
B.A. PART-III (Honours) Examination 2020 

Subject: Philosophy 

Paper: VII (New Syllabus) 

Full Marks: 50                  Time: 2 Hours 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ ূণণমান ক্ষনর্দণলক। 
রীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 

(New Syllabus) 
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1. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দা।)                                    5×3=15 

a) Explain the basic tenets of Christianity. 

খ্রীষ্টধর্মণর মূ েত্ত্ব  ক্ষনয়ম-নীক্ষেগুক্ষ বযাখ্যা কর। 
b) Elucidate the sociological interpretation of religion. 

ধর্মণর মােোক্ষত্ত্বক বযাখ্যাক্ষি ক্ষবলদ কর। 
c) Explain the moral argument for the existence of God. 

ঈশ্বর্রর অক্ষির্ের র্ি ননক্ষেক যুক্ষিক্ষি বযাখ্যা কর। 
d) Explain the five main pillars of Islam. 

ইাম ধর্মণর াাঁচক্ষি প্রধান িম্ভ বযাখ্যা কর। 
e) Explain the “three jewels” (triratna) of Jainism.  

নেনধর্মণ  ক্ষিরর্ের বযাখ্যা কর। 
2. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি  প্রর্ের উত্তর দা।)                                       10×1=10 

a) Discuss in short different historical stages of the development of religion. 

ধর্মণর উৎক্ষত্তর ঐক্ষোক্ষক বণগুক্ষ ংর্ির্ আর্াচনা কর। 
b) Elaborate, after John Hick, the second and third proofs offered by Thomas Aquinas. 

িমা অযাকুইনা প্রদত্ত ঈশ্বর্রর অক্ষিোধক ক্ষিেীয়  েৃেীয় প্রমাণ দুক্ষি ক্ষবলদ কর। 
c) Explain, after Hick, the profound influence of modern science upon religious beliefs. 

ধমণীয় ক্ষবশ্বার্র উর আধুক্ষনক ক্ষবজ্ঞার্নর ুগভীর প্রভাব ক্ষকর্ক অবম্বন কর্র বযাখ্যা কর। 
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3.  Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দা।)                                         5×3=15 

a) Explain and illustrate the vagueness of polar words. 

দৃষ্টান্ত র্যার্গ যমরুলব্দগুক্ষর অস্পষ্টো বযাখ্যা কর। 
b) Explain the meaninglessness of a sentence due to category mistake. 

বার্কযর প্রকার-ক্ষবভ্রমেক্ষনে অর্ণীনোর ক্ষবয়ক্ষি বযাখ্যা কর। 
c) Explain the three main conditions for claiming that a proposition is known. 

একক্ষি বচনর্ক োক্ষন বর্ দাবী করার প্রধান ক্ষেনক্ষি লেণ বযাখ্যা কর। 
d) Explain Hume‟s view regarding the relation between impression and idea. 



মুদ্রণ  ধারণার ম্বন্ধ ক্ষবর্য় ক্ষউর্মর মেক্ষি বযাখ্যা কর। 
e) How do the phenomenalists interpret physical object? 

অবভাবাদী েড়বস্তুর্ক কীভার্ব বযাখ্যা কর্রন? 

 

4. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দা।)                                        10×1=10 

a) Give a critical account of the theory that “truth is one that works”. 

„েয  োই যা কাযণকর‟- এই েত্ত্বক্ষির ক্ষবচার ক্ষববরণ দা। 
b) Elaborate the theory of self-determination in the debate on the compatibility of determinism with 

freedom. 

ক্ষনয়ন্ত্রণবাদ  স্বাধীনোর ঙ্গক্ষে ক্ষবর্য় স্বক্ষনয়ন্ত্রণবার্দর েত্ত্বক্ষি ক্ষবিৃে কর। 
c) Critically discuss the notion of ostensive definition with examples. 

প্রদলণক ংজ্ঞার ধারণাক্ষি উদারণ ক্ষবচার আর্াচনা কর। 
(Old Syllabus) 
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1. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর  দা। )                                        5×3=15         

a. Explain, according to Rabindranath, the finite aspect of the self. 

রবীন্দ্রনার্র্র মর্ে, আত্মার অীম ক্ষদকক্ষি বযাখ্যা কর। 
b. Explain the highest ideal of Karma-Yoga, according to Vivekananda. 

ক্ষবর্বকানর্ের অনুরর্ণ কমণর্যার্গর রম আদলণক্ষি বযাখ্যা কর। 
c. Give an account of the involutionary aspect of creation, following Sri Aurobindo. 

শ্রীঅরক্ষবের্ক অনুরণ কর্র ৃক্ষষ্টর ংবরণাত্মক ক্ষদর্কর একক্ষি ক্ষববরণ দা। 
d. Explain how Radhakrishnan distinguishes between intuition and sense-experience. 

রাধাকৃষ্ণণ যযভার্ব স্বজ্ঞা  ইক্ষন্দ্রয়-অক্ষভজ্ঞোর মর্ধয ার্ণকয কর্রর্েন ো বযাখ্যা কর।  

e. Distinguish, after Gandhi, between satyagraha and passive resistance. 

গান্ধী অনুরর্ণ েযাগ্র  ক্ষনক্ষিয় প্রক্ষের্রার্ধর মর্ধয প্রর্ভদ বযাখ্যা কর। 
2. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি  প্রর্ের উত্তর দা।)                                        10×1=10 

a) Explain Rabindranath‟s view that evils are facts, but not ultimate facts. 

রবীন্দ্রনার্র্র এই মেক্ষি বযাখ্যা কর যে অমঙ্গ বািব র্ ো চরম বািব নয়। 
b) Explain, following Vivekananda, the different stages of Jñānayoga. 

ক্ষবর্বকানের্ক অনুরণ কর্র জ্ঞানর্যার্গর িরগুক্ষ বযাখ্যা কর। 
c) Explain Gandhi‟s view that „Truth is God‟. 

„েযই ঈশ্বর‟- গান্ধীর এই মে বযাখ্যা কর। 
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3. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দা।)                                             5×3=15 

a) Explain McTaggart‟s argument against the reality of time. 

কার্র বািবোর ক্ষবরুর্ে মযাকিাগার্িণর যুক্ষিক্ষি বযাখ্যা কর। 
b) What are the first two steps of sceptic‟s arguments? Discuss. 

ংলয়বাদীর্দর যুক্ষির প্রর্ম দুক্ষি ধা কী কী? আর্াচনা কর। 
c) When is a statement falsifiable according to Popper? Explain. 



ার্রর মর্ে একক্ষি ক্ষববৃক্ষে কখ্ন ক্ষমর্যাকরণর্যাগয য়? বযখ্যা কর। 
d) Consider the different ways in which word „sense data‟ and its associates are used by Russell, 

Moore and Ayer. 

„ইক্ষন্দ্রয়-উাত্ত‟ এবং এর ংক্ষিষ্ট লব্দগুক্ষ রার্, মূযর  এয়ার কেৃণক যযভার্ব বযবহৃে র্য়র্ে োর ক্ষবচার কর। 
e) Explain, following Ayer, the subject matter and purpose of a theory of knowledge. 

এয়ার-যক অনুরণ কর্র জ্ঞানের্ত্ত্বর ক্ষবয়বস্তু  উর্েলয বযাখ্যা কর। 
 

4. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দা।)                                      10×1=10 

a) Explain and examine Ayer‟s formulation of the verification principle. 

এয়ার সূত্রায়িত যাচাইকরণ নীক্ষেক্ষি বযাখ্যা  রীিা কর। 
b) Explain with the examples the difference between intensional and extensional expressions. 

উদারর্ণর াার্যয „ইনর্িনলনা‟ অক্ষভধা  „এক্সর্িনলনা‟ অক্ষভধার মর্ধয ার্ণকয বযাখ্যা কর। 
c) Give a critical account of the causal theory of perception. 

প্রেযিণ ম্বন্ধীয় কারক্ষণক মেবাদক্ষির ক্ষবচার ক্ষববরণ দা। 
…………. 

 


