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B.A. Part-III (Honours) Examination, 2021 
Subject: History 

Paper-VII 
The History of China and Japan (1839-1949) 

Time: 2 Hours                                                          Full Marks: 50 
 

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 ংখ্যাগুক্ষর ূণণভান ক্ষনর্দণক। 
যীিার্ণীর্দয মর্াম্ভফ ক্ষনর্েয বালায় উত্তয ক্ষদর্ে র্ফ। 

1. Answer any four of the following questions:                                5x4=20 
নীর্েয যম যকান োযক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ  

a) Write a short note on the traditional society of China. 
েীর্নয ঐক্ষেযফাী ভােফযফস্থায উয একক্ষি িীকা যরখ্।  

b) Examine the significance of the expedition of Commodor Perry in the opening of 
Japan to the West. 
াশ্চার্েযয কার্ে োার্নয অফযণ উর্মাের্ন কর্ভার্ ায যযীয ক্ষবমার্নয োৎমণয যীিা কয।  

c) Analyse the significance of the Treaty of Portsmouth (1905). 
যািণভাউর্র্য ক্ষিয (১৯০৫) োৎমণয ক্ষফর্েলণ কয।  

d) Discuss in brief the nature of the ‘May Fourth Movement’ in China. 
েীর্ন ‘৪’ঠা যভ অর্দারর্নয’ প্রকৃক্ষে ংর্ির্ ফযাখ্যা কয।  

e) How did the political parties function in Japan in the 1920’s? 
১৯২০ এয দর্ক োার্নয যােননক্ষেক দরগুক্ষর কীবার্ফ কাে কর্যক্ষের? 

f) Account for the success of the Communist Party of China in 1949. 
১৯৪৯ ক্ষিস্টার্ে েীর্নয কক্ষভউক্ষনস্ট াক্ষিণয াপর্রযয কাযণ ক্ষনণণয় কয।  

2. Answer any three of the following questions:                               10x3=30                        
নীর্েয যম যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্েয উত্তয দাঃ 

    a) Explain the background of the Hundred Days’ Reform Movement in China. 

       েীর্নয েক্ষদফর্য ংস্কায অর্দারর্নয িবূক্ষভ ফযাখ্যা কয। 
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    b) Discuss the process of modernization of Japan with special reference to                         

 industrialization during the Meiji period (1868-1912).  

       ক্ষল্পায়র্নয ক্ষফর্ল উর্েখ্  যভআেী মুর্েয (১৮৬৮-১৯১২) োার্নয অধুক্ষনকীকযণ প্রক্ষিয়া 

       অর্রােনা কয। 
    c) Analyse the nature of the Boxer Uprising in China. 

    েীর্নয ফক্সায অর্দারর্নয েক্ষযত্র ক্ষফর্েলণ কয।  
    d) Explain the background of the Sino-Japanese War of 1894-95. 

       ১৮৯৪-৯৫ ক্ষিস্টার্েয েীন-োান মুর্েয িবূক্ষভ ফযাখ্যা কয।  
    e) Examine the salient features of Japan’s Constitution of 1947. 

    ১৯৪৭ ার্রয োার্নয ংক্ষফধার্নয ভূর বফক্ষষ্ট্যগুক্ষর অর্রােনা কয।  
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