
 

 

 

HISTORY MODEL QUESTION PAPER 

HISTORY HONOURS 

1ST SEMESTER 

COURSE CODE: HISH/CC-T-II 

 

নীচের প্রচের মান (২/৩) দইু/তিন 

 

1.  Homoerectus কারা ছিল? 

2. হ াম া- যাছিছলস কারা ছিল? 

3. ‘হ ায়াট  যামেন্ড ইন ছ মটারী’ গ্রন্থটট কার রচনা? 

4. কু্ষদ্রাশ্মীয় সংসৃ্কছি িলমি কী হিাঝ?   

5. প্রাক্-ইছি াস এিং প্রায়-ইছি ামসর  মযয দুটট োর্ থকয ছনরুেণ কর। 

6. ‘িুষার যুগ’ িলমি ছক হিাঝায়?  

7. ‘ যান হ কস ্ ছ  মসলফ ’্ গ্রন্থটট কার রচনা? 

8. Quipa িা ছিেু (Khipu) কী? 

9. হিদুইন কামদর িলা  ি?  

10. Nahuatl িলমি কী হিাঝায়? 

11. হরা ুলাস ভ্রািৃদ্বয় কারা ছিমলন? 

12. ফযারাও কামক িলা  ি? 

13. ‘ ুমিা ুিী স াজ’ িলমি কী হিাঝ?   

14. ছকনাপ্পা কী?  

15. ‘ াম্মুরাছি ছিছয’ িলমি কী হিাঝ?  

16. ‘হ মসাছলছর্ক’ শব্দটটর অর্ থ কী?  

17. ‘Memophis’ শব্দটটর িাৎেয থ কী? 

18. ‘গ্ল্যাছিময়টর’ কারা?   

19. ‘েছলস’ শব্দটটর অর্ থ কী? 

20. ‘ াচু- ছেচু’ কী? 

21. অযাকমরামোছলশ কী?  

22. ‘লাটটফান্ডন্ডয়া’ িলমি কী হিাঝ? 

23.  জছলস-ই-শুরা কী? 

24. হরা ান সভ্যিার ছিকামশর ছেিমন ভূ্ যযসাগমরর কী ভূ্ছ কা ছিল?  

25. Rashidun িছলফা কারা ছিমলন? 



26. সংগঠন ছ সামি চামচথর ছিকামশর হেিমন প্রযান দুটট কারণ হলি।  

27.  ‘যাকাৎ’ িলমি কী হিাঝ? 

28. উম্মা  (Ummah) িলমি কী হিাঝ? 

29. ‘সইফুল্লা ’ উোছয কামক এিং হকন হদওয়া  য়? 

30. ‘Sharia’ কর্াটটর আক্ষছরক অর্ থ কী? 

 

নীচের প্রচের মান (৫) পাাঁে 

 

  

1. েুরামনা প্রস্তরযুমগ যন্ত্রোছির ছিিিথন ছনময় সংছক্ষপ্ত আমলাচনা কর।  

2. প্রাচীন প্রস্তর যুমগর বিছশষ্ট্যগুছল কী ছিল?  

3. হরাঞ্জ যুমগ হ মসােমটছ য়ার আর্ থ-সা ান্ডজক ও রাজননছিক জীিমন  ন্ডিমরর 

ভূ্ছ কা ছিমেষণ কর।  

4. আজমটক সভ্যিা সম্পমকথ সংমক্ষমে হলি। 

5. আছিকায় কৃছষর সূত্রোি ছকভ্ামি  ময়ছিল?  

6. প্রাক্ -ঐছি াছসক আছিকায় জীিজন্তুমদর হোষ  ানামনার ছিষময় একটট টীকা 

হলি।  

7. ইনকামদর য ীয় জীিন সম্পমকথ সংছক্ষপ্ত টীকা হলি। 

8. চীমনর শাং যুমগর সা ান্ডজক ও য ীয় অিস্থা সম্পমকথ হলি। 

9. গ্রীমস অর্ থননছিক অগ্রগছির হেিমন ক্রীিদামসরা কী ভূ্ছ কা োলন 

কমরছিল?  

10. িুছ  কী  মন কর হরা ান সাম্রামজযর েিমনর জনয িি থর উেজাছিমদর 

আক্র নই দায়ী ছিল?  

11. নিী   ম্মদ ইসলাম  নারীমদর  য থাদা প্রছিষ্ঠায় কী িযিস্থা গ্র ণ কমরছিমলন? 

 

নীচের প্রচের মান (১০) দশ 

 

1. ‘নিযপ্রস্তর ছিপ্লি’ িলমি কী হিাঝায়? ছিস্তাছরি আমলাচনা কর।  

2. কৃছষ ও েশুোলমনর উদ্ভি ও ছিকাশ সম্পছকথি িত্ত্বগুছল আমলাচনা কর। 

3. প্রাক্ -ঐছি াছসক আছিকায় প্রাচীনি  উোময় িাদয উৎোদন এিং 

জীিজন্তুমদর হোষ  ানামনা সম্পমকথ সংছক্ষপ্ত আমলাচনা কর। 

4. প্রাচীন গ্রীমস নগর রামের গমে ওঠার কারণগুছল ছক ছিল?   

5. েছলমসর েিমনর কারণ হলি।  

6. প্রাচীন হরা  স ামজর দাস িযিস্থা সম্পমকথ আমলাচনা কর।  

7. এমর্নীয় স ামজ নারীমদর অিস্থা সংমক্ষমে আমলাচনা কর।   

8. আছদ- যযযুগীয় ছিমে ইমিা-হরা ান িাছণজয সম্পমকথ আমলাচনা কর। 



9. আরি সাম্রামজয ইসলাম র প্রসামরর জনয কী কী কারণ দায়ী ছিল িুছ   মন 

কর? ছিস্তাছরি আমলাচনা কর।  

10. প্রাক্ -ইসলা ীয় যুগমক িুছ  কী আইয়াম -যাম ছলয়া িমল অছভ্ছ ি করমি? 

 

 


