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Few guideline and some model question with answer for semester 2nd, paper –cc-2 

(general)under cbcs system,2020. 

 

 

Question patter: Full marks -100[35 marks internal & 65 marks external] 

 

35 marks Internal examination conducted by college. 

 

Students attendance -10 [ 60% & above but less than 75% = 6 marks, 75% & above but less 

   than 90% = 8 marks, 90% and above =10 marks.] 

Internal examination - 1x10 =10 

Tutorial examination - 1x15 =15 

   

Question pattern of 65 marks external examination conducted by the university. 

 

# 1x10 = 10 [12 questions will be given & student have to choose 10 out of 12 questions] 

# 5x5 = 25 [8 questions will be given & student have to choose 5 out of 8 questions] 

#15x2= 30 [4 questions will be given & student have to choose 2 out of 4 questions] 

 

Nature of answer for 1 marks question : First carefully read the question at least two times, 

realize the question and then try to answer the question using few words. 

 

Nature of answer for 5 marks question : Answer to the point and try to put more information. 

Do not unnecessarily try to enlarge any answer, keeping in mind that half page answer is 

sufficient for 5 marks question. 

 



 Nature of answer for15 marks question : Answer must be to the point and concrete in nature. 

Try to use your own thinking and own words for the answer. Try to select questions which 

have several parts rather selecting a big one. 

 

Time management:   Total 3 hour time for 65 marks. 

#  Maximum 20 minutes time for 10 marks short type question. 

# Maximum 15 minutes time for 5 marks type question. 

# Maximum 35 minutes time for 15 marks type question. 

# Rest 15 minutes time for overall review and other statutory work. 

 

 

 

Some sample model short type question.  

১। জানা শব্দের বিবিন্ন প্রকার অর্থগুবি বক বক ? 

 

২। দজুন িদু্ধিাদী দাশথবনব্দকর নাম লিখ । 

 

৩। অবিজ্ঞতািাদ কী ? 

 

৪। জ্ঞাব্দনর উৎপবি বিষব্দে লদকাব্দতথ র মতিাদ কী নাব্দম পবরবিত । 

 

৫। িস্তুিাদ কেপ্রকার ও কী কী ? 

 

৬। িাকথ ব্দির িািিাদ বক নাব্দম পবরবিত ? 

 

৭। কার্থ কারণ সম্বন্ধ বিষব্দে িুবদ্ধিাদীব্দদর মতিাদ বক নাব্দম পবরবিত ? 

 



৮। সততঃসংব্দর্াগিাব্দদর প্রিক্তা লক ? 

 

৯। লদহ ও মব্দনর সম্বন্ধ বিষব্দে লদকাব্দতথ র মতিাদ কী নাব্দম পবরবিত ? 

 

১০। সমান্তরািিাব্দদর প্রিক্তা লক ? 

 

১১। পূিথতঃবসদ্ধ সংব্দেষক িিব্দনর একটি উদাহরন দাও।  

 

১২। কমথ কুশিতা অব্দর্থ জানার একটি উদাহরন দাও । 

  

১৩। িািবনক অব্দর্থজানার একটি উদাহরণ দাও।  

 

১৪। দজুন অবিজ্ঞতািাদী দাশথবনক এর নাম লিখ । 

 

১৫। িুবদ্ধিাদ কী ? 

 

১৬। লদকাব্দতথ র মব্দত ধারণা কে প্রকার ? 

 

১৭। একটি সহজাত ধারনার উদাহরন দাও ।  

 

১৮। িািিাদ কী ? 



 

১৯। কাব্দের জ্ঞন সম্বন্ধীে মতিাদ কী নাব্দম পবরবিত ? 

 

২০। একটি পূিথতবসদ্ধ িিব্দনর উদাহরন দাও। 

 

২১। কাব্দের মব্দত প্রকৃত জ্ঞাব্দনর মানদণ্ড কী ? 

 

২২। কাব্দের মব্দত র্র্ার্থ অিধারন লকানটি ?  

 

২৩। প্রবতকরুপী িস্তুিাব্দদর প্রিক্তা লক ?  

 

২৪। িব্দকর মব্দত জব্দের সমে আমাব্দদর মন লকমন র্াব্দক ? 

 

২৫। ‘Esse Est Percipi’ এর প্রিক্তা লক ? 

 

২৬। কার্থ কারণ সম্বন্ধ বিষব্দে িুবদ্ধিাদীব্দদর মতিাদ কী নাব্দম পবরবিত ? 

 

২৭।  কার্থ কারণ সম্বন্ধ বিষব্দে অবিজ্ঞতািাদীব্দদর মতিাদ কী নাব্দম পবরবিত ? 

 

২৮। বিোপ্রবতবিোিাব্দদর প্রিক্তা লক ? 



 

SOME 5 MARKS MODEL QUESTION  

 

১। ‘জানা’ কর্াটির বিবিন্ন প্রকার অর্থ উদাহরন সহ িযাখযা কর। 

 

২। িুবদ্ধিাব্দদর মূি িক্তিয কী ? 

 

৩। অবিজ্ঞতািাব্দদর মিূ িক্তিয কী ? 

 

৪। লদকাতথ র মব্দত ধারনা আব্দিািনা কর। 

 

৫। িাকথ ব্দির আত্মগত িািিাদ আব্দিািনা কর। 

 

৬। লিৌবকক িস্তুিাদ ও প্রতীকরুপী িস্তুিাদ এর মধয পার্থকয লকার্াে। 

 

৭। কার্থ কারণ সমন্ধ বিষব্দে িুবদ্ধিাদী মতিাদ আব্দিািনা কর । 

 

৮। কার্থ কারণ সমন্ধ বিষব্দে অবিজ্ঞতািাদী মতিাদ আব্দিািনা কর । 

 

৯। লদহ ও মব্দনর সমন্ধ বিষব্দে লদকাব্দতথ র মতিাদ আব্দিািনা কর । 

 

১০। লদহ ও মব্দনর সমন্ধ বিষব্দে অবিন্নতা কর্ার অর্থ কী । 



 

 

Some broad 15 marks model question.  

 

১। জ্ঞাব্দনর উৎপবি বিষব্দে অবিজ্ঞতািাদ ও িুবদ্ধিাদ সবিিার আব্দিািনা 
কর। 

 

২। জ্ঞাব্দনর উৎপবি বিষব্দে কাব্দের মত সবিিার আব্দিািনা কর ।  

 

৩। কার্থ কারণ সমন্ধ বিষব্দে প্রসবক্ত তত্ত্ব সবিিার আব্দিািনা কর । 

 

৪। লদহ ও মব্দনর সমন্ধ বিষব্দে বিোপ্রবতবিোিাদ আব্দিািনা কর। 

 

৫। িস্তুিাদ বক ? িব্দকর প্রবতকরুপী িস্তুিাদ আব্দিািনা কর।  

 

 

NB: If you have class twelve philosophy  book follow that book.  

 

   ----------------------------------------- 

  


