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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. General Part-II Examination, 2020

PHILOSOPHY
PAPER: PHIG-II
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ
উtর করেব।

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.

Each question carry 16 marks and rest of 2 marks for overall impression.

pিতিট pে র পূণমান ১৬ এবং অবিশ ২ নmর সামিgক উপsাপেনর উপর িভিt কের pদান করা হেব।
Answer any three questions, taking one from each group

pিতিট িবভাগ েথেক একিট কের p িনেয় েমাট িতনিট pে র উtর দাও
GROUP-A

িবভাগ-ক
1.

What is I.Q? How is it measured? What are the distinctive features of the BinetSimon scale of intelligence?

বুd কােক বেল ? বুd
িক ?
2.

3+5+8

কীভােব পিরমাপেযাগ ? বুিd সmেকর্ িবেন-িসেমাঁ সমীkার বিশ gিল

Critically explain Freud’s theory of dream.

16

েয়েডর spতtt িবচারপূবর্ক আেলাচনা কেরা।
3.

Is mind coextensive with consciousness? What is unconsciousness mental states?
What are the proofs for the existence of unconsciousness mental states?

3+5+8

মন ও েচতনা িক সম ব াপক ? িনjর্ান sর কােক বেল ? মেনর িনjর্ান sেরর অিsেtর pমাণ িক িক ?
4.

Explain with examples the Gestalt theory of learning.

16

িশখন সmেn েগsাl মতবাদ আেলাচনা কেরা।
OR/অথবা
What is perception? Is pure sensation possible? Distinguish between sensation
and perception. Write a note on Gestalt theory of perception.

3+3+5+5

pত k কােক বেল ? িব d সংেবদন িক সmব ? সংেবদন ও pত েkর মেধ পাথর্ক েলেখা। pত k
সmেn েগsাl মতবাদ েলেখা।
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GROUP-B

িবভাগ-খ
5.

What according to Indian Philosophy the four ends of human life? Explain their
interrelationship. Why ‘Moksa’ is the ultimate end of human life?

2+10+4

ভারতীয় দশর্ন অনুসাের মানবজীবেনর চারিট পুrষাথর্ িক িক ? তােদর পারsিরক সmকর্ ব াখ া কেরা।
‘েমাk’েক েকন পরম পুrষাথর্ বলা হয় ?
6.

What is Sakam karma? What is meant by Niskāma karma? Discuss after
Bhagavad Gitā. Distinguish between Sakam karma and Niskāma karma.

2+9+5

সকাম কমর্ কােক বেল ? িন াম কমর্ বলেত কী েবােঝা ? ভগবদ্গীতা অনুসরেণ আেলাচনা কেরা। সকাম
ও িন াম কেমর্র মেধ পাথর্ক েলেখা।
7.

Explain the nature of moral judgment. What is the object of moral judgment?
Discuss.

4+12

নিতক িবচার বলেত কী েবােঝা ? নিতক িবচােরর িবষয়বst সmেn আেলাচনা কেরা।
8.

What is hedonism? Explain its different types.

4+12

সুখবাদ বলেত িক েবাঝায় ? িবিভnpকার সুখবাদ ব াখ া কেরা।
OR/অথবা
Discuss Kant’s ethical theory. How far is it justified?

কােnর নিতক মতবাদ আেলাচনা কেরা। এই মতবাদ কতদূর gহণেযাগ ?
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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