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Education 
[Semester – I] 

Philosophical Foundation Of Education 

Paper Code: EDN 112 

Full Marks : 40                                                             Time :  2  Hours 

 

The figures in the right-hand margin indicate marks. Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

 

1. Choose the correct answer from the options (any five):         1x5=5 

a. ‘The Republic’ was writen by: 

i. Aristotle 

ii. Plato 

iii. Rousseau 

iv. John Dewey 

‘দ্যা রিপারিক’ গ্রন্থেি িচরিতাাঃ 

ক। অ্যারিস্টটল 

খ। প্লেন্থটা 

গ। রুন্থ া 

ঘ। জন রিউই 

b.Gandhiji proposed his Basic Education in the year: 

i. 1936 

ii. 1937 

iii. 1938 

iv. 1939 

গান্ধীজী তাি বুরনিারদ্ র ক্ষা পরিকল্পনা উত্থাপন কন্থিনাঃ 

ক। ১৯৩৬ সান্থল 

খ। ১৯৩৭ সান্থল 

গ। ১৯৩৮ সান্থল 

ঘ। ১৯৩৯ সান্থল 

 



c.The author of Annihilation of Caste is: 

i. Rabindranath Tagore 

ii. Mahatma Gandhi 

iii. Swami Vivekananda 

iv. Dr.B.R.Ambedkar 

Annihilation of Caste গ্রন্থেি িচরিতাাঃ 

ক। িবীন্দ্রনাথ ঠাকুি 

খ। মহাত্মা গান্ধী  

গ। স্বামী রবন্থবকানন্দ  

ঘ। িাাঃ রব.আি.আন্থেদ্কি 

 

d.Who is the father of Idealism? 

a. Socrates 

b. Aristotle 

iii. Plato 

iv. Mahatma Gandhi 

ভাববাদ্ দ্ শন্থনি জনক কান্থক বলা হি? 

ক। সন্থেটটস 

খ। অ্যারিস্টটল 

গ। প্লেন্থটা 

ঘ। মহাত্মা গান্ধী 

e. “Education is the Laboratory in which philosophical distinctions become concrete and are 

tested” said by:  

i. Karl Marx 

ii. John Dewey 

iii. Mark Twain 

iv. PauloNeves Freire 

“Education is the Laboratory in which philosophical distinctions become concrete and are tested” 

উক্তিটট কন্থিন্থেনাঃ 



ক। কাল শ মার্ক্ শ 

খ। জন রিউই 

গ। মাকশ টন্থিন 

ঘ। পাওন্থলানযারভসন্থেইরি 

f. The author of ‘India Wins Freedom’ is: 

i. Karl Marx 

ii. Maulana Abul Kalam Azad 

iii. John Dewey 

iv. Mahatma Gandhi 

‘India Wins Freedom’গ্রন্থেি িচরিতাাঃ 

ক। কাল শ মার্ক্ শ 

খ। প্লমৌলানা আবুলকালাম আজাদ্ 

গ। জন রিউই 

ঘ। মহাত্মা গান্ধী 

g. Sadhu Ramchand Murmu was born in the year: 

i. 1996 

ii. 1897 

iii. 1898 

iv. 1899 

সাধুিামচা াঁদ্ মুমু শ জন্থেরেন্থলনাঃ 

ক। ১৯৯৬ সান্থল 

খ। ১৯৯৭ সান্থল 

গ। ১৯৯৮ সান্থল  

ঘ। ১৯৯৯ সান্থল 

h.“Education is the manifestation of the perfection already in man” said by: 

i. Maulana Abul Kalam Azad 

ii. John Dewey 

iii. Swami Vivekananda 

iv. Karl Marx 



“Education is the manifestation of the perfection already in man” উক্তিটট কন্থিন্থেনাঃ 

ক। প্লমৌলানা আবুলকালাম আজাদ্ 

খ। জন রিউই 

গ। স্বামী রবন্থবকানন্দ 

ঘ। কাল শ মার্ক্ শ 

2. Answer any five questions:            2x5=10 

a. What is Educational Philosophy? 

র ক্ষাদ্ শন রক?  

b. Mention any two objectives of educational philosophy. 

র ক্ষাদ্ শন্থনি প্লে প্লকান দ্টুট উন্থে য উন্থেখ কন্থিা।   

c. Mention any two characteristics of Idealism.  

ভাববান্থদ্ি প্লেন্থকান্থনা দ্ুটট ববর ষ্ট্য উন্থেখ কন্থিা।  

d.  What is Eightfold Path?  

অ্ষ্ট্ারিক মাগ শ রক? 

e. What is Samavartana?  

সমাবতশন রক?  

f. What is Plato’s view on women education? 

নািীর ক্ষা রবষন্থি প্লেন্থটাি দৃ্টষ্ট্ভরি রক?  

a. Mention any two characteristics of ‘Charvaka Philosophy’.  

‘চাব শাক দ্ শন’ এি প্লেন্থকান্থনা দ্ুটট ববর ষ্ট্য উন্থেখ কন্থিা।  

b. Write down any two characteristics of ‘Naturalism’.  

প্রকৃরতবান্থদ্ি প্লেন্থকান্থনা দ্ুটট ববর ষ্ট্য প্ললন্থখা।  

 

3. Answer any three questions:                                                                                       5x3=15 

4. Explain the meaning of the two words ‘Education’ and ‘Philosopohy’. 

‘র ক্ষা’ ও ‘দ্ শন’  ব্দ দ্ুটটি অ্থ শ বযাখযা কন্থিা।  

5. Discuss the main characteristics of ‘Buddhist Education System’. 

6. ‘প্লবৌদ্ধ র ক্ষা বযাবস্থাি’ প্রধান ববর ষ্ট্যগুরল আন্থলাচনা কন্থিা।  

7. Write in short the educational thought of Dr. B.R.Ambedkar 



িাাঃ রব.আি.আন্থেদ্কি এি র ক্ষা ভাবনা সংন্থক্ষন্থপ প্ললন্থখা।   

8. Write in short the educational thought of Karl Marx. 

কাল শ মার্ক্ শ এি র ক্ষা রচন্তা সংন্থক্ষন্থপ প্ললন্থখা।  

9. Write a short note on Dewey’s Laboratory School. 

রিউইি লযাবন্থিটরি সু্কল সম্পন্থকশ সংন্থক্ষন্থপ প্ললন্থখা।  

 

4. Answer any One question:              10x1=10 

a. What is the nature of Educational Philosophy? Write down the relation between Education and 

Philosophy.             5+5 

র ক্ষাদ্ শন্থনি প্রকৃরত রক? র ক্ষা ও দ্ শন্থনি সম্পকশ প্ললন্থখা। 

b. Explain the basic principles of Pragmatism. Discuss how educational process is influenced by 

this philosophy.                    5+5 

প্রন্থিাগবান্থদ্ি মূলনীরতগুরল বযাখযা কন্থিা। র ক্ষা প্রক্তেিা রকভান্থব এই দ্ শন্থনি দ্বািা প্রভারবত তা 

আন্থলাচনা কন্থিা।  

c. Discuss in details about Vedic education system.                        10 

ববরদ্ক র ক্ষা বযাবস্থা সম্পন্থকশ রবস্তারিত আন্থলাচনা কন্থিা।  

 


