Ramakrishna Vivekananda Mission Vidyabhawan
(Higher Secondary Unit)
Pre-test Exam - 2020
Class - XII
Subject – Philosophy
Full Marks – 40
Time – 1 hr 30 minutes
প্রতিটি প্রশ্নের তিকল্প উত্তরগুতির মশ্নযে থেশ্নক সটিক উত্তরটি থিশ্নে তিশ্ন়ে থিশ্ন ো :

1x16=16

1.
i.

‘Logos’ শব্দটির অে :থ
a. অিুমোি
b. তিন্তো
c. িিি
d. সংশ্নিদি

ii. “বিয অিশ্নরোহ যুক্তির তসযোন্তটি সিে হশ্নি পোশ্নর আিোর তমেেোও হশ্নি পোশ্নর”– তিিৃতিটি :
a. সিে
b. তমেেো
c. অতিক্তিি
d. স্বতিশ্নরোযী
iii. বিযিোর প্রেটি জতিি হি :
a. িোশ্নকের সশ্নে
b. িিশ্নির সশ্নে
c. তসযোশ্নন্তর সশ্নে
d. যুক্তি আকোশ্নরর সশ্নে

iv. একটি তিরশ্নপক্ষ িিশ্নির অংশ হি :
a. দুটি
b. তিিটি
c. িোরটি
d. পোাঁিটি
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v. শিথ অিুযো়েী িিি দুই প্রকোর :
a. প্রোকতল্পক ও বিকতল্পক
b. তিশ্নেষক ও সংশ্নেষক
c. সোশ্নপক্ষ ও তিরশ্নপক্ষ
d. সদেক
থ ও িঞেক
থ
vi. আশ্নরোহ অিুমোশ্নির সিপ্রযোি
থ
বিতশষ্টটি হি :
a. সোমোিেীকরণ
b. আশ্নরোহমূিক িোফ
c. বিযিো
d. অবিযিো
vii. থিৌতকক আশ্নরোহ অিুমোিশ্নক ‘তশশুসুিভ’ িশ্নিশ্নেি :
a. তমি
b. হিস
c. জন্সি
d. থিকি
viii. সম্বন্ধ অিুযো়েী িিি :
a. এক
b. দুই
c. তিি
d. িোর প্রকোর
ix. তিশ্নশষ সদেক
থ িিিটি হি :
a. A
b. E
c. I
d. O িিি
x. থয িিশ্নি উশ্নযেশে পদ অিেোপে িো হি :
a. A
b. E
c. I
d. O িিি

xi. গুণ ও পতরমোণ অিুসোশ্নর িিি হ়ে :
a. এক
b. দুই
c. তিি
d. িোর প্রকোর
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xii. ‘সকি মোিুষ সৎ ি়ে’ - িিিটির িকথতিজ্ঞোিসম্মি রূপটি হি :
a. A
b. E
c. I
d. O িিি
xiii. তমশ্নির থয পদ্ধতিশ্নি কোকিোিী়ে থদোষ হ়ে িো হি
a. অন্ব়েী
b. িেতিশ্নরকী
c. যুগ্ম
d. সহপতরিোিি
xiv. তিপরীি তিশ্নরোতযিো হ়ে :
a. A এিং O িিশ্নি
b. A এিং E িিশ্নি
c. I এিং O িিশ্নি
d. E এিং I িিশ্নির মশ্নযে
xv. বিযিো িো অবিযিোর প্রেটি যুি েোশ্নক :
a. আশ্নরোহ যুক্তি
b. অিশ্নরোহ যুক্তি
c. বিজ্ঞোতিক যুক্তি
d. উপমো যুক্তি
xvi. থয িিশ্নি থকিি উশ্নযশে পদ িেোপে হ়ে িো হি :
a. A
b. E
c. I
d. O

2.

তিম্নতিত ি প্রেগুতির অতি সংতক্ষপ্ত উত্তর দোও :
i. “সংশ্নযোজক” তক ?
ii. তিরশ্নপক্ষ িিশ্নির ক়েটি অংশ ?
iii. যুক্তি কোশ্নক িশ্নি ?
iv. তিশ্নরোতযিো ক়ে প্রকোর ও তক তক ?
v. সোমোিেীকরণ িিশ্নি তক থিোশ্ন ো ?
vi. আশ্নরোহ অিুমোশ্নির িস্তুগি তভতত্ত তক তক ?
vii. অিশ্নরোহ যুক্তি িিশ্নি তক থিোশ্ন ো ?
viii. পশ্নদর িেোপেিো িিশ্নি তক থিোশ্ন ো ?
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1x8 = 8

3. তিম্নতিত ি প্রেগুতির যেোযে উত্তর দোও :
8x2=16
a. িিি কোশ্নক িশ্নি ? উদোহরণ সহশ্নযোশ্নগ তিরশ্নপক্ষ ও সোশ্নপক্ষ িিশ্নির পোেকে
থ থদ োও।
সংশ্নযোজক তক ?
2+4+2=8
অেিো
তিন্মতিত ি িোকেগুতিশ্নক যুক্তিতিজ্ঞোিসম্মি িিশ্নি রূপোন্ততরি কর এিং িোশ্নদর গুণ ও
পতরমোণ উশ্নে কশ্নরো :
(1+1)x4=8
i.
থকিিমোত্র পতরশ্রমীরোই সফি হ়ে
ii.
অসৎ িেক্তিরো কদোতিৎ সু ী হ়ে
iii.
িৃত্তোকোর িগশ্নক্ষত্র
থ
থিই
iv.
তকেু মোিুষ সৎ
b. তমশ্নির িেতিশ্নরকী পদ্ধতি িেো েো কশ্নরো {সংজ্ঞো, আকোর, দৃষ্টোন্ত, সুতিযো (2), অসুতিযো (2)}
1+2+1+2+2=8
অেিো
তমশ্নির সহ পতরিিথি পদ্ধতিটি িেো েো কশ্নরো {সংজ্ঞো, আকোর, দৃষ্টোন্ত, সুতিযো (2), অসুতিযো
(2)}
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Ramakrishna Vivekananda Mission Vidyabhawan
(Higher Secondary Unit)
Pre-test Exam - 2020
Class - XII
Subject – Philosophy
Full Marks – 40
Time – 1 hr 30 minutes

1. Select the correct answer out of the option given against each question :
i.

1x16=16

The word ‘Logos’ means :
a. Inference
b. Thought
c. Proposition
d. Sensation

ii. “The conclusion of a valid deductive argument may be true as well as be false” - the
statement is :
a. True
b. False
c. Uncertain
d. Self-contradicting
iii. The question of validity is connected
a. With sentence
b. With proposition
c. With conclusion
d. With argument form
iv. Parts of a categorical proposition are :
a. Two
b. Three
c. Four
d. Five
v. According to condition propositions are of two types :
a. Hypothetical and disjunctive
b. Analytic and synthetic
c. Conditional and categorical
d. Affirmative and negative
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vi. The main characteristic of Induction is :
a. Generalisation
b. Inductive leap
c. Validity
d. Invalidity

vii. Popular Induction is called ‘childish’ by :
a. Mill
b. Hobbes
c. Johnson
d. Bacon

viii. According to relation propositions are :
a. One
b. Two
c. Three
d. Four types
ix. Particular affirmative proposition is :
a. A
b. E
c. I
d. O proposition

x. The proposition where both terms are undistributed :
a. A
b. E
c. I
d. O proposition

xi.

According to quality and quantity the propositions are :
a. One
b. Two
c. Three
d. Four types

xii.

‘All men are not honest’ – the logical form of this proposition is :
a. A
b. E
c. I
d. O proposition
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xiii. The inductive method of Mill which involves the fallacy of ‘Post hoc ergo Propter
hoc’ is :
a. Agreement
b. Difference
c. Joint Method
d. Concomitant Variation
xiv. Contrary opposition occurs among :
a. A and O propositions
b. A and E propositions
c. I and O propositions
d. E and I propositions
xv. The question of validity or invalidity is related to :
a. Inductive argument
b. Deductive argument
c. Scientific argument
d. Analogical argument
xvi. The proposition, where only subject terms are distributed is :
a. A
b. E
c. I
d. O
2. Answer the following questions very briefly :
i.
What is “Copula” ?
ii.
How many parts does categorical proposition have ?
iii.
What is an Argument ?
iv.
How many types of opposition of proposition are there ?
v.
What is meant by generalization ?
vi.
What are the material grounds of Induction ?
vii.
What do you mean by deductive argument ?
viii.
What do you mean by distribution of term ?
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1x8=8

3. Answer the following questions :
a.

8x2=16

What is proposition ? Explain with example the difference between Categorical
and Conditional Proposition. What is Copula ?
2+4+2=8
OR
Transform the following sentences into their logical form and determine their
quality and quantity :
(1+1)x4=8
i. Only diligent people are successful
ii. Dishonest men are hardly happy
iii. There are no circular squares
iv. Few men are honest

b. Discuss the method of Difference as given by Mill. {Definition, form, example,
advantage (2), disadvantage (2)}
1+2+1+2+2=8
OR
Explain Mill’s method of Concomitant Variation. {Definition, form, example,
advantage (2), disadvantage (2)}
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