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Мамандық бойынша тест: 1 - пән Мәдени антропология 

  

 
 1. Американдық ғалым Медисон Грант бойынша Еуропа тұрғындарын 
құрайтын нәсілдер тобы:  
A) нордиялық 
B) африкалық 
C) альпілік 
D) жерортатеңіздік 
E) якуттар 
F) майялық 
G) монголоидтар 
H) ольмектер 
 
 2. Дж. Мак-Леннонның «Алғашқы қауымдық неке» кітабында ерекше 
атап көрсеткен тайпалық әдет-ғұрыптардың бірі:  
A) біржынысты мүшелер арасында неке қию 
B) полиандрия 
C) экзогамия 
D) өз анасымен неке қию 
E) ұрлап алу арқылы неке қию 
F) өз әкесімен неке қию 
G) гетересексуализм 
H) атастыру арқылы неке қию 
 
 3. Л. Уайт бойынша мәдениет эволюциясындағы прогресс критерийлері:  
A) адамның қажеттілігін қанағаттандыратын өндірілетін өнім мен 
қызметтің өсуі 
B) космосты игеру және бағындыру 
C) энергияны пайдалану мен бақылаудың технологиялық тәсілдерінің 
пайда болуы және тиімділігі 
D) малшаруашылығындағы техникалық құралдарың пайда болуы 
E) тұрмыстық техника түрлерінің өсуі 
F) қоғамның пайдаланатын энергия көлемінің өсуі 
G) қолөнердің түрлері мен жанрларын игеру  
H) аграралық шаруашылыққа қажетті құралдардың жаңаруы 
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 4. М. Салинз бен Э. Сервис бойынша мәдениет эволюциясын 
айқындайтын заңдар:  
A) мәдени басымдылық заңы 
B) даму әлеуеті заңы 
C) бірсызықтық эволюция теориясы 
D) энергия заңы 
E) жалпылық және айрықша заң 
F) көпсызықтық эволюция теориясы 
G) мәдени релятивизм теориясы 
H) тартылыс заңы 
 
 5. Диффузионистер бойынша мәдениет дегеніміз:  
A) жасанды табиғат 
B) географиялық кеңістікте бір-бірімен алмасу нәтижесінде қалыптасқан 
тірі ағза 
C) белгілі бір географиялық жағдайда пайда болған тірі ағза 
D) адамдар тобының белгілі бір ортаға бейімделу нәтижесі  
E) діни наным-сенімдер мен салт-жоралғылардан құрылған табиғи 
құбылыс 
F) белгілер мен таңбалар жүйесі 
G) моральдік-этикалық құндылықтар негізінде адамдар арасында 
қалыптасқан қарым-қатынас жүйесі 
H) белгілі бір халықтардың құндылықтар жүйесі 
 
 6. Мәдени антропологиядағы антропогенез және этногенез мәселесінде 
мұрагерлік тұжырымдамасын жақтаушылар:  
A) О. Аммон, Ж. де Ляпуж 
B) М. Вебер, Б. Спиноза 
C) Э. Тайлор, Дж. Фрезер 
D) Ф. Ницше, А. Шопенгауэр 
E) Ж. Гобено, Г. Лебон 
F) М.Фуко, Ж. Деррида 
G) Ч. Ломброзо, Х. Чемберлин 
H) З. Фрейд, Э. Фромм 
 
 7. Мәдени антропологиядағы психоаналитикалық зерттеу әдістері:  
A) интеракционистік 
B) метафизика 
C) позитивті 
D) феноменология 
E) этологиялық 
F) когнитивті(экспериментальді)  
G) сапалы және сандық талдау 
H) герменевтика 
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 8. Р. Барт, Ж. Делез, М. Фуко, Ж. Лиотар, Ф.Гваттари, Ю. Кристева 
бойынша заманауи мәдениеттің құрылымын қирататын белгілер:  
A) орталықтану 
B) фрагменттілік 
C) орталықсыздану 
D) үздіксіздік 
E) бинарлық оппозицияларды алу 
F) тұрақтылық 
G) шиеленістілік 
H) сабақтастық 
 
 9. Рут Бенедикт «Хризантема және қылыш» еңбегінде:  
A) «өлімнен кейін өмір бар» тұжырымдамасын болжады 
B) корей мәдениет типтерін зерттеді 
C) «күнделіктілік құрылымы» зерттеу әдісін қолданды  
D) көшпенділер мәдени типін зерттеді 
E) сый алмасу теориясын жоққа шығарды 
F) қытай мәдениет типтерін зерттеді 
G) жапон мәдениет типін зерттеді 
H) «алшақтықтан» зерттеу әдістемесін қолдануға болатынын дәлелдеді 
 
10. Неоэволюционист Э. Сервис тұжырымдамасындағы қоғам деңгейлері 
A) қала-мемлекет 
B) локалды топ пен қауымдастық 
C) архаикалық мемлекет пен мемлекет-ұлт 
D) көшпелі империя 
E) іріктелген қоғам 
F) эгалитарлық қоғам 
G) тайпа мен көсемшілдік 
H) стратификацияланған қоғам мен мемлекет 

 

 


