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১। জে জকামনা দ্র্বি প্রমের উত্তর দ্াও?    10 x 2 =20 

ক। একেন ববচারর্ীল মানুষ (critical thinker) জে বসদ্ধান্তগুবল জনন জসগুবল কী সবমেমে 

সবিক হয়?  

খ। কখন জকামনা বযবিমক একেন ভামলা ববচারর্ীল বচন্তাববদ্ (critical thinker) বলা োমব?  

গ। একেন ভামলা দ্ার্শবনক হমে জগমল জকান দু্বি প্রবণো বা অ্ভযাস পবরেযাগ করমে হমব? 

ঘ। কামক ববজ্ঞ বযবি (man of wisdom) বলা োয়?  

ঙ। কখন একেন বযবিমক ববচারর্ীল বচন্তাববদ্ বলা োয়?  

চ। জে বযবি সববকছুমেই প্রে জোমলন োমক কী ববচারর্ীল বচন্তাববদ্ বলা োয়?  

ছ। একেন ববচারর্ীল বচন্তাববদ্ হওয়ার প্রময়ােনীয়ো জকাথায়?  

ে। সেযো (truth) এবং সুবনবদ্শষ্টোর (accuracy) মমযয সম্পকশ কী? 

ঝ। জকন বচন্তায় ও কথাবােশায় আমামদ্র ববষদ্ (precise) হওয়া দ্রকার বমল েুবম মমন কর? 

ঞ। জকানগুবল ববষদ্ বচন্তার (precise thinking) জেমে বাযা হময় দ্াাঁড়ায়? 

ি।  েুবি (argument) কামক বমল? 

ি। েুবিববদ্যা (logic) কামক বমল? েুবিববদ্যা বলমে জেমিা কী বুমঝমছন? 



ড। ববচারর্ীল বচন্তামক বক বস্তুগে েুবি (informal logic) বলা োয়? 

ঢ। েুবি (argument) এবং ববশ্বামসর (opinion) উদ্াহরণ দ্াও। 

ণ। েুবম বক মমন কর জে সকল ববশ্বাস হল অ্মবৌবদ্ধক (irrational)? 

ে। জহেু বাকয (premise) কামক বমল? 

থ। উহয জহেু (hidden premise) বাকয কামক বমল? 

দ্। উহয জহেু বামকযর একবি উদ্াহরণ দ্াও। 

য। একবি বচমনর ঘিনাগে সেযো (factual truth) আমছ, একথার অ্থশ কী? 

ন। অ্বমরাহী েুবি কী? 

প। আমরাহী েুবি কামক বমল? 

ফ। মানক বা পবরমানক (quantifier) কী? 

ব। কখন আমরা েুবি (argument) উপস্থাপন কবর? 

  

জে জকামনা দু্বি প্রমের উত্তর দ্াও।  2x 5= 10 

ক। মননর্ীল বচন্তার (critical thinker) জেমে উদ্ারমমনাভাবাপন্ন (open-mindedness) 

হওয়ার প্রময়ােনীয়ো জকাথায়?  

খ। মননর্ীল বচন্তার একবি বাস্তব দৃ্ষ্টান্ত উমেখ কর। জকন জসবি মননর্ীল বচন্তার উদ্াহরণ ো 

বযাখযা কর। 

গ। একবি বববৃবে (statement) কখন সুবনবদ্শষ্ট (accurate) হয়? 

ঘ। ববষদ্ো (precision) জকান অ্মথশ প্রসঙ্গ বনভশর (context sensitive)? জকানগুবল ববষদ্ 

বচন্তার (precise thinking) জেমে বাযা হময় দ্াাঁড়ায়? 



ঙ। কীভামব েুবির জ্ঞান আমামদ্র ববচারর্ীল হমে সাহােয কমর? 

চ। েুবি ও ববশ্বাস এর মমযয কী জকামনা েফাৎ আমছ? এববষময় জোমার মোমে দ্াও।  

ছ। জে েুবির সবকবি অ্ঙ্গবচন বমথযা ো বক ববয হমে পামর?  

ে। অ্স্পষ্টো (vagueness) কী? ভাষার অ্স্পষ্টো কীভামব েুবির জেমে প্রভাব জফমল? 

ঝ। পমদ্র োেযাথশ (connotation) কী? কীভামব মুখযোেযাথশ ও জগৌণোেযাথশ এর মমযয 

পাথশকয করা োয়?  

ঞ। প্রথাবসদ্ধ জদ্াষ (formal fallacy) ও প্রথাববহভূশে (informal fallacy) জদ্াষ কামক 

বমল? 

ি। একবি েুবিমক জচনার উপায়গুবল কী কী? 

ি। একবি েুবি কখন ববয হয়?  

 

 

জে জকামনা একবি প্রমের উত্তর দ্াও।  2 x10 = 20 

ক। মননর্ীল বচন্তার আদ্র্শ বা মানদ্ণ্ডগুবল গুবল কী কী? জে জকামনা বেনবি বযাখযা কর। 

খ। ববষদ্ো (precision) এবং সুবনবদ্শষ্টোর (accuracy) মমযয বক জকামনা সম্বন্ধ রময়মছ? 

জকন বচন্তায় ও কথাবােশায় আমামদ্র ববষদ্ হওয়া দ্রকার বমল েুবম মমন কর?  

গ। অ্বমরাহী েুবির দু্বি বববর্ষ্টয কী কী? একবি ববয অ্বমরাহী েুবির জেমে জহেু বাকয ও 

বসদ্ধামন্তর মমযয বকরূপ সম্বন্ধ থামক?  

ঘ। একবি সাদৃ্র্য মূলক আমরাহ েুবির (inductive analogy) উদ্াহরণ দ্াও। দৃ্ষ্টান্ত 

সহকামর একবি সরল গণনামূলক আমরাহ (enumerative inductive generalisation) 

েুবির বযাখযা দ্াও? 



ঙ। কখন একেন বযবি বনরমপে মননর্ীল বচন্তাববদ্ বমল গণয হয়? এই বচন্তাগে বনরমপেো 

বোয় রাখা কবিন জকন? 

চ। দ্ব্যথশকো েবনে জদ্াষ (fallacy of ambiguity) বলমে কী জবাঝায়? দ্ব্যথশকো েবনে 

জদ্ামষর প্রকারগুবল বযাখযা কর।  

 


