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Surendranath College for Women, University of Calcutta 

BA Part 2 General Examination, 2020 

Philosophy General  

Paper 2 

Full marks 50            Time 1½ hours 

 

Answer any 5 questions (Marks for each question are equal): 

যে য োন ো ৫ টি প্রনের উত্তর দোও (সব প্রনের মো  এ ই): 

1. What is a syllogism?  Explain with examples. 

১।  যোয় েুটি  োন  বনে? উদোহরণসহ বযোখ্যো  নরো। 

2. What is immediate inference?  Name any one immediate inference and explain it with 

example. 

 ২। অমোধ্যম অ ুমো   োন  বনে? যে য োন ো এ টি অমোধ্যম অ ুমোন র  োম বনেো এবং উদোহরণসহ বযোখ্যো 
 নরো।  

3. Give the converse of the obverse of the following sentences: 

৩।  ীনের বো যগুটের টববনতের আবতে দোও: 
a) Neighbours are generally compassionate. ক) প্রটতনবশীরো সোধ্োরণত সহো ুভূটতশীে হয়। 

b) There exist no honest politicians.  খ) সৎ রোজ ীটত  য ই।  

      4.  Symbolise the following sentences: 

    ৪। বো যগুটের সোংন টত  আ োর দোওঃ 

a) Today is Saturday and today is our exam day. ক) আজ শট বোর এবং আজ আমোনদর 
পরীক্ষোর টদ । 

b) Ram will not go to school but Jadu will go to school.  খ) রোম সু্কনে েোনব  ো ট ন্তু েদু 
সু্কনে েোনব। 

c) The day remains cloudy if the sun does not rise. গ) টদ  যমঘেো থোন  েটদ সূেে  ো ওনে।  

d) A occurs only if B occurs. ঘ)   ঘনি য বে েটদ খ্ ঘনি।  
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e) It is not the case that the fruit is either delicious or nutritious.  ঙ) এম   য় যে ফেটি হয় 
সুস্বোদু  য়নতো পুটি র। 

    5. Translate the sentences into logical propositions and represent those in Boolean equation 

and Venn Diagrams.  

৫। বো যগুটেন  েুটিটবজ্ঞো সম্মত বেন  রূপোন্তর  নরো এবং যসগুটেন  বুেীয় সমী রণ ও যভ টেনে 
উপস্থোপ   নরো: 

        a) Only children are simple. 

       ) য বে টশশুরো সরে। 

        b) Students are hardly attentive.  

      খ) ছোেরো  দোটেৎ মন োনেোগী হয়। 

6. What is sensation? Write down the qualities of sensation in brief. 

 ৬। সংনবদ   োন  বনে? সংনবদন র গুণগুটে সংনক্ষনপ যেনখ্ো। 

7. What are the principles of learning according to Thorndike?  

৭। থ েডোইন র উনেখ্  রো টশক্ষনণর সূেগুটে  ী  ী? 

8. What are the different stages of consciousness?  Write down any one proof for existence of 

subconscious.  

৮। যেত োর টবটভন্ন স্তর  ী  ী?  ট জ্ঞেো  মন র অটস্তনের পনক্ষ যে য োন ো এ টি প্রমোণ যেনখ্ো। 

9. Explain any three causes of forgetfulness.  

৯। টবসৃ্মটতর যে য োন ো টত টি  োরণ উনেখ্  নরো। 

10. What is I.Q.? How it can be measured? Write in brief.  

১০। বুদ্ধ্যঙ্ক  োন  বনে? য ম   নর এর পটরমোপ  রো হয়? সংনক্ষনপ যেনখ্ো। 

 

 


