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Phil-H-CC-T-8
Western Logic

য কােনা পাঁচ ট

ে র উ র দাও।

2*5=10

১। তল তা এক ট উদাহরণসহ বু ঝেয় দাও।
Discuss the equivalence with an example.
2। যিদ ‘সকল ছা

হয় দশে িমক’ হয় সত , তাহেল ‘ কােনা অ-ছা

নয় অ-

দশে িমক’- বচন টর সত মূল িক?
If ‘all students are patriots’ is true what may be inferred about the truth or
falsity of ‘No non-students are non-patriots.
3। বচেনর িবেরািধতা বলেত িক বাঝায়?
What is opposition of proposition?
4। ব গত িববতন িক?
What is material obversion?
5। িববতন এর আবতন কর- খুব কম সংখ ক মানুষই াথপর।
State converse of the obverse of the propositions- Few men are not selfish.
6। যথাথ চত

দ ঘ টত দাষ এর দৃ া

দাও।

Give concrete example of the fallacy of four terms.

7। আবিশ ক শত ও পযা

শত বলেত িক বাঝায়?

What is meant by necessary condition and sufficient condition?
8। বচন ও বচনাকােরর মেধ পাথক িক?
What is the difference between proposition and proposition form?
9। উপমা যু

কােক বেল?

What is argument by analogy?
10। দুেটা লুেডার

ট িবে

প করেল দু টর যাগফল নয় হবার স াব তা কত?

What is the probability of getting nine in rolling two dice?

Phil-H-CC-T-9
Psychology

য কােনা পাঁচ ট

ে র উ র দাও।

১। মেনােযাগ কােক বেল?
What is attention?
২। সংেবদেনর দু ট বিশ

উে খ কর?

Mention two characteristics of sensation.
৩।সংেবদন ও

ত ে র মেধ দু ট পাথক উে খ কর?

Distinguish between sensation and perception.
৪। চতনার িবিভ

র িল িক িক?

What are the different levels of consciousness?
৫।

িৃ তর ল

ন িল বল?

What are the conditions of memory?

২*5 =10

৬।অবেচতন ও িন

ান

র এর মেধ পাথক উে খ কর।

Distinguish between sub-conscious state and unconsciousness state.
৭। পরী ণ িক?
What is an experiment?
৮। কািলক বয়স ও মানিসক বয়েসর মেধ পাথক দখাও।
Distinguish between chronological age and mental age.
৯।সােপ

িতবত

য়া িক?

What is condition reflex?
১০। ব া

েতর সং

া দাও।

What is Personality?

Phil-H-CC-T-10
Philosophy of Religion

যেকােনা পাঁচ ট

ে র উ র দাও।

2*5=10

১। সেব রবাদ এর মূল ব ব িক?
What is pantheism?
2। িহ ধ
ু ম এেক রবাদী না বহ রবাদী?
Is Hinduism monotheistic or polytheistic?
3। ইসলাম ধেমর দু ট বিশ

উে খ কর।

Mention any two characteristic of Islam.
4। হেনািথেয় জম িক? হেনািথেয় জম ও মেনািথেয় জম এর মেধ পাথক িক?
What is the difference between henotheism and monotheism?

5। বৗ ধেমর য কােনা দু ট বিশ

উে খ কর।

Mention any two characteristic of Buddism.
6। িফলসিফ অফ িরিল জয়ন

ে র রচিয়তা ক?

Who wrote the book philosophy of religion?
7। স াতাি ক যু

র দুজন সমথক এর নাম লখ?

Mention the name of two proponents of ontological arguments.
8। ঈ র এর অ

স

েক অ াকুইনাস এর যু

টর নাম লখ।

Mention the name of the theory given by Thomas Aquinas for the proof of the
existence of god.
9।কা

এর মেত অ

িক এক ট িবেধয়

েপ পিরগিনত হেত পাের?

Can existence be a predicate according to Kant?
10।

েয়ড এর মেত ধম িক?

What is religion according to Freud?

Phil-H-SEC-T-2
Logical Rules and Fallacies (Western)

য কােনা পাঁচ ট
১। বাধক দৃ া

ে র উ র দাও।

বলেত িক বাঝায়?

What is meant by counter example?
2। ল ামডা িক?
What is lamda?
3। ‘Epsilon’ এর সং

া দাও।

What is the definition of ‘epsilon’?

2+2=4

4।িন িলিখত বাক

িল ক সট িলিপ ত ব া

কর।

Translate the following statements into symbolic form.
No Frenchman is an American.
Apples and oranges are delicious and nutritious.
5। Give the answer of any two.

3+3=6

সত শাখীর কাজ িল িক িক উদাহরণসহ ব াখ া কেরা.
Explain the truth tree method with given examples.
6। সত শাখী প িত

েয়াগ কের যু

র বধতা িনণয় কর।

Determine the validity of the argument by applying the truth tree method.
A↔B, AvB /
7। সত শাখী প িত

΅ A&B
েয়াগ কের দখাও।

Use the truth tree method.
‘(A↔B)↔C’

িতপাদন কের ‘ -C→A’

