Special
B.A. PART-III (Honours) Examination 2020
Subject: Philosophy
Paper: VI
Full Marks: 50
Time: 2 Hours
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as per as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ ূ ণণমান ক্ষনর্দণলক।
রীিার্ণীর্ক যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।
1st Half
Marks-25
1. Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) Determine the subject matter of psychology.
মর্নাক্ষবদযার ক্ষবয়বস্তু ক্ষনরূণ কর।
b) Discuss the disadvantages of observation as a method of psychology.
মর্নাক্ষবদযায় গৃ ীে দ্ধক্ষেরূর্ যণর্বিযণর অু ক্ষবধাগুক্ষ আর্াচনা কর।
c) Distinguish between sensation and perception
ংর্বদন ও প্রেযর্ের ার্ণকযগুক্ষ কী কী?
d) Explain any one test of intelligence.
বুক্ষদ্ধ-অভীির্ণর যয যকান একক্ষি দ্ধক্ষেক্ষি বযাখ্যা কর।
e) Explain, following Freud, the ‘unconscious’ level of consciousness.

5× 3=15

ফ্রর্য়ড অনু রর্ণ যচেনার ক্ষনর্জ্ণান স্তরক্ষি বযাখ্যা কর।
2. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) Explain Gestalt theory of perception.
প্রেযিণ ম্পর্কণ যগষ্টাল্ট ের্ের বযাখ্যা কর।
b) What are the conditions of memory?
স্মৃ ক্ষের লেণাবী কী কী?

c)

10×1=10

Explain the conditioned response theory of learning.
ক্ষলিণ ম্পর্কণ ার্ি প্রক্ষেবেণ ের্ের বযাখ্যা কর।
2nd Half
Marks-25

3.

Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) What are the marks of a social group?
ামাক্ষেক যগাষ্ঠীর ববক্ষলষ্টযগুক্ষ ক্ষক ক্ষক?
b) Explain the nature of class-consciousness as distinct from class-attitude.
যেক্ষণ-দৃ ক্ষষ্টভক্ষির ক্ষবরীর্ে যেক্ষণ-যচেনার স্বরূ বযাখ্যা কর।
c) Explain the role of custom in social life.

5×3=15

মাে েীবর্ন প্রর্ার ভূ ক্ষমকা বযাখ্যা কর।
d) Elucidate Rabindranath’s view on nationalism.
োেীয়োবাদ ম্বর্ে রবীন্দ্রনার্র্র অক্ষভমে ক্ষবলদ কর।
e) How can Swarāj be achieved, according to Gandhiji’?
গােীেীর মর্ে স্বরাে কীভার্ব অক্ষেণে র্ে ার্র?
4. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×1=10
a) What are the basic ideas and principles of Liberal Democracy as distinct from Socialist
Democracy?
মােোক্ষিক গণের্িে্র ক্ষবারীর্ে উদারননক্ষেক গণের্ির যমৌক্ষক ধারণা ও ক্ষনয়ম-নীক্ষেগুক্ষ কী কী?
b) What are the problems and prospects of Indian secularism? Discuss.
ভারেীয় ধমণক্ষনরর্িোর মযা ও ম্ভাবনাগুক্ষ ক্ষক? আর্াচনা কর।
c) How does Ambedkar react to casteism? Discuss.
ক্ষন্দু োোে প্রর্ার ক্ষবরুর্দ্ধ আর্ম্বদকার কীভার্ব প্রক্ষেক্ষিয়া কর্রর্েন? আর্াচনা কর।
………………………

