
 

 

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

Assessment – 1 
Session 2020 

Class- V 
Subject- History 

Full Marks- 40                                         Time- 1hr 10 mins 
১) সঠিক উত্তরঠি ঠির্বাচি কররা-                                ১X৬=৬ 
ক) ইউররাপ থেরক ভাররে আসার জলপে আঠর্ষ্কার কররি – a) র্ারেবারলাঠিউ 

ঠিযাজ  b) ঠিরটাফার কলম্বাস c) ভারকা-িা-গািা  d) িারকবারপারলা 
খ) গযাঠলঠলও রঠচে উরেখর াগয র্ইঠি হরলা- a) ওপাস িাজুস b) িু ঠিউ সারযরেস  

c) ঠিঠেঠপযা d) থিাভাি অগবািাি 
গ) লন্ডরির ঠর্খযাে ঠর্জ্ঞাি চচবার থকন্দ্রঠি হরলা- a) থেঞ্চ একারেঠি b) োে চাে  

c) থর্াস ইিঠটঠিউি d) রযযাল থসাসাইঠি 
ঘ) হারঠিভস আঠর্ষৃ্কে উন্নে িারির সুরো কািার  ন্ত্রঠি - a) ঠিঠিিং ঠিউল b) ফ্লাইিং 

শািল c) ঠিঠিিং থজঠি d) পাওযার লুি  
ঙ) আধুঠিক  ুরগর দ্রুেেি  ািঠি হল- a) থরল b) জাহাজ c) ঠর্িাি d) ট্রাি 
চ) ১৯১৭ ঠিটারে সিংঘঠিে ঠর্প্লর্ - a) ফরাঠস ঠর্প্লর্ b) জুলাই ঠর্প্লর্ c) থফব্রুযাঠর 

ঠর্প্লর্ d) র্লরশঠভক ঠর্প্লর্    
 
২) শূিযস্থাি পূরণ কররা -                                        ১X৬=৬ 
ক) পূর্ব থরািাি সাম্রারজযর রাজধািী ঠিল_________। 
খ) ইউররারপর  ুদ্ধিীঠেরে আিূল পঠরর্েবি আরি_________এর আঠর্ষ্কার। 
গ) ব্লাট ফারিবস আঠর্ষ্কার কররি_________। 
ঘ) _________ ঠিটারের পূরর্ব কািাোয ফরাঠসরির উপঠিরর্শ ঠিল। 
ঙ) িেি ঠর্শ্ব ুরদ্ধ থহরর ঠগরয জািবাঠি _________সঠি স্বাক্ষরর র্াধয হয। 
চ) স্বাধীি িঠক্ষণ আঠেকার িেি রাষ্ট্রপঠে হি________। 



 

 

৩) একঠি র্ারকয উত্তর িাও-                                    ১X৬=৬ 
ক) থক, করর্ আরিঠরকা িহারিশ আঠর্ষ্কার কররি? 
খ) ‘আধুঠিক থজযাঠেঠর্বজ্ঞারির জিক’ কারক র্লা হয? ঠেঠি থকাি থিরশর অঠধর্াসী 

ঠিরলি? 
গ)   ,                                     ? 
ঘ) করর্, কারির িরধয সপ্তর্রষবর  ুদ্ধ হয? 
ঙ) পঠিির্রের থকাোয ফরাঠসরির উপঠিরর্শ ঠিল? 
চ) ভারের্রষব িেি করর্ ও থকাোয থরলপে স্থাঠপে হয? 
 
৪) িুইঠি স্তম্ভ থিলাও-                                           ১X৬=৬ 
         র্াি স্তম্ভ  োি স্তম্ভ 
       িাঠিবি লুোর                                       ঠিউ আিালাঠিস 
      োঠেস থর্কি                                         কঠিউিার 
       হািরে থেঠভ                                       লযাঠিি র্াইরর্ল 
      চালবস র্যারর্জ                                         িাৎঠস থিো 
         থলঠিি     থসফঠি লযাি 
        ঠহিলার                                         থসাঠভরযে ইউঠিযি 
 
৫) ঠিক িা ভুল ঠিণবয কররা-                                     ১X৬=৬ 
ক) ১৯১৪ থেরক ১৯১৮ ঠিটাে প বন্ত ঠিেীয ঠর্শ্ব ুদ্ধ চলঠিল। 
খ) িালরযঠশযার র্েবিাি িাি িালয। 
গ) থরািাল্ড রস িযারলঠরযার জীর্াণু আঠর্ষ্কার কররি। 
ঘ) ঠলওিারিবা িা ঠভঠঞ্চর আঁকা ঠর্খযাে ঠচত্রঠি হল থিািাঠলসা। 
ঙ) িেি থি ঠির্স পাঠলে হয ১৮৮৬ ঠিটারে আরিঠরকার ওযাঠশিংিি শহরর। 
চ) ইিংলযারন্ড র্স্ত্র ঠশরের থক্ষরত্র িেি ঠর্প্লর্ ঘরি। 
 
 



 

 

৬) িুই-ঠেিঠি র্ারকয উত্তর িাও-                                 ১X৬=৬  
ক) িুরসে কী ? 
খ) রাজকুিার থহিঠররক ‘থহিঠর িয থিঠভরগির’ র্লা হয থকি? 
গ)                          ? 
ঘ) উপঠিরর্শ কারক র্রল ? 
ঙ) করর্, থকাি  ুরদ্ধর িধয ঠিরয ভাররে ঠিঠিশ সাম্রারজযর সূচিা হরযঠিল? 
 
 
 
 
 


