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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2020, held in 2021  

PHIADSE01T-PHILOSOPHY (DSE1/2) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 Question no.1 is compulsory. Answer any two questions from the rest 

১নং  p  আবিশ ক। অবিশ  েথেক েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও 

1. Answer any four questions from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ 

5×4 = 20

(a) Prove that empty set is a subset of every set. 

pমাণ কেরা েয শূনয্ ে ণী েয-েকােনা ে ণীর উপে ণী। 

5

(b) What is wrong with the following argument?  

Socrates is a man. Men are numerous. Therefore, Socrates is numerous. 

সেkিটস একজন মানুষ। মানুষ অসংখয্। সুতরাং সেkিটস অসংখয্। 

5

(c) Explain the principle of extensionality for sets.  

েসট সংkাn বাচয্সবর্sতার সূtিট বয্াখয্া কেরা। 

5

(d) If A is any set, what are the following? 

A যিদ েকােনা েসট হয়, তাহেল িনেmর এgিল িক হেব ? 
  ΛA  
  ΛA  
  Λ~A  
  A~ Λ  
  ΛA~  

5

(e) What are the domain, counter domain and field of the relation of being a mother?  
মা হওয়ার সmেnর pস -িব , pিতেযাগী pস -িব  এবং েkt সmn িক হেব ? 

5

(f) Given a schema can it ever happen that by one set of substitution we get a valid 
schema from it, and by another set of substitution an inconsistent one? 

এrপ িক কখেনা সmব েয েকােনা একিট বাকয্াকাের এক ps িনেবশন িদেয় আমরা একিট বধ বাকয্াকার 
পাব এবং অনয্ আেরক ps িনেবশেনর সাহােযয্ একিট অসংগত বাকয্াকার পাব ? 

5
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(g) State and explain the rules of resolution for double implication.
িd-pাকিlক বচন সংkাn লঘুকরেণর সূtgিল উদাহরণসহ বয্াখয্া কেরা। 

5

(h) Define valid schema and consistent schema, following Quine. Give examples. 
Quine-েক অনুসরণ কের বধ বাকয্াকার ও সংগিতপূণর্ বাকয্াকােরর সংjা দাও এবং দৃ াn দাও। 

5

(i) Classify the following relations according to the properties they do or do not have 
eg. reflexive, symmetric, not anti-symmetric, not transitive etc. 
The relation of being a grandfather in the set of all persons. 
If }8,5,3{A and }8,8,5,5,3,3{ 〉〈〉〈〉〈R  
িনmিলিখত সmngিলেক তােদর যা যা ধমর্ আেছ বা েনই, তার িভিtেত ে ণীকরণ কেরা। েযমন  
(reflexive, symmetric, anti-symmetric নয়, transitive নয় ইতয্ািদ)।  
সকল মানুেষর েসেটর েkেt িপতামহ হওয়ার সmn। 
যিদ }8,5,3{A  এবং }8,8,5,5,3,3{ 〉〈〉〈〉〈R  

5

(j) Let }2,1{A  
What is the set of all subsets of A? 
ধরা যাক }2,1{A  
A-এর সব উপে ণী িনণর্য় কেরা। 

5

  

 Answer any two questions from the following 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও 

15×2=30

2.  (a) Which of the following statements are true for all sets A, B and C: 

If BA  and CB then CA  

If BA  and CB  then CA  

সকল েসেটর A, B এবং C েসেটর েkেt িনmিলিখত েকান  ্  বাকয্gিল সতয্ ? 
যিদ BA  এবং CB  তাহেল CA  

যিদ BA  এবং CB , তাহেল CA  

2+2

(b) What is domain of individuals? 
pস -িব  বলেত িক েবােঝা ? 

3

(c) What is complementary set? 
পিরপূরক ে ণী িক ? 

3

(d) There is a close relationship between saying that something has a property and 
saying that it belongs to a class — Explain. 
েকােনা বstেত অমুক ধমর্ আেছ, আর বstিট অমুক ে ণীর সভয্ — একথা dিটর মেধয্ ঘিন  সmn আেছ — 
বয্াখয্া কেরা। 

5

  
3.  (a) Letting  V = the set of all people,

 A = the set of all Americans 
 W = the set of all American drinkers 
 P = the set of all philosophers 
 C = the set of all people who drink coffee 
 T = the set of all people who drink tea. 

6
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Translate the following statements into symbolic form:
(i) Some American wine drinkers are philosophers. 
(ii) A philosopher drinks neither tea nor coffee. 
(iii) People who drink wine and coffee also drink tea. 

 V = সকল মানুেষর েসট 
 A = সকল আেমিরকােনর েসট 
 W = সকল আেমিরকান মানুেষর েসট যারা সুরা পান কের  
 P = সকল দাশর্িনেকর েসট 
 C = সকল মানষু যারা কিফ পান কের 
 T = সকল মানষু যারা চা পান কের 
তেব িনmিলিখত বাকয্gিলেক সাংেকিতক আকাের pকাশ কেরাঃ 
(i) িকছু িকছু আেমিরকান সুরাপায়ী দাশর্িনক। 
(ii) একজন দাশর্িনক চা, কিফ েকােনাটাই পান কেরন না। 
(iii) যারা সুরা এবং কিফ পান কেরন তারা চা-ও পান কেরন। 

(b) Let 3}2,{1,A  
 5,3,1{B } 
Find BA  and AB  
ধির 3}2,{1,A  
 5,3,1{B } 
েদখাও BA  এবং AB  

5

(c) Define  A~A  
 A~A  
সংjা দাওঃ A~A  
 A~A  

4

  
4.   Test the validity of the following arguments by Kenn diagrams and state in terms 

of regions of the diagram why the argument is valid or invalid. 
েলখিচেtর মাধয্েম িনmিলিখত যুিkgিলর বধতা িবচার কেরা এবং িচেtর pেকা র পিরেpিkেত েকন 
যুিkিট বধ বা অৈবধ তা বল। 

5×3=15

(a)  All witnesses are prejudiced. 
 Some witnesses are not liars. 
 Therefore, some liars are not prejudiced. 
 সব সাkীরা পূবর্সংsারযুk। েকােনা েকােনা সাkী িমথয্াবাদী নয়। সুতরাং েকােনা েকােনা িমথয্াবাদী 

পূবর্সংsারযুk নয়। 
(b)   All liars are cheaters 

 Some witnesses are not liars. 
 ∴ Some witnesses are not cheaters. 
 সকল িমথয্াবাদী হয় ঠক। 
 িকছু িকছু সাkী নয় িমথয্াবাদী। 
 ∴ িকছু িকছু সাkী নয় ঠক। 
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(c)   )(~~ CBA  

  AC ~  

  CAB ~  

 ACB ~)(~  

  
5. Differentiate between the concepts of subset, proper subset and Intersection of set 

with example. 
উদাহরণ সহ উপে ণী, pkত উপে ণী এবং েছদে ণীর মেধয্ পাথর্কয্ েদখাও। 

15

  
6.  (a) Analyse the truth value of the following schemata by the method of resolution. 

লঘুকরণ পdিতর সাহােযয্ িনmিলিখত বাকয্াকারgিলর সতয্মূলয্ িনণর্য় কেরা। 
(i) qpqp ~])[(  

(ii) )()~(~)[( rqrpqp  

3×2 = 6

(b) Make a truth value analysis by applying the rules of resolution of the following 
statements: 
If they either drain the swamp and reopen the road or dredge the harbor, they will 
provide the uplanders with a market and themselves with a bustling trade. 
লঘুকরণ সূেtর সাহােযয্ িনmিলিখত বাকয্িটর সতয্মূলয্ িবে ষণ কেরাঃ 
যিদ তারা জলা িমর জল িন াশেনর বয্বsা কের এবং রাsা পুনরায় খুেল েদয় অথবা বnর গভীরভােব 
েখাঁড়ার বয্বsা কের, তেব তারা উc িমর েলাকেদর জনয্ বাজােরর বয্বsা করেব এবং িনেজেদর জনয্ 
লাভজনক বয্বসার বেnাবs করেব। 

5

(c) Determine by the method of resolution whether there is a relation of equivalence 
between the following two schemata. 
 )( qqp  and )()( qpqp  
লঘুকরণ পdিতর dারা েদখাও pদt বাকয্াকার dিটর মেধয্ সমাথর্তার সmকর্ আেছ িকনাঃ 
  )( qqp  এবং )()( qpqp  

4

  
7.  (a) Explain and illustrate the method of Fell Swoop.

Fell Swoop পdিতিট দৃ াn সহ বয্াখয্া কেরা। 
5

(b) “Implications hold when and only when the conditional is valid.” – Explain. 
‘‘pিতপিt সmn থাকেব যখন এবং েকবল যখন pাকিlকিট বধ হয়’’ — বয্াখয্া কেরা। 

4

(c) Use the method of Fell Swoop to determine which one of the following schemata 
implies the other: 
বাকয্াকার dিটর মেধয্ েকান  ্ িট েকান ্  িটেক pিতপাদন কের, পkপাতন পdিতর সাহােযয্ িনণর্য় কেরাঃ 
 (i) qp ,  (ii) )( rqp  

3+3

  
 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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