
B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2020-2021 

 

Subject: Political Science                                                                              

Course ID: 30811                                   Course Code: AHPLS/301/C-5                                                      

Course Title: Western Political Thought: Ancient and Medieval 

  

 

Full Marks: 40                Time: 2 Hours  

 

The figures in the right hand side margin indicate full 

marks. Candidates are required to give their answers in 

their own words as far as practicable. 

c¢rZ fË¡¿¹ÙÛ pwMÉ¡…¢m ে র পূণমােনর িনেদশক z  

fl£r¡bÑ£ দর kb¡pñh ¢e জl i¡o¡u Ešl ¢c ত q ব z 

 

1. Answer any five of the following questions:                               2x5= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান পাচঁ ট ে র উ র দাও।                          

a) Who were called Sophists in ancient Greece?  

াচীন ীেস সিফ  কােদর বলা হত ?   

b) What are the three essential classes in Plato’s ideal state?  

েটার আদশ রাে র িতন  আবশ ক ণী িক িক ?  

c) Mention two features of feudalism in Medieval Europe.  

মধ যুেগর ইউেরােপর সাম তে র  বিশ  উে খ কর । 



d) How did Aristotle influence St. Thomas Aquinas?  

অ াির টল িকভােব স  টমাস অ ইনাসেক ভািবত কেরিছেলন ?  

e) Point out the various types of law classified by the Romans.  

রামানরা আইেনর য িণিবভাজন কেরিছেলন --- স িলর উে খ কর । 

          f) What do you understand by ‘Scholasticism’? 

            ‘Scholasticism’ বলেত তুিম িক বাঝ ? 

          g) What is meant by ‘Jus Natural’? 

‘Jus Natural’ বলেত িক বাঝায় ?  

          h) Mention the name of any two medieval political thinkers.  

             মধ যুেগর য কান ’জন রা িচ ািবেদর নাম লখ ।   

 

2.  Answer any four of the following questions:                                                        5x4=20 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান চার ট ে র উ র দাও । 

a) Write a short note on Aristotle’s classifications of Constitution.  

অ াির টেলর সংিবধােনর িণিবভােগর ওপর এক  সংি  কা লখ ।  

b) Discuss, in brief, St. Thomas Aquinas’ theory of law.  

স  টমাস অ ইনােসর আইন ত  সংে েপ আেলাচনা কর । 

c) Write a short note on the Roman concept of citizenship.  

নাগিরক  স েক রামান ধারণা র ওপর এক  সংি  কা লখ । 

d) Briefly explain the ‘theory of two-swords’ in medieval political thought.  

মধ যুেগর রা িচ ার ‘ ই তরবাির ত ’ সংে েপ িবে ষণ কর । 



e) Write a short note on the importance of ‘three classes’ in Plato’s political thought. 

েটার রা িচ ায় ‘িতন  ণীর’  স েক সংি  কা লখ । 

         f) Discuss, in brief, major contributions of St. Augustine in medieval political thought.  

         মধ যুেগর রা িচ ায় স  অগা াইেনর পূণ অবদান স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 

 

3. Answer any one of the following questions:                                         10x1= 10 

িন িলিখত েলার মেধ  য কান এক ট ে র উ র দাও । 

a) Critically analyse Plato’s concept of ‘Justice’.  

  েটার ‘ন ায়’-এর ধারণা  সমােলাচনা সহ িবে ষণ কর । 

b) Discuss the contributions of Marsiglio of Padua in Western Political Thought.  

পা াত  রা িচ ায় পা য়ার মািসিলও-র অবদান আেলাচনা কর । 
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