
B. A. 5th Semester (Programme) Examination, 2022 

PHILOSOPHY 

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

Course Title: A. Psychology  

                            B. Philosophy of Religion 

Time: 2 Hours                  Full Marks: 40 

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। 

Group-A 

 Psychology (মেনািবদ া) 

1. Answer any five of the following questions:                         2x5 = 10 
িন িলিখত য কান পাঁচিট  ে র উ র দাও:     

a) Write the definition of Psychology?  
মেনািবদ ার সং া দাও ?  

b) What is ‘Behaviorism’? 
‘আচরণবাদ’ কী বাঝায়?  

c) Write two advantages of observation method?  
পযেব ণ প িতর দুিট সুিবধা লেখা।      

d) What are the needs of experimental method in Psychology? 
মেনািব ােন পরী ণ প িতর েয়াজনীয়তা কী?  

e) What is the relation between ‘Transfer of Learning’ and ‘Memory’?  
‘িশখন স ালন’ ও ‘ ৃিতর’ সে  স ক কী?  

f) What is the main theme of Gestalt theory of learning? 

িশখন স িকত গ া  মতবােদর মূল ব ব  কী? 
g) What are the stages of mind according to Freud? 

েয়েডর মেত মেনর র িল কী কী? 
h) What is Dream according to Freud? 

েয়েডর মেত  কী?  
 
 
 



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

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    
 
 

a) Briefly discuss the scope of Psychology. 
মেনািব ােনর পিরসর স েক সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) Briefly discuss the usefulness and limitations of introspection. 
মেনািব ােন গৃহীত প িত িহসােব অ দশেনর (introspection) উপেযািগতা ও সীমাব তা স েক সংে েপ 

আেলাচনা কর। 
c) What are the characteristics of good memory? Can we improve the memory by practice? State 

reasons.                 2+3 
খর ৃিতর ল ণ িল কী কী ? অনুশীলেনর সাহােয  ৃিতশি েক িক উ ত করা যায়? যুি  দাও।   

d) What are the main principles of Thorndike's theory of learning? Are these acceptable?        3+2 
িশখন স ে  থনডাইেকর মতবােদর মূল সূ িল কী? এ িল িক ীকার করা যায়?   

e) Explain Freud's views on Id, Ego and Super ego. 
ই  (Id), অহং (Ego)ও অিধশা া (Super ego) স ে  েয়েডর অিভমত ব াখ া কর। 

f) Explain briefly the characteristics of consciousness.  
চতনার বিশ িল সংে েপ ব াখ া কর। 

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

িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) What is forgetfulness? Discuss with suitable example the different causes of forgetfulness.       2+8         
িব ৃিত কােক বেল? উদাহরণসহিব ৃিতর কারণ িল স ে  িব ািরত আেলাচনা কর।  

b) What does Freud mean by unconscious mind? What are the proofs given by Freud for the 
existence of unconscious mind? Discuss.                                        2+8 
েয়ড িন ানমন বলেত কী বাঝােত চেয়েছন? িতিন িন ান মেনর অি ে র পে  কী কী মাণ িদেয়েছন? 

আেলাচনা কর।    
c) Discuss the advantages and disadvantages of introspection as method of psychology.                5+5 

মেনািবদ ার প িত িহসােব অ দশন প িতর সুিবধা এবং সমস া িল িব ািরত ভােব আেলাচনা কেরা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Group-B 

Philosophy of Religion (ধমদশন) 
1.  Answer any five of the following question:                         2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাঁচিট  ে র উ র দাও:     

a) What is Philosophy of Religion? 

ধমদশন কােক বেল?  
b) What is Pantheism?  

ব  ঈ রবাদ কী? 
c) What is natural religion? 

াকৃিতক ধম কী? 
d) What is ‘sociological theory’ regarding disbelief in the God? 

ঈ েরর অি  িবেরাধী মতবাদ িহসােব ‘সমাজতাি ক মতবাদ’ কী? 
e) What is Sufism? 

সুিফবাদ কী? 
f) What is Zakat? 

জাকাত কী? 
g) What are the four noble Truths of Buddhism? 

বৗ মেত চারিট আযসত  িক িক? 
h) What does the word ‘Islam’ mean?  

‘ইসলাম’ শে র অথ িক? 

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

 িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a)  State the nature of the Philosophy of Religion. 
ধমদশেনর প িববৃত কর। 

b) What is dharma? Is Dharma related to Humanism? Discuss Briefly. 
ধম কােক বেল? ধম িক মানবতার সে  স িকত? সংে েপ আেলাচনা কর। 

c) Write a note on concept of God in Hinduism. 
িহ ু ধেম ঈ েরর সংি  ধারণা দাও। 

d) Can Hinduism be regarded as universal religion? Briefly explain. 
িহ ু ধমেক িক িব জনীন ধম বলা যায়? সংে েপ আেলাচনা কর।  

e) Discuss the basic feature of the Islam. 
ইসলামধেমর সাধারণ বিশ িল আেলাচনা কর। 

f) Write the main features of the Christianity. 
ি ধেমর মূল বিশ েলা লখ। 



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

       িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) What are the main features of international religion? Discuss. 
িব জনীন ধেমর মূল বিশ িল িক িক? আেলাচনা কর। 

b) What are the main pillars of Islam? Explain. 
ইসলাম ধেমর মূল িল িক িক আেলাচনা কর? 

c) Discuss the similarities and dissimilarities between Buddhism and Christianity?  

      বৗ  ধম ও ি ান ধেমর মেধ  সাদৃশ  ও বসাদৃশ  আেলাচনা কর. 

................................ 

 


