
 
 
 

Women’s Christian College 
B.A./B.Sc. Semester IV (Honours)Examination(Under CBCS), 2020 

Subject:   PHILOSOPHY 
                                                                          Paper:  CC—10 

Full Marks: 50          Time: 2 hrs. 

Section I is compulsory 

Section I:  Internal Assessment    5 marks 

১।  নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও । (একটি বাক্কে লিি )                                                               ১x৫ 

 (ক)  এমি লকাি বচি আক্ে নক যা সবি অক্থে জািা যায় ? 

(ি)  পূবেতঃনসদ্ধ বচি কাক্ক বক্ি ? 

(গ)  অবভাসবাক্দর মূি বক্তবে কী ? 

(ঘ)  সামািে সম্পক্কে  িামবাদ বিক্ত নক লবাঝ ? 

(ঙ)দ্রবে সম্পক্কে   অনভজ্ঞতাবাদীক্দর  মত কী ?   

 

Section II: Theory      32 marks 

       লয লকাি  দটুি প্রক্শ্নর উত্তর দাও।                                       ১৬ x ২ 

 ২। (ক)   'জািা ' শব্দটির নবনভন্ন অথে নক নক ?  

       (ি)    বাচনিক জ্ঞাক্ির শতে াবিী আক্িাচিা কর।  

       (গ)  নিক্ম্নাক্ত বাকেগুনিক্ত 'জািা 'কী অক্থে বেবহৃত হক্য়ক্ে ? 

               অ) রীিা িাচক্ত জাক্ি।  

               আ)  আনম জানি লয রাম ভাক্িা লেক্ি। 
                ই)  আনম এই সমসোর সমাধাি জানি। 
                 ঈ) রীতা গীতাক্ক জাক্ি।                                         ৪+৮+৪ 
 

 ৩।     (ক)  নবনভন্ন প্রকাক্রর সম্ভাবেতা ও অসম্ভাবেতা উদাহরণসহ বোিো কর। 

           (ি)   এক্দর পারস্পনরক সম্পকে  কী রকম ? 

           (গ)   নিম্ননিনিত বোপারগুনি কী লযৌনক্তকভাক্ব সম্ভব ? 

                     অ)  অতীক্ত নিক্র যাওয়া।  

                     আ) শূক্িে ১০,০০০ িুট িাি লদওয়া।    

                      ই)   নবড়াক্ির পক্ে কুকুর োিার জন্ম লদওয়া।  

                      ঈ) লকাি বস্তুর একই সক্ে সবোাংক্শ িাি ও সবুজ  হওয়া।    ৮+৪+৪ 

                         

                                     

 



                            

            ৪।  প্রনতরূপী বস্তুবাক্দর মূি বক্তবে কী ? এই মত নক গ্রহণক্যাগে ?                    ১০+৬ 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Section III: Tutorial    8 marks 

 ৫। সাংনেপ্ত টীকা লিি : (লয লকাি দটুি )            ৪x  ২  

         (ক)  নবক্েষক বচি (হসপাক্সের  মত ) 

         (ি)  সামািে  সম্পক্কে  লেক্টার মত  

         (গ)  সরি বস্তুবাদ 

 

Section IV:  Attendance 5 marks 

                                                                                                                                                  

[English Version] 

 

Section I is compulsory 

 Section I:  Internal Assessment    5 marks 

1. Answer the following questions.                           1x5 

(a) Is there any proposition which can be known in the strong sense? 

(b) What is an a priori proposition? 

(c) What is Phenomenalism? 

(d) What do you understand by nominalism as a theory of universals? 

(e) What is the empiricist view of substance? 

 

Section II: Theory               32 marks 

               Answer any two questions.                                                                                             16x2 

   2. (a) What are the different senses in which ‘know’ is used?  

(b) Discuss the conditions of propositional knowledge. 

(c)  In what sense is ‘know’ used in the following sentences? 

i) Rina knows to dance. 

ii) I know that Ram is a good boy. 

iii) I know the solution of this problem.                          

iv) Rita knows Gita.                                   4+8+4 

 

3. (a) Explain different kinds of possibility and impossibility with examples. 

               (b) How are they related? 



(c) Are the following logically possible? 

i) To go back in the past. 

ii)  To jump 10,000feet into the air. 

iii)  For a cat to give birth to pups 

iv)   For a thing to be red and green all over at the same time.              8+4+4 

 

4.  Discuss the main thesis of Representative Realism. Is this view acceptable?        10+6 

 

Section III Tutorial:         8 marks 

 

5. Write short notes on: (Any two)                                                4+4 

(a) Analytic Proposition (Hospers) 

(b) Plato’s view of universals 

(c) Naive Realism 

 

Section IV: Attendance               5 marks 


