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History     

Delhi Sultanate 

Semester – III   

Paper- CC - 5       

   Full Marks – 10          

�য �কান পাচঁ�ট �ে�র উ�র দাও৷    

   Time :30minutes  

৫x২ = ১০  

১. িসজদা ও পাইবস কী? 

২. খলজী িব�ব কী? 

৩. চি�শ চ� কী? 

৪. বরণী-র �লখা দু�ট বই-এর নাম িলখ৷ 

৫. আলাউ��ন �কন �দবিগির আ�মন কেরন? 

৬. মহ�দ-িবন ত�ঘলক �কন �দবিগিরেত রাজধানী �ানা�র কেরন? 

৭. িফেরাজ ত�ঘলেকর দু�ট জনিহতকর কােজর নাম কর৷ 

৮. িবজয়নগর রােজ� আগত দুজন িবেদশী পয �টেকর নাম কর৷ 



Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya 

 Internal Assessment - 2020-21  

History   

 The Feudal Society  

Semester – III   

Paper- CC - 6       

   Full Marks – 10            Time :30 minutes 

�য �কান পাচঁ�ট �ে�র উ�র দাও৷    ৫x২ = ১০ 

১. িপেরণ িথিসস বলেত কী �বাঝ? 

২. সাম��থা কােক বেল? 

৩. শাল �ােমেনর অিভেষক ��য়া স�েক� কী জান? 

৪. ভাদু�েনর চ� �� কত সােল কােদর মেধ� হেয়িছল? 

৫. নস �েমন কােদর বলা হত? 

৬. িগ� বলেত কী �বাঝ? 

৭. নাইট কােদর বলা হত? 

৮. ট্রুবাদুর কােদর বলা হত? 
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 Internal Assessment - 2020-21  

History 

Akbar and the Making of Mughal India 

Semester – III   

Paper- CC - 7        

 Full Marks – 10    Time :30 minutes 

�য �কান পাচঁ�ট �ে�র উ�র দাও৷    ৫x২ = ১০ 

১. �ক কেব আিসরগড় দুগ � জয় কেরন? 

২. �ক কেব দীন-ই-ইলািহ �বত�ন কেরন? �ক �থম এই ধম � �হণ কেরন?    

৩. �টাডরমল ব�ব�া কী? 

৪. বাবেরর আ�জীবনীর নাম কী? এ�ট কী ভাষায় িলিখত? 

৫. �ক �কান যেু� �মায়ুনেক চূড়া�ভােব পরা�জত কেরন? 

৬. শাহজাহান দাি�নােত� �কান �কান রােজ�র সে� যু� কেরন? 

৭. ‘মনসবদার’ কী? 

৮. ‘জাঠ’ ও ‘সওয়ার’ কথা দু�টর অথ � কী? 
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History  

Literature and History: Bengal 

Semester – III   

Paper- SEC-1        

   Full Marks – 10          

�য �কান পাচঁ�ট �ে�র উ�র দাও৷ 

  Time :30 minutes 

 ৫x২ = ১০ 

১. তারাশ�েরর উপন�ােস কী ধরেণর �ত-পাব �েনর উে�খ পাই?  

২. ‘ঘের বাইের’ এবং ‘আন�মঠ’ কী ধরেণর উপন�াস? 

৩. �ঢাড়ঁাই চিরতমানস-এর িবষয়ব� কী? 

৪. ‘চির�হীন’ এবং ‘পেথর দাবী’ কার �লখা ও কত সােল �কািশত হেয়িছল? 

৫. জািত-বণ � �থা �য িবিনময় ব�ব�ার উপর িনভ�রশীল িছল তারাশ�েরর �কান উপন�াস 

�থেক তা �দখা যায়? 

৬. ঐিতহািসক সময় এবং �পৗরািণক সমেয়র মেধ� পাথ �ক� কী? 

৭. বাংলা ভাষায় ইিতহাস �লখা কখন �থেক �� হয়? 

৮. উপন�াস �লখা িনেয় ব��মচ� ও রবী�নােথর ত�লনা কর৷  


