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PHILOSOPHY 

B.A 5
th

 Semester (Programme) Examination, 2021 

Course ID: 50618                                                      Course Code: AP/PHI/501DSE-1A   

Course Title: A. Psychology 

                         B. Philosophy of Religion 

Time:  2 Hours                                                                                                  Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

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। 

[A. Psychology] 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What are the independent and dependent variables? 

ক্ষেরশ্নপি পক্ষরবেণেীয় ও সাশ্নপি পক্ষরবেণেীয় কাশ্নক বশ্নি? 

b) What is experimental method? 

পরীিণ পদ্ধক্ষে কাশ্নক বশ্নি ? 

c) Mention any two causes of forgetfulness. 

ক্ষবসৃ্মক্ষের    যকাে দুক্ষি কারণ উশ্নেখ্ কর। 

d) What are the three levels of mind, according to Freud? 

ফ্রশ্নয়ড মশ্নের ক্ষেেক্ষি স্তর স্বীকার কশ্নরশ্নেে যসগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

e) What is introspection? 

অন্তস্দণশণে ক্ষক? 

f) What is meant by consciousness? 

যচেো বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? 

g) What, according to Thorndike, are the laws of learning? 

র্ণণডাইশ্নকর মশ্নে ক্ষশিণ সূত্রগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

h) What is repression? 

অবদমে কাশ্নক বশ্নি? 
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2. Answer any four of the following questions:             5x4=20 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What is association? Describe, in brief, different laws of association.   1+4 

অেুষঙ্গ ক্ষক? অেুষশ্নঙ্গর ক্ষেয়মগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

b) What is observation method? State the qualities of this method.    1+4 

পযণশ্নবিে পদ্ধক্ষে ক্ষক? এই পদ্ধক্ষের গুণগুক্ষি যিখ্। 

c) Discuss, in brief, how does Freud explain the theory of dream? 

ফ্রশ্নয়ড স্বপ্নেত্ত্ব যক কীভাশ্নব বযাখ্যা কশ্নরশ্নেে? সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

d) What is psychology? What are the subject matters of psychology?    1+4 

মশ্নোক্ষবদযা ক্ষক? মশ্নোক্ষবদযার ক্ষবষয়গুক্ষি যিখ্। 

e) Explain briefly Freud's theory of Dream. 

ফ্রশ্নয়শ্নডর স্বপ্ন েত্ত্ব সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 

f) Can introspection be regarded as a dependable method of Psychology? 

মশ্নোক্ষবদযায়অন্তস্দণশণেক্ষকক্ষেভণরশ্নযাগ্যপদ্ধক্ষেরূশ্নপগ্রহণীয়হশ্নেপাশ্নর? 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a) What is memory? Explain the different factors of memory with the help of examples. 2+8 

সৃ্মক্ষেকাশ্নকবশ্নি?  সৃ্মক্ষেরউপাদােগুক্ষিউদাহরণসহআশ্নিাচোকর। 

b) What is learning? Critically explain and examine the Gestalt theory of learning.                     2+8 

ক্ষশিণকাশ্নকবশ্নি? ক্ষশিণসম্পশ্নকণযগ্স্টাল্টমেবাদসক্ষবচারআশ্নিাচোকশ্নরা।   

c) Who advocated the Trial and Error Theory of Learning? Is it entirely mechanical? Discuss 
briefly.           2+8 

কারাপ্রশ্নচষ্টাওভুিসংশ্নশাধেমেবাদপ্রবেণেকশ্নরে? এইমেবাদক্ষকসমূ্পণণরূশ্নপযাক্ষিক? আশ্নিাচোকর। 

[B. Philosophy of Religion] 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:           

a) What is ‘Philosophy of Religion’? 

‘ধমণ দশণে’ কাশ্নক বশ্নি? 
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b) What is the literal meaning of the word ‘religion’? 

‘ক্ষরক্ষিক্ষেয়াে’ শব্দক্ষির আিক্ষরক অর্ণ ক্ষক? 

c) What are the two parts of the Bible? 

ইশ্নবশ্নির দুইক্ষি পবণ কী কী? 

d) What does the word ‘Islam’ mean? 

‘ইসিাম’ কর্াক্ষির অর্ণ ক্ষক? 

e) What is the ‘Eight-fold path’? 

‘অষ্টাক্ষঙ্গক মাগ্ণ’ কাশ্নক বশ্নি? 

f) Who is the Holy Father in Christianity? 

ক্ষিস্টধশ্নমণ পক্ষবত্র ক্ষপো যক? 

g) What is religion according to Vivekananda? 

ক্ষবশ্নবকােশ্নের মশ্নে ধমণ কী? 

h) What is the universal religion? 

ক্ষবশ্বেেীে ধমণ কাশ্নক বশ্নি? 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Explore the nature of Philosophy of Religion in brief.                   

সংশ্নিশ্নপ ধমণ দশণশ্নের প্রকৃক্ষে অক্ষভবযক্ত কর। 

b) Discuss the concept of bhavacakra.             

ভবচশ্নের ধারণাক্ষি আশ্নিাচো কর। 

c) What are the different incarnations recognised in Hinduism? Explain the theory of incarnation.  

2+3 

ক্ষহেুধশ্নমণ স্বীকৃে ক্ষবক্ষভন্ন অবোর কী কী? অবোর েত্ত্বক্ষি বযাখ্যা কর। 

d) Can Islam be called a universal religion? Give reasons for your answer.                  1+4 

ইসিামধমণশ্নক ক্ষক ক্ষবশ্বেেীে ধমণ বিা যায়? যোমার উত্তশ্নরর স্বপশ্নি যুক্ষক্ত দাও। 

e) Define Humanism. Explain humanism of Christianity.        1+4 

মােবোবাশ্নদর সংজ্ঞা দাও। ক্ষিষ্টধশ্নমণর মােবোবাদ বণণো কর। 

f) What is National religion? Discuss the main features of national religion.    1+4 

োেীয় ধমণ কাশ্নক বশ্নি? োেীয় ধশ্নমণর প্রধাে ববক্ষশষ্টযগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 
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ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a) What is Universal religion? Can Hinduism be regarded as universal religion? Discuss.          2+8 

ক্ষবশ্বেেীে ধমণ কাশ্নক বশ্নি? ক্ষহেুধমণশ্নক ক্ষক ক্ষবশ্বেেীে ধমণ বিা যায়? আশ্নিাচো কর। 

b) What is dharma? Is Dharma related to Humanism? Discuss according to Rabindranath 

Tagore.     2+8 

ধমণ কাশ্নক বশ্নি? ধমণ ক্ষক মােবোর সশ্নঙ্গ সম্পক্ষকণে? রবীন্দ্রোর্ ঠাকুরশ্নক অেুসরণ কশ্নর আশ্নিাচো কর। 

c) Elucidate Buddhist conception of the law of karma and Rebirth. 

যবৌদ্ধদশণেসম্মেকমণবাদওেন্মান্তস্রবাদবযাখ্যাকর। 

 


