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     Candidate are requested to give their answer in their own words as far as practicable  

[SET – I] 

➢ যেক োন দুটি প্রকের উত্তর দোও –                                                                  ২৫x২ 

১। যেকটোর মকে জোতে বো আ োকরর ববতিষ্ট্যগুতি  ী  ী? যেকটো ত ভোকব জোতের সোকে বযতির সম্প ক ক  বযোখ্যো  করকেন? অ্যোতরস্টটি 

প্রদত্ত ‘েৃেীয় মোনব’ েুতিটি আকিোচনো  র।                         ১২+৮+৫  

২। যদ োকেক র মকে ধোরণো  য় প্র োর ও  ী  ী? উদোহরণসহ যিখ্। ঈশ্বকরর অ্তিত্ব সপকে যদ োকেক র িেণতভতত্ত  েুতিটি বযোখ্যো  র। 

 োন্ট ত ভোকব এই েুতির সমোকিোচনো  করকেন?                  ৬+১২+৭ 

৩। িোইবতনকজর মকে ‘মনোকদর’ গুরুত্বপূণক ববতিষ্ট্যগুতি  ী  ী? ‘পূবক-তনয়তিে সোমঞ্জসয’ বিকে িোইবতনজ  ী যবোকেন? িোইবতনকজর 

অ্তধতবদযোয় এই নীতেটির গুরুত্ব বযোখ্যো  র।                                ৮+১২+৫ 

৪। িক র মকে জটিি ধোরণো  েপ্র োর ও  ী  ী? প্রকেয টির উদোহরণ দোও। জড়দ্রকবযর মুখ্য গুণ ও য ৌণ গুকণর মকধয ত ভোকব পোেক য 

 করন? এর তবরুকে বো ক কি দ্বোরো উত্থোতপে আপতত্তগুকিো উকেখ্  র।  ৮+ ১২+৫  

৫। তহউকমর মকে ‘বোিব ঘটনো’ সম্বকে আমোকদর অ্নুমোকনর তভতত্ত  ী? সংিয়বোদ  য় প্র োকরর? তহউমক  য োন অ্কেক সংিয়বোদী বিো 

েোয়?                                                               ৮+ ৫+১২  

৬।  োকন্টর মকে পূবকেঃতসে’ অ্বধোরণ  োক  বকি? পূবকেঃতসে তবকেষ  এবং পূবকেঃতসে সংকেষ   অ্বধোরকণর পোেক য  ী? ত ভোকব 

পূবকেঃতসে সংকেষ  অ্বধোরণ সম্ভব –  োকন্টর অ্নুসরকণ আকিোচনো  র।                                                                                                                                          

৮+৫+১২                                                        

                                                                  

[English Version] 

➢ Answer any two of the following questions :                                                                  25x2 

1. What, according to Plato, are the characteristics of ideas or forms? How does Plato explain 

the relation between universal and particular? Discuss Aristotle’s ‘Third Man’ argument.    

                                                                                                                                        12+8+5 

2. How many types of ideas are accepted by Descartes? State with examples. Explain 

Descarte’s ontological argument for the existence of God. How does Kant criticize it?                                                                    

                                                                                                                                       6+12+7 

3. What, according to Leibnitz, are the important characteristics of ‘monad’? What does 

Leibniz mean by ‘pre-established harmony’? What is the importance of the principle of pre-

established harmony in the metaphysics of Leibniz?                                                    8+12+5 

4. How many types of complex ideas are accepted by Locke? Give example of each type. 

How does Locke distinguish between primary and secondary quality? Mention the 

criticisms raised by Berkeley against this distinction.                                                  8+12+5  

5. What, according to Hume, is the ground of our reasoning concerning ‘matters of fact’?  

What are the different types of skepticism? In what sense is Hume a sceptic?            8+5+12   

6. What, according to Kant, is an apriori judgment? What is the difference between apriori 

analytic and apriori synthetic judgment? Discuss, following Kant, how synthetic apriori 

judgments are possible.                                                                                                 8+5+12   


