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1. Answer each of the following questions by putting a tick mark against the correct option 

given below:                                                                                                   [2 x 5 = 10] 

(i) In which of the following sense does the term ‘induction’ is used in natural 

sciences? 

(a) Summative induction 

(b) Mathematical induction 

(c) Intuitive induction 

(d) Ampliative induction 

(ii) If the concept of ‘cause’ is defined as a necessary condition of an event, we can 

infer — 

(a) the effect from the cause. 

(b) the cause from the effect. 

(c) the cause from the effect and the  effect from the cause. 

(d) None of the above 

(iii) Which of the following is not a characteristic feature of inductive generalisation? 

(a) Its conclusion goes beyond its premises. 

(b) It’s conclusion is true only with a degree of probability. 

(c) It’s premises prove its conclusion. 

(d) With the addition of new premise(s) its conclusion may become false. 

(iv) The rule of elimination working behind the Method of Agreement is — 

(a) If in an instance of the event under consideration, a circumstance A is not 

present then A is not causally related with the event under consideration. 

(b) If in an instance of the event under consideration, a circumstance A is also 

present, then A is not causally related to the event under consideration. 

(c) If in an instance neither the event under consideration, nor a circumstance A is 

present  then A is not causally related to the event under under consideration. 

(d) If in an instance, a circumstance A is present but the event under consideration 

is absent, then A is not causally related to the event under consideration. 

(v) ‘Plurality of Causes’ is supported if ‘cause’ is taken in the sense of — 

(a) Necessary condition 

(b) Sufficient condition 

(c) Necessary-sufficient condition 

(d) Proximate cause 

   

2. Answer any one of the following questions:                                                [15 x 1 = 15] 



(i) What do you understand by a method of scientific enquiry? State the principle of 

Mill’s Method of Difference. Explain its application as a method of scientific 

enquiry with a concrete example. 

(Answer must not be more than 500 words )                                          [3+4+8 = 15] 

(ii) What is a scientific explanation? State and explain different criteria for evaluating 

a scientific explanation with examples. Suppose, someone says that the glass 

window panes in the room cracked due to the high volume of the audio system 

playing in that room. Do you think her/his explanation is scientific? Give reason for 

your answer. 

(Answer must not be more than 500 words)                                          [5+8+2 = 15] 

  

 

 

বঙ্গানুবাদ 

 

 

১| নিম্ননিনিত প্রনতটি প্রশ্নের উত্তর দাও, নিশ্নম্ন প্রদত্ত সঠিক নিকশ্নে টিক নিহ্ণ নদশ্নে:  
                                                                                                              [২ × ৫= ১০] 

(i) ‘আশ্নরাহ’ পদটিশ্নক নিম্ননিনিত ককান্ অশ্নথে প্রাকৃত নিজ্ঞাি গুনিশ্নত িযিহার 
করা হে? 

(ক) পূর্ে গর্িামূিক ক াগাত্মক আশ্নরাহ 

(ি) গানর্নতক আশ্নরাহ 

(গ) স্বজ্ঞানিনত্তক আশ্নরাহ 

(ঘ) প্রসারর্মূিক আশ্নরাহ  

(ii)  নদ ‘কারর্’-এর প্রতযেশ্নক আিনযযক যতে  অশ্নথে সংজ্ঞানেত করা হে, তাহশ্নি 
অিুমাি করশ্নত পারশ্নিা — 

       (ক) কারর্ কথশ্নক কা েশ্নক 

       (ি) কা ে কথশ্নক কারর্শ্নক 

       (গ) কারর্ কথশ্নক কা েশ্নক এিং কা ে কথশ্নক কারর্শ্নক 

       (ঘ) উপশ্নরর ককািটিই িে 

(iii) নিম্ননিনিত ককান্ বিনযষ্ট্যটি আশ্নরাহমূিক সামািযীকরশ্নর্র বিনযষ্ট্য নয়? 

       (ক) এর নসদ্ধান্ত আশ্রেিাকযশ্নক অনতক্রম কশ্নর  াে। 

       (ি) এর নসদ্ধান্ত সম্ভািয সতয হে, ক িাশ্নি সম্ভািযতার নিনদেষ্ট্ মাত্রা 
থাশ্নক। 

       (গ) এর আশ্রেিাকয এর নসদ্ধান্তশ্নক প্রমার্ কশ্নর। 

       (ঘ) এর আশ্রেিাশ্নকযর সশ্নে িতুি আশ্রেিাকয ক াগ করা হশ্নি, এর 
পূশ্নিের নসদ্ধান্ত নমথযা হশ্নে ক শ্নত পাশ্নর। 

(iv) অন্বেী পদ্ধনতর মূশ্নি ক  অপসারর্ সূত্রটি কাজ কশ্নর কসটি হশ্নিা — 

(ক)  নদ আশ্নিািয ঘটিার ককাি দৃষ্ট্াশ্নন্ত ককাি পনরনিনত A িা ঘশ্নট, তাহশ্নি 
A আশ্নিািয ঘটিার সশ্নে কা ে-কারর্ সম্বশ্নে  ুক্ত িে। 



(ি)  নদ আশ্নিািয ঘটিার ককাি দৃষ্ট্াশ্নন্ত পনরনিনত A ঘশ্নট, তাহশ্নি A 

আশ্নিািয ঘটিার সশ্নে কা ে-কারর্ সম্বশ্নে  ুক্ত িে। 

(গ)  নদ ককাি দৃষ্ট্াশ্নন্ত আশ্নিািয ঘটিা িা ঘশ্নট, আিার পনরনিনত A-ও 
িা ঘশ্নট, তাহশ্নি A আশ্নিািয ঘটিার সশ্নে কা ে-কারর্ সম্বশ্নে  ুক্ত িে। 

(ঘ)  নদ আশ্নিািয ঘটিা ঘশ্নটনি এমি ককাি দৃষ্ট্াশ্নন্ত পনরনিনত A িা ঘশ্নট, 
তাহশ্নি A আশ্নিািয ঘটিার সশ্নে কা ে-কারর্ সম্বশ্নে  ুক্ত িে। 

    (v)  িহুকারর্িাদ সমনথেত হে  নদ ‘কারর্’ কথাটিশ্নক গ্রহর্ করা হে — 

       (ক) আিনযযক যতে  অশ্নথে 
       (ি) প োপ্ত যতে  অশ্নথে 
       (গ) প োপ্ত-আিনযযক যতে  অশ্নথে 
       (ঘ) নিকটিতী কারর্ অশ্নথে 
 ২| নিম্ননিনিত ক শ্নকাি একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:            [১৫ x ১ = ১৫] 

(i) বিজ্ঞানিক অিুসোশ্নির পদ্ধনত িিশ্নত কী কিাঝ? Mill-এর িযনতশ্নরকী 
পদ্ধনতর সূত্রটির কিি। বিজ্ঞানিক পদ্ধনত রূশ্নপ এই পদ্ধনতর প্রশ্নোগ 
একটি িাস্তি উদাহরশ্নর্র সাহাশ্ন য িযািযা কশ্নরা। 

(উত্তশ্নরর যব্দ সংিযা ৫০০-র কিনয হশ্নি িা)            [৩+৪+৮=১৫] 

(ii) বিজ্ঞানিক িযািযা কাশ্নক িশ্নি? বিজ্ঞানিক িযািযা মূিযােশ্নির নিনিন্ন 
মািদন্ডগুনি উদাহরর্ সহ িযািযা কশ্নরা। ধরা  াক, ককউ িিশ্নিা ক  
ঘশ্নরর সাউন্ড নসশ্নেশ্নমর প্রিন্ড আওোশ্নজ জািািার কাশ্নির যানযেশ্নত 
ফাটি কদিা কগশ্নে- এই িযািযাশ্নক নক তুনম বিজ্ঞানিক িিশ্নি? কতামার 
উত্তশ্নরর পশ্নে  ুনক্ত দাও। 

(উত্তশ্নরর যব্দ সংিযা ৫০০-র কিনয হশ্নিিা)        [৫+৮+২=১৫]                   


