            জন লেকর উদারনীিতবাদ স েক তিম কী জান? 

 

                                         ________ 

 


