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The figures in the right hand side margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

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

িন িলিখত য কান পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) What is argument? 
যুি  কােক বেল? 

b) When an argument is called as valid? 

কখন একিট মুি  বধ হয়? 

c) What is figure of a syllogism? 

ন ােয়র সং ান কােক বেল? 

d) What is categorical proposition? 

িনরেপ  বচন কােক বেল? 

e) What is existential import? 

অি মূলকতাৎপয বলেত কী বাঝায়? 

f) What is meant by distribution of a term in a proposition? 

পেদর ব াপ তা বলেত কী বাঝায়? 

g) What purposes do truth tables serve? 

সত সারণীর কাজ কী? 

h) What is deductive logic? 

অবেরাহ যুি  কােক বেল? 

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

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:     

a) Is simple conversion of ‘A’ proposition possible? Explain. 

‘A’ বচেনর সরল আবতন িক স ব? ব াখ া কর। 

b) What is opposition of propositions? Is sub-alternation a real opposition?  Discuss.         2+3 
বচেনর িবেরািধতা কােক বেল? অসম িবেরািধতা িক কৃত িবেরািধতা? আেলাচনা কর।  

c) Explain with the help of an example why ‘O’ proposition cannot be converted? 

উদাহরেণর সাহােয  ব াখ া কর কন ‘O’ বচেনর আবতন স ব নয়? 

d) What is the fallacy of illicit Minor? Give an example. 



অৈবধ প েদাষ কােক বেল? একিট দৃ া  দাও। 

e) Use truth tables to determine whether the following statement forms are tautologous or self 
contradictory or contingent:                                                                            2.5+2.5 

i. (p.q)כ(pכ~q) 
ii.  [(p.q)כr] =[pכ(qכr)] 

সত সারণী প িতর সাহােয  িন িলিখত বচনাকার িল ত:সত , ত:িমথ া িকংবা আপিতক িনণয় কর: 
i. (p.q)כ(pכ~q) 
ii.  [(p.q)כr] =[pכ(qכr)] 

f) What is meant by 'Existential Fallacy’? Explain with example. 

‘অি মূলক দাষ’ কােক বেল? দৃ া  দাও। 

3. Answer any one of the following question:                         2x5 = 10 

িন িলিখত য কান একিট  ে র উ র দাও:    

a) What is opposition of propositions? Explain various types of opposition of propositions. 2+8 

বচেনর িবেরািধতা কােক বেল? বচেনর িবেরািধতার িবিভ  কার িল আেলাচনা কর।                

b) Use Venn diagrams to determine the validity of the following arguments:          5+5 

ভনিচে র সাহােয  িনেচর যুি িলর বধতা িবচার কর: 
i. All flowers are beautiful, some pictures are beautiful, therefore some pictures are 

flowers. 
সব ফুল সু র ,িকছু িচ  হয় সু র; সুতরাং িকছু িচ  হয় ফুল। 

ii. This syllogism cannot be invalid,forit has three terms like all valid syllogism. 
এই ন ায় অনুমানিট বধ না হেয় পাের না, কারন বধ ন ােয়র মেতা এরও িতনিট পদ আেছ। 

c) Use truth table to determine the validity of the following arguments:                 5+5 
 
i) P כ (Q כ  R) 

     /∴Q כ  (P כR) 

ii) (P כ  Q). (RכQ) 
     P v R   
     /∴ Q 

সত সারণীর সাহােয  িন িলিখত যুি িলর বধতা িবচার কেরাঃ 

i) P כ (Q כ  R) 

     /∴Q כ  (P כR) 

ii) (P כ  Q). (RכQ) 
     P v R  
     /∴ Q 

 


