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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours 1st Semester Examination, 2020, held in 2021

PHIACOR01T-PHILOSOPHY (CC1)
Time Allotted: 2 Hours

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

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

All symbols are of usual significance.

Question No. 1 and 2 are compulsory. Answer any two from the rest

১নং এবং ২নং p আবিশ ক। অবিশ য- কােনা dিট pে র উtর দাও
Answer any five questions from the following:

1.

2×5 = 10

িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট pে র উtর দাওঃ
(a) What is substance, according to Descartes?

দকােতর মেত dব কী ?
(b) How many types of Idea are accepted by Descartes?

দকাত কয়pকার ধারণা sীকার কেরন ও কী কী ?
(c) Mention any two differences between the views of Descartes and Spinoza.

দকাত ও িsেনাজার অিভমেতর মেধ য- কােনা dিট পাথক দখাও।
(d) What is the main tenet of Spinoza’s metaphysics?

িsেনাজার অিধিবদ ার মূল িবষয় কী ?
(e) What does Spinoza mean by ‘modes’?

‘িবকার’ বলেত িsেনাজা কী বুিঝেয়েছন ?
(f) What is ‘Intellectual love of God’, according to Spinoza?

িsেনাজার মেত ‘বুিdস াত ঈ রেpম’ কী ?
(g) Why Leibnitz is called ‘extreme rationalist’ philosopher?

কন লাইবিনজেক ‘চরমপnী বুিdবাদী’ দাশিনক বলা হয় ?
(h) Is the notion of substance of Leibnitz differ from Cartesian view and atomistic
view?

লাইবিনেজর dব তtt িক কােতজীয় মত ও পরমাণুবাদীেদর মত থেক িভn ?
(i) What is the ‘Law of Sufficient Reason’, according to Leibnitz?

লাইবিনজ sীkত ‘পযাp যুিkর িনয়ম’িট কী ?
(j) How does Leibnitz distinguish between perception and apperception?

লাইবিনজ pত k ও সংpত েkর মেধ িকভােব পাথক কেরেছন ?
2.

Answer any two questions from the following:

5×2 = 10

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ
(a) How does Aristotle distinguish between ‘form’ and ‘matter’?

অ াির টল িকভােব ‘আকার’ ও ‘উপাদান’-এর মেধ পাথক কেরেছন ?
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(b) What is Cartesian ‘method of doubt’? Explain briefly.

দকােতর ‘সংশয়পdিত’ কী ? সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(c) Explain the importance of criterion of truth in Descartes’ philosophy.

দকােতর দশেন সত তার মানদে র grtিট আেলাচনা কেরা।
(d) ‘Whatever is, is in God, and nothing can exist or can be conceived without God’ –
What does Spinoza mean by the statement?

‘যা িকছু আেছ, ঈ েরই আেছ এবং কান িকছুই অিstশীল হেব না অথবা বাধগম হেব না ঈ র ছাড়া’ —
এই বােক র dারা িsেনাজা কী বুিঝেয়েছন ?
(e) What is the distinction between Truths of reason and Truths of fact? Explain after
Leibnitz.

বুিdসংkাn সত এবং তথ সংkাn সেত র মেধ পাথক কী ? লাইবিনজেক অনুসরণ কের ব াখ া কেরা।
(f) Explain Leibnitz’s view on Innate Idea.

সহজাত ধারণা সmেn লাইবিনেজর মত আেলাচনা কেরা।
3.

Critically explain Plato’s theory of knowledge.

15

pেটার jানতtt সিবচার আেলাচনা কেরা।
4.

Explain Plato’s theory of forms or ideas. What are the objections of Aristotle
against Platonic theory of Ideas?

8+7

pেটার আকার বা ধারণাতtt ব াখ া কেরা। pেটার ধারণাতেttর িবrেd অ াির টেলর আপিtgিল িক
িক ?
5.

How does Descartes arrive at his principle “cogito ergo sum”? Can it be regarded
as the foundation of his philosophy? – Discuss .

10+5

দকাত কীভােব ‘আিম িচnা কির, অতএব আিম আিছ’ — এই সূtিট আিব ার কেরন ? সূtিটেক িক তাঁর
দশেনর িভিtrেপ গণ করা যায় ?
6.

Explain Spinoza’s theory of knowledge.

15

িsেনাজার jানতtt আেলাচনা কেরা।
7.

How does Spinoza define ‘Substance’? Explain, following Spinoza, how substance
is related to attributes.

8+7

িsেনাজা কীভােব dেব র সংjা িদেয়েছন ? িsেনাজােক অনুসরণ কের dেব র সে gেণর সmক ব াখ া
কেরা।
8.

What are the characteristics of Leibniz’s monad? What are the different kinds of
monad according to Leibniz? How does he explain their relation?

লাইবিনেজর িচৎপরমাণুর বিশ কী ? িতিন কত pকার িচৎপরমাণু sীকার কেরেছন ? িতিন কীভােব
এেদর সmn ব াখ া কেরন ?
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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