Special
B.A. PART-III (Honours) Examination 2020
Subject: Philosophy
Paper: VII
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) Explain, after Hick, the influence of modern science upon religious beliefs.
ধমণীয় ক্ষবশ্বার্র উর আধু ক্ষনক ক্ষবজ্ঞার্নর প্রভাব ক্ষকর্ক অবম্বন কর্র বযাখ্যা কর।
b) Elucidate the Freudian interpretation of religion.
ধর্মণর ফ্রর্য়ডীয় বযাখ্যাক্ষি ক্ষবলদ কর।
c) Explain the moral argument for the existence of God.
ঈশ্বর্রর অক্ষির্ের র্ি ননক্ষেক যু ক্ষিক্ষি বযাখ্যা কর।
d) What are the five main duties of a Muslim?

5×3=15

একেন মুক্ষর্মর াাঁচক্ষি প্রধান কেণবয কী কী?
e)

What is the Jain theory of triratna?
নেনধর্মণ ক্ষিরত্ন কী?

2. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
10×1=10
a) Distinguish between tribal religion and natural religion.
উোেীয় ধমণ ও োেীয় ধর্মণর মর্ধয ার্ণকয কর।
b) Elaborate, after John Hick, the cosmological proof in favour of God’s existence.
ক্ষক অনু রর্ণ ঈশ্বর্রর অক্ষির্ের র্ি ক্ষবশ্বোক্ষিক প্রমাণক্ষি ক্ষবলদ কর।
c) Explain the basic tenets of Christianity.
খ্রীষ্টধর্মণর মূ  েি ও ক্ষনয়ম-নীক্ষেগুক্ষ বযাখ্যা কর।
2nd Half
Marks-25
3.

Answer any three questions: (যয যকান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) How does Hospers explain the vagueness of polar words?
াণ কীভার্ব যমরুলব্দগুক্ষর অস্পষ্টো বযাখ্যা কযরর্েন?
b) Can category mistake make a sentence meaningless?
প্রকার-ক্ষবভ্রম ক্ষক যকান বার্কযযক অর্ণীন প্রক্ষেন্ন করর্ে ার্র?
c) What are conditions for a knowledge-claim?
যকান ক্ষকেু োক্ষন বর্ দাবী করার লেণগুক্ষ কী?

5×3=15

d) What is Hospers’ interpretation of analytic propositions?
ক্ষবর্েক বচর্নর াণ কী বযাখ্যা ক্ষদর্য়র্েন?
e) How do the naïve realists interpret physical object?
র বস্তুবাদীরা েড়বস্তুর্ক কীভার্ব বযাখ্যা কর্রন?
4. Answer any one question: (যয যকান একক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।)
a) Give an account of the coherence theory of truth.
েযো ম্বর্ে ংগক্ষেবাদ েিক্ষির ক্ষববরণ দাও।
b) Is freedom compatible with determinism? Discuss.
স্বাধীনো ক্ষক ক্ষনয়ন্ত্রণবার্দর র্ে েক্ষেূ ণণ? আর্াচনা কর।
c) Is ostensive definition any definition at all? Discuss.
প্রদলণক ংজ্ঞা ক্ষক আর্দৌ যকান ংজ্ঞা? আর্াচনা কর।
……………………………
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