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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any five of the following questions:                2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) Does Empedocles believe in the immortality of the soul? 

এমশ্নপডশ্নেস ক্ষক আত্মার অমরোয় ক্ষবশ্বাস করশ্নেে ? 

b) What is the main subject matter of the world according to Democritus? 

যডশ্নমাক্ষিিাস-এর মশ্নে েগশ্নের মূি উপাদাে কী?  

c) What does Anaxagoras mean by ‘Seed’? 

‘Seed’ বিশ্নে এোক্সাশ্নগারাস ক্ষক বুক্ষিশ্নয়শ্নেে? 

d) What is Knowledge according to Plato? 

যেশ্নিার মশ্নে জ্ঞাে কী ?  

e) What is idea, according to Plato? 

যেশ্নিার মশ্নে ‘idea’ ক্ষক ? 

f) In which town of Greece the Geek Philosophy first started discussion?  

গ্রীশ্নসর যকাে শহশ্নর সবণপ্রর্ম গ্রীক দশণশ্নের আশ্নিাচো শুরু হয় ? 

g) Which Ionian philosopher admits air as the fundamental elements of the universe? 

আশ্নয়াক্ষেয়াে যকাে দাশণক্ষেক বায়ুশ্নক েগশ্নের মূি উপাদাে রূশ্নপ স্বীকার কশ্নরক্ষেশ্নিে ? 

h) What is ‘Third Man Argument’? 

‘েৃেীয় মােব যুক্ষি’ ক্ষক ? 

 



2. Answer any four of the following questions:                   5x4=20 

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) the world according to Thales? Explain the philosophical importance of Thales.        1+5 

যর্িশ্নসর মশ্নে েগশ্নের মূি উপাদাে কী? যর্িশ্নসর দাশণক্ষেক গুরুত্ব বযাখ্যা কর।  

b) Briefly discuss Plato's idea of good. 

যেশ্নিার মঙ্গশ্নির ধারণার সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও z 

c) Write an essay on Aristotle's theory of substance. 

অযাক্ষরস্টিশ্নির দ্রবয েশ্নের উপর একক্ষি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ যিখ্ z 

d) Explain Democritus’ theory of Perception. 

যডশ্নমাক্ষিিাশ্নসর প্রেযি েে আশ্নিাচো কর z 

e) Explain the concept of being after Parmenides. 

পারশ্নমোইক্ষডশ্নসর সত্তার ধারণাক্ষি বযাখ্যা কর z 

f) How does Aristotle differ between Form and Matter? 

এযাক্ষরস্টিি ক্ষকভাশ্নব আকার ও উপাদাশ্নের মশ্নধয পার্ণকয কশ্নরশ্নেে ?     

3. Answer any one of the following questions:                     10x1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) How do The Ionian Thinkers explain the origin of the phenomenal world and its existing objects?  

Briefly discuss.  

আশ্নয়াক্ষেয়াে ক্ষচন্তাক্ষবদরা ক্ষকভাশ্নব বাহয েগৎ এবং েগশ্নের অক্ষিত্বশীি ক্ষবষয়সমূশ্নহর উৎপক্ষত্তর বযাখ্যা ক্ষদশ্নয়শ্নেে োর 

একক্ষি সংক্ষিপ্ত ক্ষববরণ দাও। 

b) Explain with suitable examples Aristotle’s theory of causation. 

উদাহরণ সহ অযাক্ষরস্টিশ্নির কারণেে বযাখ্যা কর।                    

c)  Give in short, Aristotle’s criticism of Plato's theory of Idea. Do you think that Aristotle is more 

acceptable than Plato?  Give reason in favour of your answer.          7+3 

যেশ্নিার ধারণাবাশ্নদর ক্ষবরুশ্নে অযাক্ষরস্টিশ্নির অক্ষভশ্নযাগগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। েুক্ষম ক্ষক মশ্নে কর যেশ্নিার েুিোয় 

অযাক্ষরস্টিি যবক্ষশ গ্রহণশ্নযাগয ? যোমার উত্তশ্নরর স্বপশ্নি যুক্ষি দাও। 


