
ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

 

M.A. (PREVIOUS) Philosophy 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER –I : CLASSICAL INDIAN PHILOSOPHY 

(20 Marks) 

1. Discuss the nature, characteristics and development of Indian philosophy. 

2. Expound the central teachings of Bhagavad gita. 

            భగవద్గతీ యొక్క  కంద్ర బోధనలను వివరించండి. 

3. Explain the Jaina doctrine of soul and liberation. 

జైన సిది్ంతంలోని ఆతమ  మరియు మోక్షమును వివరించండి. 

4. Expound the Buddhist doctrine of Pratityasamutpadavada. 

           బౌర ిసిది్ంతంలోని ద్రతితయ ్ముతా్ప ర వారన వివరించండి. 

5. What are the sixteen logical categories of the Nyaya? Explain. 

న్యయ యంలోని రరహారు త్పరిక క్ వరీ్గలు ఏమిటి? వివరించండి 

6. Explain the Atomic theory of the Vaisesika darshana. 

వైశేషిక్ రరశ న రరమాణు సిది్ంత్పనిి  వివరించండి 

7. Examine the Sankhya views on the evolution of prakriti. 

ద్రక్ృతి రరిణామంపై సంఖ్య  అభిద్ాయాలను రరిశీలంచండి. 

8. Expound the Mimamsaka views on Dharma and Karma. 

ధరమ ం మరియు క్రమ పై మీమాం్క్ అభిద్ాయాలను వివరించండి 

9. Examine Sankara’s conception of Maya. 

శంక్రుని మాయ భావనను రరిశీలంచండి. 

10. How did Ramanuja explain on the relation between god, soul and word? Discuss. 

ర్గమానుజుడు దేవుడు, ఆతమ  మరియు ద్రరంచం మధయ  ్ంబంధానిి  ఎలా 

వివరించాడు? చరిచ ంచండి. 

 

        భారతీయ తతవ   శాస్త్ంర యొక్క  ్వ భావం, లక్షణాలు మరియు అభివృద్ధ ిగురించి చరిచ ంచండి. 



    ANDHRA UNIVERSITY 

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION 

ASSIGNMENT QUESTION PAPER 2020-2021 

 

M.A. (PREVIOUS) Philosophy 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER -II: WESTERN PHILOSOPHY 

(20 Marks) 

1. Elucidate Plato’s doctrine of Ideas. 

           ప్ల ట ో భావాల సిద్ధ ాంతాన్ని  వివరాంచాండి. 

2. Examine Aristotle’s views on Form and Matter. 

పద్ర్థాం మరయు ఆకృతి పై అరసా్టటిల్ అభిప్రాయాలను పరశీలాంచాండి. 

3. Expound Descartes’ Philosophical method. 

డెస్టా ర్టసా్ యొకా  తతవ శాస్త్ర పద్ధతిన్న వివరాంచాండి. 

4. Discuss Spinoza’s doctrine of modes. 

సిి నోజా యొకా  పర్యా యల సిద్ధ ాంతాన్ని  చరచ ాంచాండి. 

5. Elucidate Leibnitz’s doctrine of monads. 

లీబ్ని ట్జ్ యొకా  చిద్ాం్ల సిద్ధ ాంతాన్ని  వివరాంచాండి. 

6. What are innate ideas? Why did Locke refute them? 

్హజమైన ఆలోచనలు ఏమిటి? లాక్ వాటిన్న ఎాందుకు తిర్్ా రాంచాడు? 

7. How did Kant reconcile between rationalism and empiricism? Explain. 

హేతువాద్ాం మరయు అనుభవవాద్ాం మధ్ా  కాంత్ ఎలా ర్యజీ పడా్డడు? 

వివరాంచాండి. 

8. Elucidate Kant’s distinction between phenomena and Noumena. 

అనుభవాతమ క  మరయు అనుభవాఅతీత మధ్ా  కాంట్జ వా తాా స్టన్ని  వివరాంచాండి. 

9. What is the Absolute Idealism of Hegel? How does it differ from the subjective idealism 

of Berkeley? 

హెగెల్ యొకా  కేవలభావవాద్ాం అాంటే ఏమిటి? బరా లీ యొకా  

ఆతమ ప్రరయభావవాద్ాం నుాండి ఇది ఎలా భిని ాంగా ఉాంటాంది? 

10. Expound Hegel’s philosophy of mind. 

హెగెల్ యొకా  మన్రతవ  తతావ న్ని  వివరాంచాండి 
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M.A. (PREVIOUS) Philosophy 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER –III SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY 

(20 Marks) 

1. Define Social philosophy and discuss its nature and scope. 

సామాజిక తతా్వ న్ని  న్నరా్ చించిండి మరియు దాన్న స్ా భావిం మరియు పరిధిన్న 

చరిచ ించిండి. 

2. Discuss the philosophical foundations of society. 

            స్మాజిం యొకక  త్వత్వా క పునాదులను చరిచ ించిండి. 

3. Discuss the basic concepts and principles of democracy. 

ప్పజాసాా మయ ిం యొకక  ప్ాథమిక అింశాలు మరియు సూప్త్వలను చరిచ ించిండి. 

4. What are the grounds of “Political Obligation”? Discuss. 

"రాజకీయ బాధ్య త" యొకక  ప్ాత్వపదికలు ఏమిటి? చరిచ ించిండి. 

5. What is the difference between social change and social progress? Explain. 

సామాజిక మార్పు  మరియు సామాజిక పురోగత్వ మధ్య  తేడా ఏమిటి? వివరిించిండి. 

6. Do you consider the religious conversion is necessary? Substantiate your answer. 

మత మారిు డి అవస్ర్మన్న మీర్ప భావిస్తునాి రా? మీ స్మాధానాన్ని  స్మరిథించిండి. 

7. What are the fundamental rights, recognized by the Indian Constitution? Discuss. 

భార్త రాజాయ ింగిం గురిుించన ప్ాథమిక హక్కక లు ఏమిటి? చరిచ ించిండి 

8. How did Gandhiji explain the relation between religion and morality? 

మతిం మరియు నైత్వకత మధ్య  స్ింబింధాన్ని  గింధీజీ ఎలా వివరిించార్ప? 

9. What are human rights? Why are they important? 

మానవ హక్కక లు అింటే ఏమిటి? అవి ఎిందుక్క ముఖ్య మైనవి? 

10. Discuss the philosophical aspects of Marxism.  

మారిక ి జిం యొకక  త్వత్వా క అింశాలను చరిచ ించిండి. 
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M.A. (PREVIOUS) Philosophy 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER -IV: INDIAN HERITAGE AND CULTURE 

                                                                                                                                       (20 Marks) 

1. Define culture and discuss its relation to civilization. 

సంసక ృతిని నిర్వ చంచండి మరియు నాగరికతకు దాని సంబంధానిి  చరిచ ంచండి 

2. Discuss Varnasrama dharmas of Indian ethics. 

            భార్తీయ నీతి వరా్ణశ్రమ ధర్ణా లను చరిచ ంచండి 

3. Expound Sri Aurobindo’s views on the foundations of Indian culture. 

భార్తీయ సంసక ృతి పునాదులపై శ్ర ీఅర్బందో అభిశ్ాయాలను వివరించండి. 

4. What are the misconceptions about Indian culture? Discuss from K.M. Phanikker’s view 

point. 

శ్బహా  సమాజం యొకక  కంశ్ర బోధనలను వివరించండి. 

7. What is the western impact on Indian culture? Explain. 

భార్తీయ సంసక ృతిపై ాశ్చచ తూ  శ్రభావం ఏమిటి? వివరించండి. 

8. What is Indo-Islamic culture? Explain. 

ఇండో-ఇసామిక్ సంసక ృతి అంటే ఏమిటి? వివరించండి. 

9. Describe the classical Indian dance techniques described in the Natyasastra of Bharata 

Muni. 

భర్త ముని నాట్ూ శ్చస్తసరంలో వివరించన భార్తీయ శ్చస్తరరయ నృతూ  రరధతులను 

వివరించండి. 

10. What is the place of “festivals” in Indian heritage and culture? Explain. 

భార్తీయ వార్సతవ ం మరియు సంసక ృతిలో "రండుగలకు" శ్సన నం ఏమిటి? 

వివరించండి. 

5.    Discuss the cultural values in Mahabharata. 

  

మహాభార్తంలోని సంసక ృతిక విలువలను చరిచ ంచండి. 

6. Describe the central teachings of Brahma Samaj. 

     భార్తీయ సంసక ృతి గురించ అపోహలు ఏమిటి? K.M. ఫణికక ర్ వ్యూ  ాయంట్ ను చరిచ  ంచండి
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M.A. (PREVIOUS) Philosophy 

ANSWER ANY FIVE QUESTIONS 

PAPER –V: LOGIC AND SCIENTIFIC METHOD 

(20 Marks) 

1. What is the subject matter of Logic? Discuss. 

లాజిక్ యొక్క  విషయం ఏమిటి? చర్చ ంచండి. 

2. Define Logic and discuss its relation to psychology and ethics. 

తర్కక న్ని  న్నర్వ చంచండి మర్యు మనస్తతవ శాస్తస్తం మర్యు నైతిక్తకు దాన్న 

స్ంబంధాన్ని  చర్చ ంచండి. 

3. Explain the classification of propositions in modern logic. 

ఆధున్నక్ తర్క ంలో ప్రతిపాదనల వర్గకీ్ర్ణను వివర్ంచండి. 

4. When do you say that the given two propositions are equivalent? What are the 

methods of getting equivalent propositions? Explain. 

ఇచచ న రండు ప్రతిపాదనలు స్మానమన్న మీరు ఎప్పు డు చెబుతారు? 

స్మానమైన ప్రతిపాదనలను పందే రదధతులు ఏమిటి? వివర్ంచండి. 

5. Discuss the essential characteristics of probable inference.  

స్ంభావయ  అనుమాన యొక్క  ముఖ్య మైన లక్షణాలను చర్చ ంచండి. 

6. What is Paradox of inference? Explain. 

           అనుమానం యొక్క  విరుదధం అంటే ఏమిటి? వివర్ంచండి. 

7. How do you formulate hypothesis? How are Hypothesis verified and proved? 

      మీరు రర్క్లు నను ఎలా రూపందిస్తతరు? రర్క్లు న ఎలా ధృవీక్ర్ంచబడింది 

మర్యు    న్నరూపంచబడింది? 

8. State and explain the methods of Experimental Inquiry. 

ప్రయోగాతమ క్ విచార్ణ రదధతులను పేర్కక నండి మర్యు వివర్ంచండి. 

9. Elucidate the distinction between svarthanumana and Pararthanumana. Discuss the 

several steps involved in Pararthanumana. 

స్వ ర్ థనుమనా మర్యు రర్కర్కథనుమాన మధయ  వయ తాయ స్తన్ని  వివర్ంచండి. 

రర్కర్కథనుమానంలో ఉని  అనేక్ దశలను చర్చ ంచండి. 

10. What are the sources of knowledge in western epistemology? Discuss. 

పాశాచ తయ  జ్ఞ న న శాస్తస్తంలో జ్ఞ న న వనరులు ఏమిటి? చర్చ ంచండి. 
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