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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

PHILOSOPHY
PAPER-PHIA-VII
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর কিরেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

GROUP-A

িবভাগ-ক
Answer Question No. 1 and any one from the rest within 600 words each

১ নং p ও অন য- কােনা একিট pে র উtর দাও pিতিট ৬০০ শেbর মেধ
1.

Answer any two questions from the following within 150 words each:

5×2 = 10

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ঃ
(a) Are words natural signs? Discuss.

শb িক pাkিতক িচh ? আেলাচনা কেরা।
(b) What is type-token ambiguity? Write a note on ambiguity in this context.

pকার-দৃ াn dয্থতা কী ? এই pসে dয্থতা িবষেয় একিট টীকা েলেখা।
(c) What is an Ostensive definition?

pদশনমূলক সংjা কােক বেল ?
(d) What is the simplest form of vagueness? Following Hospers explain it with the
help of the example ‘fast’.

অs তার সরলতম rপিট কী ? হসপাসেক অনুসরণ কের ‘drত’ এই উদাহরেণর সাহােযয্ এিট বয্াখয্া
কেরা।
(e) Analyse the meaning of ‘true’ in each of the following:
(i) You are a true friend (ii) The true way of solving this conflict is ……

িনেচর বাকয্gিলর pেতয্কিটেত ‘সতয্’-র অথ িবে ষণ কেরাঃ
(i) tিম একজন সতয্ বnু (ii) এই dেndর সতয্ সমাধান হল ……
(f) Distinguish between the strong and weak senses of ‘know’.

‘জানা’র সবল ও dবল অেথর মেধয্ pেভদ কেরা।
(g) What are innate ideas? Give the reasons briefly why Locke rejects the existence
of innate ideas.

সহজাত ধারণা কােক বেল ? সহজাত ধারণা অsীকােরর পেk লক pদt যুিk সংেkেপ আেলাচনা
কেরা।
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(h) Determine which of the following characteristics are defining and which are
accompanying:
(i) Fish can swim (ii) Triangles have three sides (iii) Man is an animal with a
sense of humour.

িনেচর বাকয্gিলর মেধয্ লkণাtক ও সহগামী বিশ য্ িনধারণ কেরাঃ
(i) মাছ সাতাঁর কাটেত পাের (ii) িt েজর িতনিট বাh আেছ (iii) মানুষ হাসয্রসসmn pাণী।
2.

Explain in detail the theory of truth as ‘what works’ and give a critical estimate of
it.

15

‘সতয্ তাই যা কাযকর’ — মতবাদিট িবশেদ বয্াখয্া কেরা ও তttিটর সিবচার মূলয্ায়ন কেরা।
3. (a) Critically evaluate the Referential Theory of Meaning of words.

10+5

শbাথ সংkাn িনেদশক তttিট সিবচার মূলয্ায়ন কেরা।
(b) Which of the following words are referential?
(i) Or (ii) Hospers (iii) Cow (iv) Unicorn (v) I

িনmিলিখত শbgিলর মেধয্ েকানgিল িনেদশক ?
(i) অথবা (ii) হসপাস (iii) গr (iv) ইউিনকন (v) আিম
4.

Explain Locke’s theory of Representative Realism. Is it satisfactory?

10+5

লেকর pিতিনিধমূলক বstবাদ আেলাচনা কেরা। এই মতবাদিট সেnাষজনক ?
5.

Explain the different senses of the word ‘Know’. Explain the conditions of
propositional knowledge.

5+10

‘জানা’র িবিভn অথ বয্াখয্া কেরা। বাচিনক jােনর শতাবলী আেলাচনা কেরা।

GROUP-B

িবভাগ-খ
Answer Question No. 6 and any one from the rest within 600 words each

৬ নং p ও অন য- কােনা একিট pে র উtর দাও pিতিট ৬০০ শেbর মেধ
6.

Answer any two questions from the following each within 150 words:

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্ দাওঃ
(a) What is knowledge by acquaintance?

পিরিচিতমূলক jান বলেত কী েবাঝায় ?
(b) Are proper names descriptive? Discuss.

িবিশ নামgিল িক বণনামূলক ? আেলাচনা কেরা।
(c) Can the principles of induction be explained by experience? Explain after Russell.

আেরাহ নীিত িক অিভjতার সাহােযয্ বয্াখয্া করা যায় ? রােসলেক অনুসরণ কের আেলাচনা কেরা।
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(d) What is meant by ‘Uniformity of Nature’? Discuss after Russell.

‘pkিতর একrপতা’ বলেত কী েবাঝায় ? রােসলেক অনুসরণ কের আেলাচনা কেরা।
(e) What is Appearance? Can it be identified with reality?

অবভাস কী ? বাsব সtা ও অবভাস িক অিভn ?
(f) What is the nature of idea, according to Plato?

েpেটার মেত ধারণার srপ কী ?
(g) Explain the influence of philosophical thinking on our emotion and action.

আমােদর আেবগ ও কেমর উপর দাশিনক িচnার pভাব কী ? বয্াখয্া কেরা।
(h) Distinguish, after Russell between sense data and sensation.

রােসলেক অনুসরণ কের ইিndয় উপাt ও ইিndয়ানুভেবর মেধয্ pেভদ কেরা।
7. (a) How does Russell distinguish between definite description and indefinite
description? Discuss with examples.

10+5

রােসল কীভােব সুিনিদ বণনা ও অিনিদ বণনার মেধয্ পাথকয্ েদিখেয়েছন ? উদাহরণসহ আেলাচনা
কেরা।
(b) Discuss the primary importance of descriptive knowledge, after Russell.

বণনামূলক jােনর pধান grt কী ? রােসলেক অনুসরণ কের আেলাচনা কেরা।
8.

What is the value of philosophy? Discuss after Russell.

15

দশেনর মূলয্ কী ? রােসলেক অনুসরণ কের আেলাচনা কেরা।
9.

How can we justify the principle of Induction? Explain after Russell.

15

আেরাহ নীিতেক কীভােব আমরা নয্ায়স তভােব সমথন করেত পাির ? রােসলেক অনুসরণ কের বয্াখয্া
কেরা।
10.

Discuss after Russell, the distinction between scientific knowledge and
philosophical knowledge.

15

রােসলেক অনুসরণ কের বjািনক jান ও দাশিনক jােনর pেভদ সিবsাের আেলাচনা কেরা।
——×——
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