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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2021

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

১ নং p ও অন য- কােনা একিট pে র উtর দাও 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 মেধ ঃ
(a) How are words related to things? Discuss in brief.

শb কীভােব সmিকত ? সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(b) What are the different meanings of the word ‘meaning’? Discuss according to
Hospers.

হসপাসেক অনুসরণ কের ‘অথ’ শbিটর িবিভn অথ আেলাচনা কেরা।
(c) Distinguish between stipulative and reportive definition.

আেরাপক লkণ এবং pিতেবদক লkেণর মেধ পাথক কেরা।
(d) What is type-token ambiguity?

pকার িনদশন d থতা কী ?
(e) What is Naive realism?

সরল বstবাদ কােক বেল ?
(f) What is solipsism? Is Berkeley a solipsist?

অহংসবsবাদ কী ? বাকেল কী একজন অহংসবsবাদী ?
(g) Analyse the meaning of ‘true’ in each of the following:

িনmিলিখত েktgিলেত ‘সত ’ শbিটর েকান অেথ pেয়াগ হেয়েছঃ
(i) He is true friend

েস একজন সত বnু
(ii) The true meaning of ‘democracy’ is…….

গণতেntর সত অথ হল…….
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(h) Determine which of the following characteristics are defining and which are
accompanying characteristics:
(i) Rectangles have four sides

আয়তেkেtর চারিট বাh আেছ
(ii) Books contain paper

বইেত কাগজ আেছ
(iii) Ladies do not use vulgar words

মিহলারা অশালীন শb ব বহার কের না
(iv) Birds can fly

পািখ উড়েত পাের
(v) Men are rational being.

মানুষ বুিdমান জীব।
2.

Explain and examine the correspondence theory of truth.

15

সত তা সmেক আনুrপ মতবাদিট ব াখ া ও িবচার কেরা।
3.

Explain the different sense of the word ‘know’. Explain the different conditions
of propositional knowledge.

5+10

‘জানা’র িবিভn অথgিল ব াখ া কেরা। বাচিনক jােনর শতgিল ব াখ া কেরা।
4.

Explain in details referential theory of meaning.

15

শbাথ-সংkাn িনেদশক তttিট িবsািরতভােব ব াখ া কেরা।
5.

What is phenomenalism? Is this theory satisfactory?

10+5

অবভাসবাদ কােক বেল ? এই তttিট িক সেnাষজনক ?

GROUP-B

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

৬ নং p ও অন য- কােনা একিট pে র উtর দাও 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 মেধ দাওঃ
(a) How does Russell distinguish between sense-data and sensation? Discuss.

রােসল কীভােব ইিndয় উপাt-ইিndয়ানুভেবর মেধ pেভদ কেরন ? আেলাচনা কেরা।
(b) Are proper names descriptive? Discuss.

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

আেরাহ নীিত িক অিভjতার সাহােয ব াখ া করা যায় ? রােসলেক অনুসরণ কের ব াখ া কেরা।
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(d) What is the influence of philosophical thinking on our emotion and action?
Explain after Russell.

আমােদর আেবগ ও কেমর ওপর দাশিনক িচnার pভাব িক ? রােসলেক অনুসরণ কের ব াখ া কেরা।
(e) Distinguish between knowledge by acquaintance and knowledge by description.

পিরিচিতমূলক jান ও বণনামূলক jােনর মেধ পাথক কেরা।
(f) How does Russell refute subjective idealism? Discuss.

রােসল িকভােব আtগত ভাববাদ খ ন কেরন ? আেলাচনা কেরা।
(g) What are the entities, according to Russell that our a priori knowledge is
concerned with?

রােসেলর মেত েকান্ েকান্ িবষেয় আমােদর পূবতিসd jান হয় ? আেলাচনা কেরা।
(h) How do the idealist philosophers explain the concept of matter? Discuss.

জেড়র pত য়িট ভাববাদী দাশিনকরা কীভােব ব াখ া কেরন ? আেলাচনা কেরা।
7.

Discuss with examples, Russell’s view on definite and indefinite description.

15

উপযুk দৃ াn সহকাের সুিনিদ ও অিনিদ বণনা সmেক রােসেলর মত আেলাচনা কেরা।
8.

Discuss theory of Universal, according to Plato. How does it differ from the
Russellian theory of Universal?

10+5

সামান সmেক েpেটার মতবাদিট আেলাচনা কেরা। সামান িবষয়ক রােসেলর মতিট এর েথেক কতটা
পৃথক ?
9.

‘Thus it becomes evident that the real table if there is one, is not the same as what
we immediately experience by sight, touch or hearing.’ — Explain after Russell.

15

‘s তই বাsেব েটিবল বেল যিদ িকছু থােক, তাহেল েসটা দশন, sশন িকংবা বেণর মাধ েম সরাসির
আমরা যার অিভjতা লাভ কির, তার সােথ অিভn নয়।’ — রােসলেক অনুসরণ কের ব াখ া কেরা।
10.

Does Russell admit the philosophical view ‘truth is man-made’? Discuss. What is
the difference between philosophical knowledge and scientific knowledge?

7 12 +7 12

রােসল িক এই দাশিনক মত sীকার কেরন েয ‘সত তা মানুষ dারা সৃ ’ ? দাশিনক ও বjািনক jােনর
মেধ পাথক িক ?
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple
copies of the same answer script.

——×——
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