
 
 

B. A. 1st Semester (Hons.) Examination 2022 

PHILOSOPHY 

Course ID: 10612                   Course Code: AH/PHI/102C-2 

Course Title: Greek Philosophy 

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। 

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

a) State, after Plato two essential features of knowledge. 
েটার মেত, ােনর দুিট মূল বিশ  উে খ কর। 

b) Why did Anaximenes consider the air as the first principle of the world? 
কন আ নাি িমিনস বায়ুেক জগেতর মূল উপাদান বেলেছন? 

c) What is matter, according to Aristotle? 
অ াির টেলর মেত উপাদান িক? 

d) What is death according to Heraclitus? 
মেত মৃতু  িক? 

e) What are, according to Democritus, the fundamental elements of reality? 
ডেমাি টাস –এর মেত স ার মৗিলক সংগঠক িল িক িক? 

f) What is idea, according to Plato?  

েটার মেত ধারণা িক? 

g) What, according to Aristotle, are the different causes? 

অ াির টেলর মেত কারণ িল িক িক? 

h) Why does Thales recommend that water is the material cause of the world? 

থলস কন জলেক জগেতর মূল উপাদান েপ ব াখ া কেরেছন? 

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

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) What are the Plato’s arguments to refute the sophist theory of knowledge that “knowledge is 
perception”? 

“ইি য় ত  হল ান”- সািফ েদর এই ানত  খ েন েটার যুি িল িক িক? 

b) Is Parmenides a materialist? Give arguments in favor of your answer.   1+4 
পারেমনাইিডসেক িক জড়বাদী বলা যায়? তামার উ েরর সপে  যুি  দাও। 

c) How does Anaximander explain the origin of animal and human life? discuss briefly.  



 
 

অ ানাি েম ার িকভােব প  এবং মানুেষর জীবেনর উৎপি  ব াখ া কেরেছন তা সংে েপ আেলাচনা কর? 

d) Why Thales is recommended as the father of Western philosophy?  

থলসেক কন পা াত  দশেনর জনক বলা হয়? 

e) Explain the arguments advanced by Aristotle, against Plato’s theory of Idea. 
েটার ধারণাতে র িব ে  অ াির টেলর দওয়া যুি িল ব াখ া কর। 

f) Analyze Aristotle’s concept of the God. 
অ াির টেলর ঈ র সং া  ধারণািট িবে ষণ কর। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 
িন িলিখত য কান একিট ে র উ র দাও:    

a) How does Plato define knowledge? Is true belief knowledge? Discuss after Plato.             2+8 
েটা ােনর সং া িকভােব িদেয়েছন? সত  িব াস িক ান? েটােক অনুসরণ কের আেলাচনা কর।  

b) Explain Aristotle’s theory of form and matter. 
অ াির টেলর আকার ও উপাদানত িট ব াখ া কর। 

c) Explain in brief the concept of ‘Being’ as developed by Parmenides.  
পারেমনাইিডেসর স ার ধারণািট সংি  ব াখ া দাও।  


