
 

 

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA INSTITUTE (HIGH SCHOOL) 
Co-ed. & Beng. Medium 

Assessment – 1 
Session 2020 

Class- IX 
Subject- History 

 
Full Marks- 40                                        Time- 1hr 10 mins 

বিভাগ-ক 
 
১) সবিক উত্তরবি বিিবাচি কররাোঃ                                       ১x১৪=১৪ 
১.১) প্রাক্ বিপ্লি ফ্রারে যারের বিরেষ আবিকাররক িলা হর া  “বলি েয জাবিস  
      (ক) যাজকরের (খ) অবভজা রের (গ) রাজার (ঘ) বগজবার 
১.২) ফ্রারের জা ীয় বেিস - (ক) ২১ জািুয়াবর (খ) ৫ মে (গ) ২০ জুি           

(ঘ) ১৪ জুলাই 
১.৩) মষাড়ে লুইরয়র প্রাণেরের কারণ বিল – (ক) বিপ্লরির বিররাবি া (খ) বিষু্ঠর া 
      (গ) স্বৈরাচাবর া (ঘ) বিরেবেরের সরে চক্রান্ত 
১.৪) ফ্রারের প্রথে বলবখ  সংবিিাি রবচ  হয় - (ক) ১৭৮৯ বিিারে (খ) ১৭৯১ 

বিিারে (গ) ১৭৯৩ বিিারে (ঘ) ১৭৯৫ বিিারে 
১.৫) ফরাবস বিপ্লিকারল িারী–পুরুরষর সে ার কথা িরলি (ক) রুরো (খ) েরেবিউ  

(গ) ভলর য়ার  (ঘ)  মেবিস বেরেররা 
১.৬) মিরপাবলয়ি  ‘বলবজয়ি অি অিার’ প্রচলি কররি (ক) ১৭৯৯ বিিারে       

(খ) ১৮০০ বিিারে  (গ) ১৮০২ বিিারে    (ঘ)  ১৮০৪ বিিারে 
১.৭) ট্রাফালগাররর মিৌযুরে বিবিে মসিাপব  বিরলি (ক) মহাররবেও মিলসি        

(খ) বু্লকার  (গ) ইয়কব (ঘ)  বিউক অি ওরয়বলংিি 



 

 

১.৮) আইরিরীয় উপদ্বীপ িলা হয় - (ক) ইংলযান্ড ও ফ্রােরক  (খ) িরওরয় ও 
সুইরিিরক (গ) মেি ও মপা ুবগালরক (ঘ) হলযান্ড ও সুইিজারলযান্ডরক  

১.৯) মিরপাবলয়ি ময যুরে পরাবজ  হরল জােবাবি  াাঁর অিীি া েুক্ত হয় -        
(ক) ট্রাফালগাররর মিৌযুরে (খ) বলপবজরগর যুরে (গ) মিাররাবিরির যুরে        
(ঘ) মিরলরির  যুরে 

১.১০) েহারেেীয় অিররাি িযিস্থা োির  অৈীকার করায় মিরপাবলয়ি যারক িন্দী 
কররি - (ক) মেরির রাজা (খ) মপা ুবগারলর রাজপুত্র  (গ) রাবেয়ার জার 
(ঘ) মরারের মপাপ  

১.১১) মেিারবিক ময মেরের প্রিাি েন্ত্রী বিরলি - (ক) জােবাবি (খ) অবিয়া       
(গ)  প্রাবেয়া (ঘ) ফ্রাে  

১.১২) ফ্রারের স্বৈরাচারী িুররিাাঁ িংরের মেষ োসক বিরলি - (ক) মষাড়ে লুই     
(খ)  অষ্টােে লুই  (গ) লুই মিরপাবলয়ি (ঘ) েেে চালবস 

১.১৩) ফ্রারে বদ্ব ীয় প্রজা ন্ত্র প্রব বষ্ঠ  হয় ময বিপ্লরির দ্বারা - (ক) ফরাবস বিপ্লি   
(খ) জুলাই  বিপ্লি  (গ) মফব্রুয়াবর  বিপ্লি  (ঘ) অগাি বিপ্লি 

১.১৪) িযাযয অবিকার িীব র দ্বারা ময িংে হলযারন্ডর বসংহাসি লাভ করর -       
(ক) হযাপস্ িাগব (খ) সযাভয়  (গ) িুররিাাঁ (ঘ) অররঞ্জ 

 
 

বিভাগ-খ 
উপবিভাগ - ২.১ 

 
একবি িারকয উত্তর োও-                                      ১X১৬=১৬ 
 
২.১.১) পযাবর কবেউি বক? 
২.১.১) করি, কার মি ৃরে মসরেম্বর হ যাকান্ড ঘরি ? 



 

 

২.১.৩) মক, করি মিরপাবলয়ািরক সম্রাি রূরপ অবভবষক্ত কররি ? 
২.১.৪) প্রথে মকাথায়, কার মি ৃরে জাব রাষ্ট্র গবি  হয়?  
 

উপবিভাগ-২.২ 
 

বিক িা ভুল বিণবয় কররা-                                             
২.২.১) ফ্রারে িুররিাাঁ রাজিংরের প্রব ষ্ঠা কররি চ ুথব মহিবর। 
২.২.২) ইংলযান্ড অবিয়া ও রাবেয়া বেরল ফ্রারের বিরুরে প্রথে েবক্ত মজাি গরড় 

ম ারল। 
২.২.৩) মিরপাবলয়ি ই াবল জয় করর মসখারি ৈািীি রাজয প্রব ষ্ঠা কররি। 
২.২.৪) অষ্টােে লুই মিরপাবলয়রির প রির পর ফ্রারের বসংহাসরি িরসি। 
 

উপবিভাগ-২.৩ 
ক স্তরের সারথ খ স্তে মেলাও- 

ক স্তে                                         খ স্তে 
২.৩.১) প্রথে ফ্রাবেস                                      ১৭৯৭ বিিাে 
২.৩.২) প্রথে আরলকজান্ডার     ১৮০৭ বিিাে 
২.৩.৩) বিলবসরির সবি    রুে জার 
২.৩.৪) কযারপা-ফাবেবওর সবি  অবিয়ার সম্রাি 
 

উপবিভাগ-২.৪ 
েূিযস্থাি পূরণ কররা- 
২.৪.১) প্রাক বিপ্লি ফ্রারে েরের ওপর িাযব কর বিল ____________ । 
২.৪.২) মিরপাবলয়রির বিরেবরে মিোরলযারন্ডর বসংহাসরি িরসি ___________। 



 

 

২.৪.৩) মিরপাবলয়ি __________ বিিারে বেত্রপরের মজারির সরে ফরেিবু্লযর সবি 
ৈাের করর বসংহাসি  যাগ কররি। 
২.৪.৪) েবক্ত সেিারয়র মেষ অবিরিেি িরস _________ এ। 

 
বিভাগ গ 

েুবি অথিা ব িবি িারকয বিম্নবলবখ  প্রশ্নগুবলর উত্তর োও-               ২X৫=১০ 
 
৩.১) মিবিস মকারিবর েপথ কী? 
৩.২) সরন্দরহর আইি িলর  কী মিার া? 
৩.৩) বেলাি বিবক্র কী? 
৩.৪) মপাড়াোবি িীব  িলর  কী মিার া? 
৩.৫) জুলাই রাজ ন্ত্র কারক িরল? 
 
 
 
 
 
 
 


