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B.A. 5 Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject: History
Paper: CC-XII
Studying History Writing: Indian & Western
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 ূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
রীিার্ণীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1. Answer any Six of the following questions:
5x6=30
নীর্ের যয যকান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ
a) Write a short note on ‘Man-Time and Space’ theory in History.
আক্ষোর্ ‘স্থান-কা-াত্র’ ংক্রান্ত েত্ত্ব ক্ষবর্য় একক্ষি ংক্ষিপ্ত িীকা যখ্।
b) Mention the different kind of sources used by a historian in the writing of history.
আক্ষো রেনায় একেন ঐক্ষোক্ষক যয ব উাদান বযবার কর্রন যগুক্ষ উর্েখ্ কর।
c) What is meant by Philosophy of history?
আক্ষো দলণন বর্ে কী যবাঝায়?
d) Explain the importance of Rajtarangini by Kalhana as a source of Indian history.
ভারে আক্ষোর্র উাদান ক্ষর্র্ব কর্নর রােেরক্ষিনী’র গুরুত্ব বযাখ্যা কর।
e) Discuss the main features of the Cambridge school of history writing.
যকক্ষিে ঘরানার আক্ষো ক্ষখ্র্নর মূ  ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ অর্ােনা কর।
f) Point out the salient features of Rationalist historiography.
যু ক্ষিবাদী আক্ষো েেণার প্রধান ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ বযি কর।
g) Explain the relationship between history and science.
আক্ষো এবং ক্ষবজ্ঞার্নর মর্ধয ম্পকণ বযখ্যা কর।
h) What is called the method of Historical Research?
ঐক্ষোক্ষক গর্বণা দ্ধক্ষে কার্ক বর্?
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2. Answer any three of the following questions:

10x3=30

নীর্ের যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাঃ
a) How would you explain the Cyclical and Linear notion of time in history?
আক্ষোর্ েক্রাকার এবং বরক্ষখ্ক মর্য়র ধারণার্ক েুক্ষম কীভার্ব বযাখ্যা করর্ব?
b) What do you mean by Archaeological Sources? Analyse the role of inscriptions and
coins in writing ancient Indian history.
প্রত্নোক্ষত্ত্বক উাদানমূ  বর্ে েুক্ষম কী যবাঝ? প্রােীন ভারর্ের আক্ষো রেনায় যখ্মাা  মুদ্রার
গুরুত্ব যণার্ােনা কর।
c) Discuss the important features of Romantist historiography. Analyse their
contribution to modern history.
যরামাক্ষিক আক্ষো েেণার গুরুত্বূ ণণ ববক্ষলষ্ট্যগুক্ষ অর্ােনা কর। অধু ক্ষনক আক্ষোর্ োাঁর্দর বদান
ক্ষবর্েণ কর।
d) Discuss the Positivist approach to history with special reference to Ranke.
Ranke-র ক্ষবর্ল উর্েখ্ আক্ষো েেণায় প্রেযিবাদী দৃ ক্ষষ্ট্ভিীর অর্ােনা কর।
e) Discuss about the mechanics in writing a thesis.
একক্ষি ক্ষভন্দভণ রেনার কাক্ষরগক্ষর প্রকরণ ম্পর্কণ অর্ােনা কর।
…………………………..

~2~

