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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) Classify ideas, according to Descartes. 

যদকাশ্নেণর অেুসরশ্নণ ধারোর যেেীক্ষবভাগ কর। 

b) What is apriori judgment, according to Kant? 

                            ? 

c) What is idea, according to Locke? 

                 ? 

d) Define substance, according to Hume? 

                        । 
e) How does Berkley define an abstract idea? 

                                  ? 

f) What is Innate idea? 

সহোে ধারণা কী? 

g) How does Kant define sensibility? 

                                ? 

h) What is substance, according to Leibnitz? 

                     ? 
 

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

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a)  “Substance is nothing but the bundle of qualities “ - what is the meaning of this statement? 

“দ্রবযগুশ্নের সমক্ষি ছাডা আর ক্ষকছুই েয়"–এই ক্ষববৃক্ষের অর্ণ কী? 
b) What is the basic tenets of Representative Realism according to Locke? 

িশ্নকর মশ্নেপ্রক্ষেরুপী বস্তুবাশ্নদর মূি বক্তবয কী? 
c)  How does Berkeley refute Locke's distinction between primary and secondary qualities? 

বাকণক্ষি ক্ষকভাশ্নব িক স্বীকৃে মুখ্যগুণ ও যগৌেগুশ্নণর পার্ণকযশ্নক খ্ন্ডে কশ্নরশ্নছে? 
d) Distinguish between analytic and synthetic judgment, according to Kant? 



কান্টশ্নক অেুসরণ কশ্নর ক্ষবশ্নেষক ও সংশ্নেষক অবধার  র পার্ণকয কর। 
e) Explain Leibinitz’s theory of Pre-established Harmony? 

                                      ।  
f) How does Hume distinguish between impression and ideas? 

                                             ? 
  

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

                                  :  
 

a) Explain in detail, Leibinitz’s theory of monad. 

                                ।  
b) How does Descartes arrive at the principle Cogito ergo sum? Explain 

যদকােণ কীভাশ্নব ‘আক্ষম ক্ষচন্তা কক্ষর কাশ্নেই আক্ষম আক্ষছ’–এই সূত্রক্ষিশ্নে উপেীে হশ্নিে? বযাখ্যা কর।  
c) Discuss, following Kant, how synthetic apriori judgments are possible? 

কীভাশ্নব প্রাকক্ষসদ্ধ সংশ্নেষক অবধারণ সম্ভব? –কান্টশ্নক অেুসরণ কশ্নর আশ্নিাচো কর।  

 


