рметті студент!
2017 жылы «Гуманитарлы ғылымдар - 1» бағытындағы маманды тар
тобыны бітіруші курс студенттеріне О у жетістіктерін сырттай бағалау 4 пəн
бойынша ткізіледі.
Жауап пара шасын з мамандығы ызды пəндері бойынша кестеде
к рсетілген орын тəртібімен толтыры ыз.
Маманды
шифры
5B020100

Маманды ты
атауы
«Философия»

Жауап парағыны 6-9
секторларындағы пəндер реті
1. Ежелгі д$ние философиясыны
тарихы
2. &аза философиясыны тарихы
3. 'леуметтік философия
4. 'леуметтік антропология

1. С)ра кітапшасындағы тестер келесі пəндерден т)рады:
1. Ежелгі д$ние философиясыны тарихы
2. &аза философиясыны тарихы
3. 'леуметтік философия
4. 'леуметтік антропология
2. Тестілеу уа ыты – 180 минут.
Тестіленуші $шін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.
3. Та даған жауапты жауап парағындағы пəнге сəйкес секторды
д гелекшесін толы бояу ар ылы белгілеу керек.

тиісті

4. Есептеу ж)мыстары $шін с)ра кітапшасыны бос орындарын пайдалануға
болады.
5. Жауап парағында к рсетілген секторларды м) ият толтыру керек.
6. Тест ая талғаннан кейін с)ра
кезекшісіне ткізу ажет.

кітапшасы мен жауап парағын аудитория

2

7. - С)ра кітапшасын ауыстыруға;
- С)ра кітапшасын аудиториядан шығаруға;
- Аны тама материалдарын, калькуляторды, с здікті, )ялы телефонды
олдануға
ата тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап н)с аларынан болжалған
д)рыс жауапты барлығын белгілеп, толы жауап беруі керек. Толы жауапты
та даған жағдайда студент е жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген ате $шін 1
балл кемітіледі. Студент д)рыс емес жауапты та даса немесе д)рыс жауапты
та дамаса ателік болып есептеледі.

3
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Ежелгі д ние философиясыны тарихы

1. «Варна» с зіні санскриттен аударғандағы мағынасы:
A) жамылғы
B) жас
C) т$р-т$с
D) абы
E) б лік
F) шет
2. .нді д$ниетанымындағы «рита» с зіні мағынасы:
A) əдет нормаларын са тау
B) мір с$ру за дылығын са тау
C) )л ретіндегі кішіпейілділік жəне шынайылы
D) д$ниедегі адамгершілік за ы
E) ведаларды )рмет т)ту
3. Жанны к шуі туралы ілімді мағынасыз деп есептеген:
A) миманса
B) санкхья
C) вайшешика
D) ньяя
E) чарвака-локаяттар
F) веданта
G) ортодоксалды емес
H) материалистік
4. Веданы беделін мойындамайтын философиялы мектептерге
жататындар:
A) ньяя
B) буддизм
C) йога
D) вайшешика
E) миманса
F) веданта

4
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5. Самхиттердегі табиғатты алыптасу $дерісінде болатын «мəн мен
мəн емес», «т мен мен жоғары», «к$н мен т$н», « мір мен лім»
атрибуттары:
A) атман
B) табиғат
C) з- зіні себебі болып табылатындар
D) айшылы тудырмайтын нəрселер
E) карма
F) адам
6. К не .нді философиясындағы «атман» )ғымы:
A) материалды элементтерді бірі
B) материяны ерекшеліктері
C) рухани субстанция
D) заттарды сапасы
E) нəпсі
F) барлы тіршілік иесіне тəн нəрсе
7. Чарвака-локаята мектебі бойынша д$ниені алғаш ы бастамасы:
A) атман
B) дао
C) дэ
D) жер
E) от
F) су
8. Алғаш ыда К не ытайлы философиядағы Ци б лшегіні мəні:
A) ауа
B) əйелдік бастама
C) инь мен ян біріктіруші
D) ер бастамасы
E) кемелдену жолы
9. К не &ытай философиясындағы «инь» )ғымыны мəні:
A) жары
B) мораль
C) табиғилы
D) айға ) сас затты
E) алғаш ы материя
F) от

5

Ежелгі д$ние философиясыны тарихы

21

10. Легизмні негізін салушы Хан Фэй-цзыны негізгі идеялары:
A) жетілген адамны бейнесін жасау
B) елдегі халы ты суі, байлы ты жеткілігі мен жетіспеуі – оғамды
згертетін басты себепкер
C) мірдегі азап-м) жары д$ниеге келуден басталады
D) оғамны дамуына орталы тандырылған абсолютті мемлекет ажет
E) анағат табу, рахаттану – жа сы мірді м)раты
11. К не &ытайда абыз-философтар т$сінігіні «нəрестесі» болды:
A) а ыл-ойды
B) билеушіні
C) бес элементті
D) жоғары мен т менні
E) əділеттілікті
F) )дайларды
12. Лао-цзыға тəн к з арас:
A) «Дао мə гі жəне атаусыз»
B) «Же імпаз астанды тудырады, же ілген айғыда )йы тайды»
C) «Тек адамгершілігі бар Адам ғана адамдарды с$йе алады жəне жек
к ре алады»
D) «Мен жаратушы емеспін, дəнекермін»
E) «:згені мінін к ру о ай, зі дікін к ру иын»
F) «Аз с йлеп, табиғилы ты т)тыну керек»
G) «'рекетсіздік жасап, сабырлы са тап, дəмсіз нəрседен дəм тату
керек»
13. Даосизмдегі əрбір адам )стауы шарт ережелер:
A) ата жазалау тəртібі
B) зі ше ішкі тынышты к$йге жету
C) бəрі де за ға бағынуы керек
D) философиядағы жетік білім
E) бағытына сенімді болу
14. Кун Фу-цзы жетік игерген нер т$рлері:
A) рəсім са тау, музыканы т$сіну
B) сан, танымны обьектілерін санау ар ылы тану
C) $йлесімділік
D) ведалы салт-рəсімді са тау
E) философиядағы жетік білім
F) мені практикалы т)рғыдан т$сіндіретін метафизикалы таным
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15. Конфуцийді пікірінше «асыл Адам» ор атын нəрселер:
A) дана с здер
B) оғамны ата иерархияға б лінуі
C) табиғатты д$лей к$штері
D) реинкарнация
E) мірді шектеулілігі
F) к кті əмірі
G) )лы адамдар
16. Йога )сынған азат болуды сегіз жолыны со ғы сатысы:
A) Д)ға о у
B) 'н айту
C) Шоғырлану (самадхи)
D) Назар салу (дхарана)
E) Ойлану (дхьяна)
F) У-вэй к$йі
G) Даоға ол жеткізу
17. Антикалы эклектизм с$йенеді:
A) Элей мектебіні философиясына
B) Парменид философиясына
C) Сократтан кейінгі философияға
D) Классикалы философияға
E) Милет мектебіні философиясына
18. «'лем б лінбейтін, к зге к рінбейтін атомтардан т)рады» деген
онтологиялы ағиданы )станған:
A) Парменид
B) Фалес
C) Эмпедокл
D) Гераклит
E) Анаксимен
F) Левкипп
G) Демокрит
19. Платон бойынша мемлекеттік билікті б)рыс т$рлері:
A) Полиархия
B) Тимократия
C) Абсолюттік монархия
D) Конституциялы монархия
E) Олигархия
F) Монархия
G) Тирания

7
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20. Ертедегі грек философиясындағы «Апейрон» )ғымы:
A) На тылы ты білдіретін Пифагорды енгізген )ғымы
B) Атомны озғалысы
C) Ай ын емес, шексіз алғаш ы бастаманы білдіретін Анаксимандрды
енгізген )ғымы
D) Сандар мен формулаларды орын ауыстыруы
E) Шексіз, формасыз бастама, сапасыз материя
F) Мə гі озғалыста мір с$ретін əлемні алғаш ы бастауы
21. Элей мектебіні ерекшелігі:
A) Мистикалы идеализм
B) Субъективті идеализм
C) Онтологиялы мəселені алыптасуы
D) Метафизиканы алғаш ы принциптеріні пайда болуы
E) Медициналы практика
F) Мифологияға айта оралу
G) Сандарды )діретті ету
22. Кіші софистика кілдері:
A) Демокрит
B) Алкидам
C) Аристотель
D) Критий
E) Фрасимах
23. Аристотельді «Саясат» атты е бегі:
A) 'леуметтік жəне саяси философияны бастауларынан т)ратын
мемлекет туралы трактат
B) &аза хал ыны т)рмысын баяндайтын е бек
C) &ытай хал ын ба ытты мір с$руге ша ыратын е бек
D) Е бекте «Адамды саяси жан» - деп т$сіндіреді
E) Идеалды аланы теориялы т)рғыдан )руға негізделген е бек
24. Антикалы философиядағы атомдар туралы ілімді дамыт андар:
A) Эпикур
B) Секст Эмпирик
C) Сократ
D) Демокрит
E) Лукреций Кар

8
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25. Сотериология дегеніміз:
A) Тазару туралы ілім
B) Босты ты білдіреді
C) Уа ыт пен ке істіктегі тынышты ты білдіреді
D) Затты субстанция
E) Шексіздікті білдіреді
F) Плотинні енгізген «Жанды )т ару» туралы ілімі
G) 'лемді бас аратын асыл тас
Ежелгі д ние философиясыны тарихы
П НІ БОЙЫНША
СЫНА АЯ ТАЛДЫ
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1. «Болмыс» )ғымына ) сас )ғымдар:
A) «реалдылы »
B) «шынды »
C) «тіршілік»
D) жеке м$дде
E) «м$мкіндік»
F) рестратификация
G) саяси )йым
2. Уа ытты табиғи т)рғыдан т$сіну к рінісіні $лгісі ретінде «наурыз»
айыны мəн-мазм)ны:
A) молшылы
B) )старды оралу уа ыты
C) к кке ілігу
D) к$нні )заруы
E) жа бырлы
F) к$нні ыс аруы
G) )лысты )лы к$ні
3. &аза хал ына тəн даналы ты зіндік ерекшеліктері:
A) зіндік адір- асиет шамасы
B) д$ниеге деген к з арасты к кжиектілігі
C) дала тынысыны за дылығына арсы т)ру
D) табиғат а $стемдікке )мтылыс
E) персоналы
F) есте са тап алу абілеті
G) табиғатпен $ндестік
4. «Жер)йы ты» іздеген ойшыл:
A) А.И$гінеки
B) С.Ба ырғани
C) "Дала философы"
D) Кетб)ға
E) &ор ыт ата
F) 'з Жəнібекті бас биі
G) Асан айғы
H) &.А.Яссауи
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5. Орхон жазбаларыны тəрбиелік мəні:
A) рухы мы ты адам ғана же істерге жетеді
B) əлеуметтік айшылы
C) )рыс даласындағы ерліктер
D) мəдени м)ра мазм)ны
E) нерге т)шыну
F) а ыз-ə гімелер
6. «&ор ыт ата кітабыны » аза тіліне аудармасын жасаушылар:
A) '.Тарази
B) '.Тəжібаев
C) '.&о ыратбаев
D) '.Марғ)лан
E) Н.Келімбетов
7. Ерте д$ние дəст$рінде жусан ш біні адам мірі мен т$сінігіндегі
р лі:
A) этикалы т)рғыдан рухтандырылған
B) к шпелі оғамдағы ажеттілік
C) туған жерге деген сағынышпен тығыз байланысты
D) аза рухани д$ниесіндегі )ндылы
E) $здіксіз озғалыстағы ке істікті шексіздігінде (сегіздік) мір
с$ретін адамды əлемні абылдауы
8. Танымды
атынас жағынан батырлар жырыны
нердегі а дар
стиліне ) сас болу себебі:
A) з ара басыны амын ойлаушылы
B) жасандылы тан арылмаған
C) жасалған ерліктер шектен тыс аспайды жəне тере астарлы
D) андайда бір беделге, )рметке )мтылыс
E) тарихи жəне к$нделікті мірдегі адамдарды болуы
F) о иға астары жасырын емес
G) тірік иялға )рылу
9. С$леймен Ба ырғани а ынны жырлаған ғашы ты )ғымыны мəні:
A) əлеуметтік айшылы мəселелері
B) шексіз махаббат дариясына )шыру
C) а ыл-парасат, анағат-ынсап мəселелері
D) $лгі- неге с здері
E) тар апас а амалған жанды тордан азат ету
F) оғамды мірді дəріптеу
G) $гіт-насихат айту
H) мə гілікке талпыныс
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10. 'л-Фарабиді музыка теориясына арналған шығармаларыны бірі:
A) «Музыка жайлы» трактаты
B) «Китаб əл-мусики əл-кабир»
C) «Саясат»
D) «Музыка ғылымыны негіздері»
E) «Музыкалы композиция»
F) «Музыка ғылымына кіріспе»
G) «Музыканы $лкен кітабы»
H) «Музыкалы аспаптар»
11. Анахарсис з а ыл-ойымен жəне тап ырлығымен Грекия жерінде
ол жеткізген жетістіктері:
A) Реформаторшы ретінде
B) Те ізде ж$зуді жетік ме геруі
C) Олимпиада ойындарына атысуы
D) Солонмен достасуы
E) Грек тілін ме геруі
F) Грек мəдениеті мен нерін ме геру
G) Ареопа м$шесі болуы
H) Грекияны бас аруды жоғарғы )йымы м$шесі
12. Шығармалары дерлік на ыл с здерге, афоризмдік толғауларға толы,
то сан $ш жасында к з ж)мған жырау:
A) .мбетай
B) Шалкиіз
C) Шал а ын
D) Жыраулығына батырлығы сай т)лға
E) «К$мбір-к$мбір кісінетіп...» жырыны авторы
F) Б) ар жырау
G) А тамберді
H) Доспамбет
13. XІХ ғ. мір с$рген тарихта "Зар заман а ындары" деген атпен
аталған а ындар:
A) Шортанбай &анай)лы
B) Ш.&)дайберді)лы
C) С. М) ан)лы
D) М. 'уезов
E) М)рат М ке)лы
F) МəшH$р Ж$сіп
G) Дулат Бабатай)лы
H) М.Ж)мабаев
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14. &аза шешендігіндегі уа ыт мəселесіні ойылу ерекшелігі:
A) моральды сапа
B) адамдағы бастамалы )былыс
C) адамны мір мəніні ашылу аясы
D) т)тас əлем тəртібі
E) оғамды сана мен оғамды пікірді алыптасу лшемі
F) мір с$ру
G) адамны зін- зі негіздеу )ралы
H) адами асиеттерді т$сіну мен игеру əдісі
15. XIV-XV ғғ. рухани-шипагерлік дəст$рге с$йеніш болған тəжірибе:
A) халы даналығы
B) əлеуметтік орта
C) жан мен тəн тазалығын са тау
D) теріс к з арастар
E) мемлекетаралы факторлар
F) исламды т$п-тамыр
16. М.Х.Дулати $шін )ғымсыз адам:
A) иынды а м) алмайтын
B) негелі істегі айсарлы
C) ылжа бас та )ныкер
D) «жа сы іс – айыр сада а» деуші
E) айырымдыларды атарындағы
F) опасыз да топас
G) з)лымды тан шал а )стаған
17. Ш.Уəлиханов пікірінше, шаманды ты туу себебі:
A) Адамны танып білуге )мтылған рухы
B) Ағартушылы , білімге )мтылыс
C) Ажалдан )тылу əрекеті
D) Аспан əлемін тануға )мтылыстан
E) Адамны тере ойы, ішкі д$ниесі, оны оршаған д$ниеге атынасы
F) Бір )дайға сенуге талпыныстан
G) :мір ауыртпалығын болдырмау ма сатымен
H) Табиғат а )штарлы
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18. «Адам бол» идеясыны авторы:
A) Ш.Уəлиханов
B) Ш. &)дайберді)лы
C) '.Б кейханов
D) А. Байт)рсын)лы
E) А. &)нанбай)лы
F) &аза хал ыны брендіне айналған ойшыл
G) М.Шо ай
H) «&ара с здерді » авторы
19. Абайды философиялы
орны:
A) 'лемдік а ыл
B) Алғаш ы т$рткі
C) Жаратушылы
D) Таным
E) Хакімдік
F) Абсолюттік идея
G) 'лемдік парасат
H) Болмыс

)рылымындағы &)дай-Алланы

алатын

20. Алаш к семдері алғаш ы бейресми жалпы)лтты саяси баспас з
болып табылатын газетті «&аза » деп атау себебі:
A) &ара ғылы та )стама болған патшалы саясатпен байланысты
B) Отаршылдарды « ырғыздар» деп кемсіте атауымен байланысты
C) Дара )лтшылды ты олдауымен байланысты
D) «Аталы ж)ртымызды , ауданды )лтымызды аруа ты аты деп...»
E) Жалпы т$ркістаншылды пен байланысты
F) Жеке м$ддені дəріптеумен байланысты
G) Большевиктер саясатымен байланысты
H) Патша əкімшілігіні м$ддесін к здеумен байланысты
21. А.Байт)рсыновты елімізді дербестігін са тап алуда ана тіліні
р лін бағалаудағы е бегі:
A) Халы батырларын дəріптеп, айратты ерлерді )рпағына ана тілінде
неге еткен
B) .ш тілдік саясатты )станушы
C) Ана тіліне атысты бар нəрсеге ризашылы анағат сезімі
D) Фольклорды зерттеуші
E) &аза тіл біліміні негізгі терминдеріне аны тама беруші
F) &аза ша əліппе жасаушы
G) «Тіл туралы» ма ала авторы
H) &аза мектептеріні алғаш іргесін алаушы
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22. 1899 жылы «Т$ркістан ведомостыларында» жарияланған
«&ырғызды а ызындағы əйел», «&обыланды» атты е бекті авторы:
A) &аза əліпбесін негіздеуші
B) «Алаш» озғалысыны жетекшісі
C) Алғаш ы аза газетін негіздеуші
D) '. Б кейханов
E) А. Байт)рсынов
F) М. Дулат)лы
G) Х. Досм)хамет)лы
H) Алашорда автономиялы $кіметіні т рағасы
23. &аза совет мəдениетіні белгілі айраткерлері:
A) М.Ж)мабаев
B) С. Сейфуллин
C) Ы. Алтынсарин
D) Ж. Жабаев
E) М.Дулатов
F) А. &)нанбайев
G) М. 'уезов
H) Ш. Уалиханов
24. Jлтты тарих пен халы ты дəст$рлерін са тау мəселелері ж нінде
Н.'.Назарбаевты е бегі:
A) «Шығармалар жинағында»
B) «Тарих тол ынында»
C) «2050 – Мə гілік ел идеясында»
D) &Р президентіні та дамалы шығармаларында
E) «Сындарлы он жылда»
F) Президентті жазып жат ан кітабында
G) «Ғасырлар тоғысындағы &аза станда»
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25. &аза ты д$ниетанымды əлеміндегі этикалы принциптерді р лі:
A) Сырттан енген саяси технологиялар к мегіне тартыну
B) :зіндік этносты ерекшелігін таныту
C) Барлы жоғары оятындарды )лтты )ндылы ретінде бағалау
D) Гуманистік )станымдарды адамаралы атынастарда биікке ою
E) Сы аржа ты бағалаушылы
F) Адамны жеке бас м$ддесін дəріптеушілік
G) «Тарихи т)лғаларымызды ма тамайы , олармен ма танайы »
H) «Батысты модель» $лгісіне ж$гіну
аза философиясыны тарихы
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леуметтік философия

1. Ғаламды мəселелер:
A) Демографиялы
B) Махаббат
C) Сауда
D) Байлы
E) Асты жинау
2. 'леуметтану мектебіні теоретиктері:
A) М. Хейдеггер
B) К. Ясперс
C) У.Селларс
D) М.Шелер
E) К.Мангейм
3. &ытайды к не заманнан келе жат ан )лтты философиялы
ілімдері:
A) Моизм
B) Индуизм
C) Натурфилософия
D) Конфуцийшілдік
E) Легизм
F) Даосизм
4. «Атараксия» термині:
A) 'ділеттілік
B) :зімшілдік
C) Рухсызды
D) Сабырлылы
E) Батылды
F) &атыгездік
G) Jстамдылы
H) Даналы
5. Даолы тар $шін «дао»:
A) Алғаш ы негіз
B) Билеуші
C) Рəсім -ритуал
D) &ытайды даму жолы
E) 'лем за ы
F) Адамны саяси негелік мінез- )л ы
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6. Орта ғасырлы д$ниетанымға тəн сипат:
A) Томизм
B) Космоцентризм
C) Антропоцентризм
D) Теоцентризм
E) 'лемні бастамасы
F) Схоластика
7. Орта ғасырлы бағыттар:
A) Структурализм
B) Патристика
C) Сцентизм
D) Позитивизм
E) Реализм
8. И.Кант бойынша негізгі əлеуметтік философиялы болып табылатын
с)ра тар:
A) Мен нені танып біле аламын?
B) Мен нені біле аламын?
C) Мен нені т$сіне аламын?
D) Антропология дегеніміз не?
E) «:зіндік зат» дегеніміз не?
F) Философия дегеніміз не?
G) Мен неге $міттене аламын?
H) Адам деген не?
9. Мəдениет:
A) : деу
B) &ала, алалы
C) Адамны іс-əрекетіні нəтижесі
D) Адамны оғамда алыптасу, даму $рдісі
E) Жетілдіру
F) Бас аларға т зімді болу
10. Бір м$шелден екінші м$шелілікке ту, м$шелік жас ерекшелігі:
A) 49, 61
B) 37, 48, 61
C) 36, 49
D) 13, 27
E) 25, 37
F) 13
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11. Капитализмні пайда болуы мен даму ерекшелігін М. Вебер
байланыстырды:
A) «Т$сінуші социология» )ғымымен жəне «əлеуметтік іс-əрекет
теориясымен
B) Б) аралы мəдениет теориясымен
C) Волюнтаризммен
D) Протестантты этикамен
E) Дінні дамуыны əлеуметтік-эволюциялы $лгісімен
12. Jлтты мəселені басты ете отырып, орыс діни философиясын
дамыт ан:
A) Н.А. Бердяев
B) Л.И. Шестов
C) В. Маяковский
D) И.Киреевский
E) Ю.Самарин
F) Г. Флоровский
13. Диалектика за дары:
A) Бара-барлы за ы
B) &озғалыс пен тынышты
C) Терістеуді терістеу
D) &арама- арсылы ты бірлігі мен к$ресі
E) Санды згерісті сапаға ауысуы
14. 'леуметтік философиядағы адамға берілетін аны тама:
A) Мадани хайуани
B) Бас ару туралы ілім
C) Адам – саяси жануар
D) Адамды згеше жаратылыс ретінде сипаттайтын белгілер
E) 'леуметтік, шығармашылы
15. Ф.Фукуяманы «тарихты а ыры» идеясыны негізі:
A) А ылға сиымды алау, яғни адамдар материалды игіліктерді
жина тау жолымен з ажеттіліктерін анағаттандыруға тырысады
B) «Адам бол» ағидасы
C) Мені білетінім еште е білмейтінім
D) Адамды адам еткен е бек
E) Адам адамға ас ыр
F) «Білім -к$ш»
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16. Адам оғамы:
A) Жануарлар табыны
B) Адамдарды )рпағы
C) Тірі ж$йелерді дамуындағы жоғарғы сатысы
D) Екі жəне одан к п адам
E) Табиғат əлемі
F) Индивидтерді осындысы
17. «'леуметтік əрекет»:
A) Адам д$ниеге з к зімен арайды, біра оны зін оршаған
əлеуметтік ортада алыптас ан к з арастар, ойлар ар ылы т$сінікке
салады
B) Болып жат ан згерістер барлы оғамды )рылымды бейімділікке
жəне соған сай болуға мəжб$рлейді
C) &оғам арапайымдылы тан к$рделіге арай ығысады
D) Экономикалы )йымдар, саяси ж$йелер, оғамдағы мəдени
)ндылы тар згеріске )шырап отырады
E) Сенімсіз теорияларды жо а шығарады
18. Ф.Ницше пікірі бойынша оғам дамуы дионистікке, к$ш- уат а
деген жігер:
A) Табиғилы а айта оралу
B) Болмыс жайлы жа а ілімге келу
C) :зге т)рпатты адамға айналу
D) Шығысты д$ниетанымға басымды беру
E) 'лемді билеуге деген жігер
F) &)ндылы тарды айта бағалау
G) Абсолюттік $стемдікке деген )мтылыс
H) :зі ді билеуге жігер
19. Субмəдениетке тəн ерекшеліктер:
A) Орта мəдениет
B) Халы ты мəдениет
C) :зіндік мəдениет
D) Б) аралы мəдениет
E) Шаш ою, əрт$рлі ал а, ж$зік
F) Слэнг
G) Бейне косметикалы элементтер
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20. Ш.Л. Монтескьені əлеуметтік философияcыны мəні:
A) Табиғи ) ы концепциясыны негізінде азамат жəне адам ) ығы
концепциясы негізі аланады
B) Географиялы орта мəдениетке ы пал етеді
C) Бостанды – ол за дылы пен ж$зеге асыру ) ығы
D) Климат, табиғат, топыра жəне жер бетіні жағдайы оғамды
дамуды сипаттамасын жəне халы рухын аны тайды
E) За дар математика за дары сия ты объективті жəне т)ра ты
F) Т менгі таптағыларды да, а с$йектерді де адамзатты табиғаты бір
жəне олар бірге ркениет ке істігіне ене алады
G) Табиғи ) ы а жататындар: бостанды , ) ы жағынан те дік,
меншік, ауіпсіздік жəне отаршылды а арсылы к рсету
H) Адамдар сыни сананы тал ысына к ніп, за алдында барлығы
бірдей, те жəне барлы адамзат те де гейде бостанды пен
туылғандығын т$сінуге тиіс
21. &оғамны толы м$шесі екендігін дəлелдейтін индивидті белгілері:
A) Иррациональды
B) Креативтік
C) 'леуметтік дифференциация
D) Діндарлы
E) Институциональды іс- ызметті к мегімен ж$зеге асатын процесс
F) Структуризациялы
G) &оғамда əлеуметтік эволюция процесіні барысында ж$зеге асатын
іс- ызметті мамандануы
22. &оғамды -экономикалы формацияны
A) Феодализм
B) Жеке
C) Капитализм
D) Коллективтік ()жымды )
E) Архаикалы
F) Идеалды
G) Монархия
H) Азиялы
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23. «Мəдениет» пен « ркениет» мағынасын тепе-те естіріп, бір
мағынада берген:
A) И.Гердер
B) Л.Морган
C) Дж.Фрезер
D) Ж.Ж.Руссо
E) А.Гумбольд
F) Н.Бердяев
G) О.Шпенглер
24. Уилберт Мур бойынша əлеуметтік мірді бірінші типологиясы:
A) 'рекеттерді де гейін уа ыт бірлігіні ішінен ай ындау
B) &ала т)рғызуға ат салысу
C) &атысушыларды бір-біріне деген зара тəуелділігі арт ан сайын
уа ытты синхронизацияны ажеттілігі арта т$седі
D) 'леуметтік мірді бастап ы талабы белсенділік синхронизациясы
E) Уа ытты циклдік к рінісіні $стемдік ететін ма ызды салаларын да
тыс алдырмайды
F) :з отбасыны м$мкіндіктерін арттыру
G) Уа ытты ежелгі жəне азіргі индустриалды оғамдағы р ліні
айырмашылығы бар
25. В. Джеймсті прагматизмі:
A) 'леуметтік оптимизм
B) 'лемнен тыс Жасағанға ызмет ету, теизм
C) А и ат пен м$дде, ы ыласты сəйкес келуі, одағы
D) Скептицизм мен пессимизмді же у
E) Жаратушыны ішкі жан д$ниесіне деген сенім, магизм
F) Идеализм мен оптимизмді е серу
G) Жеке даралы ты идеялы к рінісі
H) Белсенді та дау
леуметтік философия
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1. Адам ызметіні мəдени жəне əлеуметтік формаларыны зара
байланыстары туралы ғылым ретіндегі əлеуметтік антропологияны
зерттеу объектісі:
A) наным сенімдер мен )ндылы тар
B) атомдар мен молекулалар
C) литосфера мен гидросфера
D) валенттілік пен масса
E) инфляция мен девальвация
F) ауа райы мен климат
2. 'леуметтік антропологияны эмпирикалы əдістері:
A) бай ау
B) формальдандыру
C) салыстыру
D) абстракциялау
E) идеалдандыру
3. Моральді негізгі ызметі:
A) Тəрбие
B) Jйымдастыру
C) Ағартушылы
D) Нотация о у
E) Реттеу
4. Магияны зерттеу барысында əлеуметтік антропологияға атынастағы
ғылым:
A) палеоботаника
B) остеология
C) ж$йелі техника
D) əлеуметтік психология
E) дінтану
5. Дəст$рлі схема бойынша оғамды сананы негізгі формалары:
A) 'дет - ғ)рып
B) Саясат
C) Ғылым
D) :нер
E) Болмыс
F) &)ндылы
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6. 'леуметтік дамуды субъектісі:
A) Т)лғалар
B) .рейді білмейтін адамдар
C) Тайпалар
D) Таптар
E) Тобыр
7. Адамзат ауымдасты тарындағы мəдени бейімделуді
индустриалды а дейінгі кезе деріні ерекшеліктеріне жатады:
A) б) аралы сананы пайда болуы
B) табиғи ландшафт басымдылығы
C) німдер айырбасы
D) т)лғаны стандартизациясы
E) ндіріс технологиясыны ар ындылығы
F) территория $шін к$рес
8. Прагматизм философиясыны негізгі )ғымдары:
A) пайда
B) фальсификация
C) интенциональность
D) “ )былыс”
E) верификация
9. Мəдениетті к п аспектілігі мен к$рделілігіні к рінісін сипаттайтын
оны антиномиялығынан к рініс беретін т$сініктер:
A) мəдениеттегі жаманды пен жа сылы
B) мəдениеттегі ерекше мен б) аралы
C) мəдениеттегі ажетті нəрселер мен ажетсіздер
D) мəдениетті о ы мен солы
E) мəдениеттегі логикалы пен логикасызды
F) мəдениеттегі əсемдік пен с)лулы
10. Мифология адамзат к з арасыны тарихи алғаш ы д$ниеге
к з арасы ретінде сипатталатын ерекшеліктер:
A) адамдар əлемді тəжірибе мен эксперименттер ар ылы т$сіндірді
B) адамдар əлемді логикалы т$рғыдан т$сіндірді
C) адамдар əлемді обьективтік за дарды негізінде т$сіндірді
D) əлемні ғылыми бейнесі жасалды
E) адамдар əлемді образдар ар ылы т$сінуге тырысты
F) фантазия мен шынды араласып кетті
G) адамдар əлемге экономикалы атынаста болды
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11. Э.Кассирер бойынша адам символды əлемде мір с$реді:
A) Тіл
B) Антропогенез )пиясы
C) М$мкін еместік идеясы
D) Ғылым
E) :нер
12. В.Франкл бойынша ба ыт:
A) Сол $шін себептен автоматты т$рде, зінен зі рбиді
B) Ма сат а жеткендік əсері
C) Ма сат пен мəнділіктен туындаған
D) Т)ра тылы нəтижесі
E) Шынды дəлелі болып табылады
F) Оған деген ма саттылы тан келіп шығады
13. Э.Фромм пайымдауынша «еркіндіктен безінуді » механизмі:
A) Т зімділік
B) Махаббат
C) Авторитаризм
D) Билік
E) Шығармашылы е бек
14. Адамдарды «табиғатты патшасы» ететін рационалды ойлауды
жа а мəдениетін алыптастыра отырып, жа а еуропалы философ
Р.Декарт:
A) «сенемін ткені абсурдты» принципін алыптастырды
B) таным тəсілі ретіндегі индукция концепциясын деді
C) таным тəсілі ретіндегі дедукция концепциясын деді
D) «табиғат а арай оралу» принципін алыптастырды
E) таным тəсілі ретіндегі верификация концепциясын деді
F) «ойлаймын, сəйкесінше мір с$ремін» принципін алыптастырды
G) «'діс туралы пайымдау» шығармасын тудырды
15. Адамзатты болашағын табиғатты танудағы ғылымны
жетістіктерімен жəне оны за дарымен байланыстыра отырып, жа а
еуропалы философ Ф.Бэкон:
A) «сенемін, немесе абсурдты» принципін алыптастырды
B) таным тəсілі ретіндегі верификация концепциясын деді
C) таным тəсілі ретіндегі индукция концепциясын деді
D) «табиғат а арай оралу» принципін алыптастырды
E) «Ғылымдарды )лы алпына келтіру» шығармасын тудырды
F) «'діс туралы пайымдау» шығармасын тудырды
G) «к$ш білімде» принципін алыптастырды
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16. Неміс философы И.Фихтені антропологиялы концепциясы:
A) «ғылымға $йрену» принципіне негізделеді
B) материализмні дəст$рлеріне негізделеді
C) утилитаризм принципіне с$йенеді
D) «монадалар» туралы іліммен байланысты
E) субьективтік идеализм принциптеріне негізделеді
F) абсолютті «Мен» концепциясымен байланысты
17. XVIII ғасырдағы француз философы Ламетриді антропологиялы
концепциясы:
A) Адамды &)дайға ) сас деп аны тады
B) Декарт пен Лейбницті философиясына ы палы болды
C) Тек материалистік сипат а ие болды
D) Адамды с)лулы ты идеалы ретінде аны тады
E) Адамды машина ретінде аны тады
F) Символикалы сипат а ие болды
18. Позитивизм философиясыны негізін салушы О.Контты
пайымдауынша, оғам зіні дамуындағы сатылар:
A) позитивтік
B) теологиялы
C) коммунистік
D) капиталистік
E) дəст$рлі
F) феодалды
G) индустриальды
19. Махаббат зерделі адамға лайы сыз ессіздік к$йі деп т$сіндіріледі:
A) Еуропа əдебиетінде
B) Ортағасырлардағы христиан дінінде
C) Ортағасырлы Шығыста
D) М)сылманды Испанияда
E) Жа а дəуірде (ХVII)
F) Ағартушылы дəуірінде
G) Антика д$ниесінде
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20. З.Фрейд пен К.Юнгті к з арастарына атысты айтуға болады:
A) Jстазыны $мітін а тау
B) Jстазыны шектен шы ан догматизм мен позитивизмін
абылдауды м$мкін еместігі
C) Батысты рационалдылы а адалды
D) Шығыс а деген ызығушылы
E) Идеялы саба тасты
F) «Платон мені досым, біра а и ат оданда ымбат» т$сінігі
G) Jстазыны оккультизммен парапсихологияға деген теріс к з арасы
21. З. Фрейд бойынша т$с к ру:
A) Неврозды )рылымына сəйкес )рылым
B) Атманны Брахманға жа ындауы
C) Атманны Абсолютпен толы осылуы
D) Бейсаналылы а алып баратын негізгі жол
E) Жан-д$ниені шынайы мірі
22. ХХ ғасырдағы француз философы М.Фуконы əлеуметтікантропологиялы к з арастарыны ерекшелігі к рінеді:
A) «ғылыми білім сіміні логикасын» іздестіруден
B) «санасызды архетиптерін» деуден
C) структурализмнен постструктурализмге ту кезінде
D) «білімдер археологиясын» деуден
E) «ғылыми парадигманы» деуден
F) экзистенциализмнен феноменологияға ту кезінде
G) логикалы позитивизмнен постпозитивизмге ту кезінде
23. Ф. Ницше бойынша дионистікке, к$ш- уат а деген жігер:
A) Шығысты д$ниетанымға басымды беру
B) :зге т)рпатты адамға айналу
C) Табиғилы а айта оралу
D) Болмыс жайлы жа а ілімге келу
E) Абсолюттік $стемдікке деген )мтылыс
F) :зі ді билеуге жігер
G) 'лемді билеуге деген жігер
24. К.Ясперс бойынша тарих:
A) Жалпылауға бағытталған болуы керек
B) &ата ғылымилы тан бас тартуы ажет
C) Шынды та, тарих ғылымы да - б)л шексіз т$сіндірулер мен
)сыныстар, н)с алар, болжам-долбарлар аймағы
D) Мейлінше дəлдік критерийлерін )стануы ажет
E) Ғылымнан субьектіні шығаруы керек
F) За дылы тарды аны тауы ажет
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25. ХХ ғасырды ағылшын ойшылы К.Поппер «Ашы
д)шпандары» деп таныды:
A) Сенека
B) Эпикур
C) Ф.Ницше
D) Ф.Бэкон
E) Г.Гегель
F) Платон
леуметтік антропология
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