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1) Sual:Sivilizasiyanın coğrafi konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) Meçnikov
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
2) Sual:Sivilizasiyanın etnopsixoloji konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) Qumilyov
B) M.Veber
C) Morqan
D) Danilevski
E) Engels
3) Sual:Sivilizasiyanın sosioloji konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) Sorokin
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
4) Sual:Sivilizasiyanın kulturoloji konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) M.Veber
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels

5) Sual:Sivilizasiyanı tәcrid olunmuş mәdәnitarixi tip kimi şәrh edirdi:
A) Danilevski
B) Morqan
C) Kant
D) Kont
E) Yakovets
6) Sual:Tam bir sistem olan sivilizasiyaya hansı elementlәr daxildir:
A) sadalananların hamısı
B) din
C) iqtisadiyyat
D) siyasi tәşkilatlanma
E) sosial tәşkilatlanma
7) Sual:Kant insanın azadlığının şәrtini nәdә görürdü:
A) Mәdәniyyәtdә
B) Hüquqda
C) Iqtisadiyyatda
D) Pulda
E) sivilizasiyada
8) Sual:Hegel sivilizasiya dedikdә, nә başa düşürdü:
A) mәnәvi mәdәniyyәtin madditexniki bazasını
B) mәnәvi mәdәniyyәti
C) qәrb mәdәniyyәtini
D) әnәnәvi mәdәniyyәti
E) dini mәdәniyyәti
9) Sual:Mәdәniyyәtin rasional tәrәfini tәşkil edir:
A) ideya, ideal, tәsәvvürlәr, mühakimәlәr

B) hisslәr
C) elm
D) nәzәriyyәlәr
E) bütün cavablar doğrudur
10) Sual:Dünyanı daim hәrәkәtdә olan vә tәbii qanunlara әsaslanan bir varlıq kimi tәsvir etmәyә can atan hadisәni göstәrin :
A) Fәlsәfә
B) Mәdәniyyәt
C) Mifologiya
D) Elm
E) Din
11) Sual:İndustrial cәmiyyәtin mәdәniyyәti qәrarlaşır:
A) Sәnaye inqilabından sonra
B) Elmi inqilabdan sonra
C) Texniki inqilabdan sonra
D) Urbanizasiyadan sonra
E) Mәdәni inqilabdan sonra
12) Sual:S.Hantinqtona görә, qloballaşma:
A) sivilizasiyaların münaqişә arenasına çevrilmәsi prosesidir
B) qlobal iqtisadi artım dövrüdür
C) dünyanın nisbәtәn kiçik sistemlәrin – mәdәnietniki
D) әnәnәvi siyasi qaydaların dağılması dövrüdür
E) mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
13) Sual:“Sivilizasiya” termini ilk dәfә olaraq:
A) Fransız maarifçilәrinin әsәrlәrindә tәşәkkül tapmışdır.
B) Qәdim yunanlarda;
C) Qәdim romalılarda;
D) Empirizmin nümayәndәlәrinin әsәrlәrindә;

E) Alman klassik fәlsәfәsindә;
14) Sual:Qәrb mәdәniyyәti nәyә әsaslanır:
A) xristianlığa
B) Katolisizmә
C) Pravoslavçılığa
D) protestantizmә
E) caynizmә
15) Sual:Tәbiәti dağıdır:
A) Sivilizasiya
B) dövlәt
C) Mәdәniyyәt
D) Elm
E) düzgün cavab yoxdur
16) Sual:İnsanda hansı amillәr birlәşmişdir:
A) tәbii, sosial vә mәdәni
B) tәbii vә mәdәni
C) sosial vә mәdәni
D) tәbii vә sosial
E) tәbii, sosial vә psixoloji
17) Sual:İqtisadi qloballaşmanın tәrәfdarları hәr il harada görüşürlәr
A) Ümumdünya Davos Forumunda
B) Ümumdünya Moskva Forumunda
C) Ümumdünya Roma Forumunda
D) Ümumdünya Kiyev Forumunda
E) Ümumdünya NyuYork Forumunda
18) Sual:Qloballaşmanın narahatlıq doğurduğu mәsәlә hansıdır:

A) qloballaşdırma – mәdәni müxtәlifliyi sürәtlә mәhdudlaşdırır
B) qloballaşma – istehsalçılarla bilik әldә edәnlәr arasında sәrhәdlәri aradan qaldırır
C) qloballaşmada cәmiyyәt – öyrәdәn cәmiyyәtә çevrilir
D) qloballaşma yaradıcılıq üçün geniş imkanlar açır
E) qloballaşma – gündәlik hәyatda insan fәaliyyәtinin, sosialiqtisadi münasibәtlәrin tәrkib hissәsinә çevrilmişdir
19) Sual:“Şәbәkә cәmiyyәt”inә aid olmayanı seçin:
A) insanı cәmiyyәtdәn özgәlәşdirir
B) tәhsil siyasәtinin rolu vә informasiyanın inkişafının praktik әhәmiyyәti artır
C) yeni texnologiyalar hәr yerdә biliklәrin meydana gәlmәsini vә yayılmasını sürәtlәndirir
D) dünya planetar mәktәbә vә kitabxanaya çevrilir
E) yeni qlobal informasiya mәdәniyyәti formalaşır
20) Sual:“Antiqlobalizm” hәrәkatının mәqsәdi nәdir
A) varlı ölkәlәrdә cәmlәşmiş maddi vәsait vә ehtiyatları yenidәn bölüşdürәrәk әdalәti bәrpa etmәk
B) yeni informasiya texnologiyalarını inkişaf etdirmәk
C) demoqrafik problemlәri hәll etmәk
D) cinayәtkarlıqla mübarizә aparmaq
E) miqrasiyaların qarşısını almaq
21) Sual:S.Hantinqtona görә, qloballaşma
A) qlobal iqtisadi artım dövrüdür
B) dünyanın nisbәtәn kiçik sistemlәrin – mәdәni –etniki sivilizasiyaların münaqişә arenasına çevrilmәsi prosesidir
C) әnәnәvi siyasi qaydaların dağılması dövrüdür
D) mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
E) qlobal problemlәrin kәskinlәşmәsi dövrüdür
22) Sual:Yeni dövrdә tәbiәtә baxışlarda üstünlük tәşkil edir:
A) qәdim yunan әnәnәsi
B) Avropa әnәnәsi
C) şәrq әnәnәsi

D) Konfusiançılıq әnәnәsi
E) caynizm әnәnәlәri
23) Sual:Antik mimesis prinsipi nәyi nәzәrdә tutur:
A) imitasiyanı
B) yüksәltmәni
C) halçaltmanı
D) tәlqini
E) öyrәnmәni
24) Sual:İtalyan şairi F.Petrarkanın yaradıcılığında tәbiәt neçә çıxış edir:
A) sevәn ana, valideyn vә tәrbiyәçi kimi
B) İnsanla Allah arasında vasitәçi kimi
C) insanın işlәdiyi emalatxana kimi
D) insala Allah arasında olan bir maneә kimi
E) sәnәtdә aşağı olan bir hadisә kimi
25) Sual:Tәbiәtә baxışda Roma әnәnәsi bәrpa olunur:
A) İntibah dövründә
B) Orta әsrlәrdә
C) Yeni dövrdә
D) postsәnaye dövründә
E) ibtidaiicma dövründә
26) Sual:Sinkretizm nәdir
A) Mәdәniyyәtdә vәhdәt vә bölünmәzlik
B) mәdәniyyәtdә varislik
C) Mәdәni birliklәrin qarşılıqlı tәsiri
D) mәdәni normaların optimallığı
E) bunların hamısı

27) Sual:Qloballaşma
A) bәşәriyyәtin iqtisadi intreqrasiyası, ölkә vә regionların birbirindәn asılılığının artmasidır
B) iqtisadi artımdır
C) qlobal problemlәr dövrüdür
D) bilik vә informasiya dövrüdür
E) beynәlmilәşmә dövrüdür
28) Sual:Моdеrnlәşmәnin bir vektoru olan vesternlәşmә:
A) qeyriqәrb sivilizasiyaları xalqları tәrәfindәn qәrb mәdәniyyәti dәyәrlәrinin alınması prosesidir
B) cәmiyyәtdә mütәrәqqi sоsiаlsiyаsi, iqtisаdi, mәdәli вә in¬tеl¬lеktuаl dәyişikliklәr kоmrlеksidir
C) modernlәşmәdir
D) qloballaşmadır
E) sadalananların hamısıdır
29) Sual:"Mоdеrnlәşmә" tеrmini müаsir dövrdә hansı mәnаlardа işlәnir
A) sadalananlardan hamısı
B) cәmiyyәtdә mütәrәqqi sоsiаlsiyаsi, iqtisаdi, mәdәni вә intеllеktuаl dәyişikliklәr kоmplеksi mәnasında
C) mоdеrnlәşmә әnәnәvi tехnоlоgiyаyа qәdәrki cәmiyyәtin mаşın tехnоlоgiyаsı, rаsiоnаl mühаsibәtlәr, yüksәk diffеrеnsiаsiyаlı sоsiаl strukturlu
cәmiyyәtә çеvrilmәsi prоsеsi mәnasında
D) gеridә qаlmış vә zәif inkişаf еtmiş ölkәlәrin inkişаf еtmiş ölkәlәrә çаtmаq üçün göstәrdiklәri sәylәri mәnasında
E) мüasir cәmiyyәt vә mәdәniyyәtin institut vә strukturlarının formalaşdığı mürәkkәb vә ziddiyyәtli sosiomәdәni proses mәnasında
30) Sual:Fәlsәfi cәrәyan kimi futurologiya nәyi öyrәnir:
A) bәşәriyyәtin gәlәcәyini
B) elmin gәlәcәyini
C) iqtisadiyyatın gәlәcәyini
D) siyasәtin gәlәcәyini
E) ailәnin gәlәcәyini
31) Sual:"Qlobal multimәdәni cәmiyyәt dövrü" yanaşmasına görә
A) qloballaşma mәdәniyyәtlәrarası vә geosiyasi münasibәtlәrin xüsusi keyfiyyәti kimi sәciyyәlәndirilir

B) lokal sivilizasiyaların mәcmusudur
C) qloballama mili mәdәniyyәtlәrin vәhdәtidir
D) qloballaşma sosial planda qavranılır
E) Bunların heç biri
32) Sual:Аntropomorfizm sәciyyәvidir:
A) mifoloji şüura
B) siyasi şüura
C) Ekoloji şüura
D) elmi şüura
E) fәlsәfi şüura
33) Sual:Oykumenlәr nәdir:
A) qurunun insanların yaşadığı sahәsi
B) quru sahәsi
C) sәhra
D) ada
E) yarımada
34) Sual:İstehsal fәaliyyәtinin ilk növlәri hansılardır:
A) azuqә toplama, ovçuluq, balıqçılıq
B) azuqә toplama, ovçuluq
C) azuqә toplama, balıqçılıq
D) ovçuluq, balıqçılıq
E) azuqә toplama, ovçuluq, әkinçilik
35) Sual:İnsan varlığının elementlәrini göstәrin:
A) Tәbiәt, cәmiyyәt, mәdәniyyәt
B) Tәbiәt, cәmiyyәt, başqa insanlar
C) Tәbiәti, mәdәniyyәti, başqa insanlar
D) başqa insanlar, cәmiyyәt, mәdәniyyәt

E) mәdәniyyәt vә cәmiyyәt
36) Sual:Tәbiәtin “mәdәnilәşdirilmәsi” başlamışdır:
A) neolit inqilabından
B) elmi inqilabdan
C) sәnaye inqilabından
D) sosial inqilabdan
E) kompüter inqilabından
37) Sual:"Risk cәmiyyәti" konsepsiyasının müәllifi kimdir?
A) U.Bek
B) S.Hantinqton
C) R.Darendorf
D) Şpenqler
E) Toynbi
38) Sual:S.Hantinqtonun müәllifi olduğu әsәri göstәrin
A) «Sivilizasiyaların toqquşması»
B) «Avropanın qürubu»
C) «Yeni Atlantida»
D) «Tarix»
E) «Tarix»
39) Sual:“Qlobal iqtisadi artım dövrü” yanaşmasına görә qloballaşma nәdir?
A) iqtisadi inkişafın intensivlәşmәsi, çiçәklәnmәnin yeni sәviyyәsidir
B) iqtisadi yüksәlişin yeni tәfsiridir
C) mәdәni imperializmdir
D) ideoloji müharibә formasıdır
E) dünyada iqtisadi yüksәlişin yeni mәrhәlәsidir
40) Sual:Qloballaşmanın modernlәşmә istiqamәtindәki tendensiyasına nә aiddir?

A) yuxarıdakılarn hamısı
B) texnokratlaşma
C) urbanizasiyameqapolislәşmә
D) internetlәşmә, informasiya cәmiyyәti
E) bunların heç biri
41) Sual:Qlobalistika elmi hansı sahәlәri ehtiva edir?
A) yuxarıdakılarn hamısı
B) ekoloji
C) sosial
D) iqtisadi
E) bunların heç biri
42) Sual:Qloballaşmaya münasibәtin aşağıdakı modellәrindәn hansı yanlışdır
A) Bunların hamısı
B) Qloballaşmaya düşmәn kәsilmәk
C) Qloballaşmadan distansiya saxlamaq
D) Qloballaşma sferasına girmәmәk
E) Qloballaşma sferası ilә bu vә ya digәr şәkildә gizli vә ya açıq, açıq vә ya qapalı mübarizә
43) Sual:Qloballaşmaya rasionalkonsentrativ münasibәt nәyi ehtiva edir?
A) Qloballaşma hadisәlәrinә kompleks yanaşılır, mahiyyәti vә tәzahür xüsusiyyәtlәri analiz edilir, bәşәri meyarlarla dәyәrlәndirilir
B) Qloballaşmaya praqmatik münasibәt bәslәnilir
C) Qloballaşma rasional tәfәkkürün mәhsulu kimi dәyәrlәndirilir
D) Qloballaşma tәnqid olunur
E) Qloballaşma birmәnalı olaraq dәstәklәnir
44) Sual:Ekоlоji mәdәniyyәtin fоrmаlаşmаsının mаddi әsаsı vә mühüm mәrhәlәsi nәdir?
A) cәmiyyәt vә ümumi istehsal
B) elm
C) incәsәnәt

D) xüsusi mülkiyyәt
E) ekologiya
45) Sual:Biosfera termini ilk dәfә kim işlәtmişdir
A) J.B.Lamark vә EZyuse
B) Ernest Hekkel
C) J.B.Lamark
D) Ç.Darvin
E) Teodor Şvann
46) Sual:"Ekologiya" terminini ilk dәfә kim işlәtmişdir
A) Ernest Hekkel
B) Mattias Şleyden
C) Teodor Şvann
D) Qreqor Mendel
E) J.B.Lamark
47) Sual:Ozon – sözü ilk dәfә hansı anlamda işlәnmişdir?
A) mәnası “kәskin iy” demәkdir
B) oksigen mәnasında işlәnmişdir
C) atmosfer demәkdir
D) hidrogen qatı demәkdir
E) heç biri
48) Sual:Frensis Fukuyamaya görә qloballaşma 
A) “qәrb layihәsi” dir
B) Şәrqin istismarıdır
C) Modernlәşmәdir
D) informasiya şәbәkәsidir
E) yeni xaç yürüşüdür

49) Sual:M.Kastels müasir cәmiyyәti necә adlandırır?
A) şәbәkә cәmiyyәti
B) İndustrializm
C) Postindustrializm
D) İqtisadi yetişmә
E) xaos
50) Sual:Antiqlоbalist hәrәkatı harada yaranmışdı
A) Qәrbdә
B) ABŞda
C) Çindә
D) Yaponiyada
E) İranda
51) Sual:Qloballaşmaya İndeferent münasibәt:
A) Nәticәsindәn asılı olmayaraq qloballaşmaya ümumdünya prosesi kimi yanaşır
B) qloballaşma birmәnalı olaraq dәstәklәnir
C) qloballaşma bütün tәzahür formaları ilә inkar edilir
D) qloballama sosiopsixoloji planda qavranılır
E) heç biri
52) Sual:Neomarksisitlәrә görә müasir qloballaşma 
A) işğalçı qlobal kapitalizmin yeni bir formasıdır.
B) bәşәr tarixinin növbәti mәrhәlәsidir
C) Sosiopsixoloji hadisәdir
D) kapital hegmonlugudur
E) hamısı
53) Sual:Ekoloji problemlәri öyrәnәn elm sahәsi necә adlanır
A) ekologiya
B) sinergetika

C) tәbiәtşünaslıq
D) fәlsәfә
E) mәdәniyyәtşünaslıq
54) Sual:V.İ.Vernadski aşağıdakılardan hansıların vәhdәtdә olduğunu bildirmişdi
A) tәbiәt vә cәmiyyәtin
B) tәbiәt vә elmin
C) elm vә siyasәtin
D) әxlaq vә dinin
E) elm vә әxlaqın
55) Sual:XX әsrin 80ci illәrinin ortalarında "dünya modeli" adını almış qlobal proqnozların sayını göstәr
A) 15
B) 8
C) 7
D) 4
E) 11
56) Sual:İnsan ömrünün uzadılmasında tәbii ekologiya ilә yanaşı hansı ekologiyanın qorunmasına böyük ehtiyac var
A) Mәdәniyyәt
B) Maddi
C) Elmi
D) Bioloji
E) Sosioloji
57) Sual:Noosfer hansı elm sahәsinә aiddir
A) Kulturologiya
B) Psixologiya
C) Etnoqrafiya
D) Sosiologiya
E) Biologiya

58) Sual:Davamlı inkişaf konsepsiyası qloballaşmaйа –
A) alternativ olmuşdur
B) onun tәrkib hissәsidir
C) aid deyildir
D) mahiyyәt etibarilә davamıdır
E) Heç biri
59) Sual:Qloballaşmanın mәnfi tәrәflәrini tәdqiqatçılar nә ilә әlaqәlәndirirlәr:
A) ABŞn bütün dünyaya zorla qәbul etdirdiyi qloballaşma modeli ilә
B) ekoloji problemlәrin kәskinlәşmәsi ilә;
C) demoqrafik problemlәrin kәskinlәşmәsi ilә
D) müharibә tәhlükәsinin artması ilә
E) mәnәviyyatın tәnәzzülü ilә
60) Sual:İqtisadi sferada qloballaşma prosesi nә ilә sәciyyәlәnir:
A) iqtisadi proseslәrin milli dövlәtlәrin çәrçivәlәrindәn kәnara çıxması ilә;
B) sosial yönümlü iqtisadiyyatın formalaşması ilә;
C) dövlәtlәrin iqtisadi müstәqilliyinin artması ilә;
D) dövlәtlәrin qarşılıqlı faydalı iqtisadi әmәkdaşlığı ilә;
E) kapital axınının artması ilә
61) Sual:Mәdәniyyәtşünaslığın aşağıdakı funksiyası var
A) Sosial tәcrübәnin ötürülmәsi
B) psixoloji
C) ontoloji
D) siyasi
E) metodoloji
62) Sual:Bu funksiyalardan hansı mәdәniyyәtşünaslığa aiddir?
A) hamısı

B) müdafiә
C) kreativ
D) kommunikativ
E) heç biri
63) Sual:Mәdәniyyәtin sosial tәcrübәnin ötürülmәsi funksiyası nәyi ehtiva edir?
A) varislik
B) informasiya
C) sosial yaddaş
D) kommunikasiya
E) Sadalananların hamısını ehtiva edir
64) Sual:İdraki, praktikitәsirli funksiya aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansının funksiyalarına aiddir
A) elmin
B) mәdәniyyәtin
C) dünyagörüşün
D) әxlaqın
E) incәsәnәtin
65) Sual:Biliklәrin sistemlәşdirilmәsi hansı funksiya üçün xasdır?
A) Qnoseoloji
B) İnformativ
C) Requlyativ
D) Aksioloji
E) Kommunikativ
66) Sual:Vahid ümumbәşәri sivilizasiyanın formalaşmasının tәminatçısı mәdәniyyәtin hansı funksiyasıdır
A) İnformativ
B) Kommunikativ
C) Dәrketmә
D) Sosiallaşma

E) Requlyativ
67) Sual:Mәdәniyyәt hansı funksiyanı yerinә yetirmir
A) tәnzimlәyici
B) proqnostik
C) aksioloji
D) semiotik
E) sosiallaşdırma
68) Sual:Elmin әsas aparıcı funksiyası hansıdır
A) izahedici
B) әmәlipraktiki
C) proqnostik
D) sosial yaddaş
E) dünya görüşü
69) Sual:Mentalitet bir termin kimi kim tәrәfindәn elmә gәtirilmişdir?
A) REmerson
B) Hegel
C) Herder
D) KMarks
E) İbn Haldun
70) Sual:Mentalitet sözünün ilk mәnası
A) düşüncә tәrzi, tәfәkkür demәkdir
B) intellekt vә savadı ifadә etmişdir
C) mәdәni sәviyyә anlamında işlәnmişdir
D) Bunların hamısı
E) Bunlardan heç biri
71) Sual:Aşağıdakılardan hansında İ.Kantın fikri düzgün verilmişdir

A) cәmiyyәt daim tәrәqqi edәn, tәkmillәşәn vahid bir orqanizmdir vә «xalqların ittifaqı» ilә nәticәlәnmәlidir
B) «bәşәriyyәtin tarixi hәyatı universallaşma, inteqrallaşma vә sintezlәşmәyә doğru inkişafın mәrhәlәlәridir»
C) «Xalqların tәrәqqisi – tarixin hәrәkәtidir»
D) Milli birliklәrin universallaşması mәdәni vәhdәtin әsasıdır
E) mәdәniyyәtdә rәngarәnglik ümumbәşәri vәhdәtin motivasiyasıdır
72) Sual:Mәdәniyyәtdә vәhdәt
A) müxtәlif milli mәdәniyyәtlәrin qarşılıqlı tәsirdә tәrәqqisidir
B) ayrıayrı xalqların qarşılıqlı asılılığıdır
C) müstәmlәkәçiliyә qarşı mübarizә formasıdır
D) ziddiyyәtlәrin barışdırılmasıdır
E) rәngarәngliyin tәminatıdır
73) Sual:Mәdәniyyәtin vәhdәtinә xәrәl gәtirәn amil
A) kütlәvi mәdәniyyәt faktoru
B) milli identifiklik vә özgürlük
C) sintetik tәfәkkür
D) multikulturalizm
E) bunların heç biri
74) Sual:Sosial dәyәrlәri göstәrin
A) sadalananların hamısı
B) ictimai vәziyyәt
C) әmәk
D) peşә
E) ailә
75) Sual:Vital dәyәrlәrә aid olmayanı göstәrin
A) Qanun
B) hәyat
C) Sağlamlıq

D) tәminat
E) Qüvvә
76) Sual:Hәyatın müxtәlif sahәlәrindә vә şәraitindә nәsildәn nәslә ötürülәn normaların möhkәm vә davamlı davranış sisteminә deyilir
A) adәt
B) әxlaq
C) hüquq
D) әnәnә
E) ritual
77) Sual:Әxlaq vә hüquq kimi tәnzimlәyici sistemlәrlә mәdәniyyәtin hansı funksiyası möhkәmlәndirilir
A) tәnzimlәyici
B) dәrketmә,
C) informativ
D) kommunikativ
E) inteqrasiya
78) Sual:Mәdәniyyәt hansı funksiyasına görә bәzәn bәşәriyyәtin "qeyrigenetik yaddaş"ı adlandırılır
A) informativ
B) dәrketmә,
C) kommunikativ
D) tәnzimlәyici
E) inteqrasiya
79) Sual:Tarixi varisliyin vә sosial tәcrübәnin ötürülmәsinә mәdәniyyәtin hansı funksiyası xidmәt edir
A) informativ
B) dәrketmә,
C) kommunikativ
D) tәnzimlәyici
E) inteqrasiya

80) Sual:Mәdәniyyәtin tәnzimlәyici funksiyası hansı sistemlәrlә dәstәklәnir
A) sadalananların hamısı
B) әnәnәlәr
C) adәtlәr
D) rituallar
E) nümunәlәr
81) Sual:Mәdәniyyәtin insan ünsiyyәti üçün şәrait vә vasitәlәrinin formalaşdırılmasını göstәrәn funksiyasını göstәrin
A) Kommunikativ
B) Normativ
C) Fәaliyyәt
D) Tәrbiyәvi
E) Aksioloji
82) Sual:Mәdәniyyәtdә bәdii dәyәrlәrin toplanması vә onların insanın davranış vә düşüncә tәrzinә tәsir göstәrmәsi mәdәniyyәtin hansı funksiyasında
özünü büruzә verir
A) Aksioloji
B) Informasiya
C) Normativ
D) Fәaliyyәt
E) Tәrbiyәvi
83) Sual:Ictimai hәyatın bütün sahәlәrindә insan davranışının tәnzimlәnmәsi mәdәniyyәtin funksiyasında hәyata keçirilir
A) Normativ
B) Informasiya
C) Fәaliyyәt
D) Tәrbiyәvi
E) Kommunikativ
84) Sual:Mәdәniyyәtlәrarası dialoq
A) Mәdәniyyәt vә sivilizasiyaların tarixi münasibәtlәrinin optimal davamı

B) mili birliklәri universallaşdırmaq
C) mentalitet anlayışını aradan qaldırmaq
D) sülhün әldә olunması
E) qlobal problemlәrin aradan qaldırılması funksiyası yerinә yetirir
85) Sual:Vahid bәşәr mәdәniyyәti
A) lokal mәdәniyyәtlәrin vәhdәtindәn
B) ümumplanetar konsensusdan
C) mәdәniyyәtlәrarası dialoqdan
D) milli mәdәniyyәtlәrin mәcmusundan
E) bunların hamısından yaranır
86) Sual:Mәdәniyyәtlәrin vәhdәti
A) inkişafın ümumi qanunauyğuluğu
B) insanın ictimai mahiyyәti
C) tәhsilin humanitarlaşması
D) ictimai münasibәtlәr sistemi
E) bunların hamısı ilә tәnzimlәnir
87) Sual:Mәdәniyyәtin milliliyi nәyi ifadә edir
A) Bunların heç birini
B) suveren dövlәt quruculuğunu
C) millәtlәrin dinc yanaşı şәraitdә yaşamasını
D) mentalitetә әsaslanmağı
E) digәr xalqlara qarşı ayrıseçkilik münasibәtlәrini
88) Sual:Mәdәniyyәtdә rәngarәnglik
A) milli mәdәniyyәtlәrin paralel mövcudluğudur
B) dünya inkişafında ziddiyyәtlәrin dәrinlәşmәsidir
C) idarәçilik formalarının müxtәlifliyidir
D) siyasi sistemlәrin qarşıdurmasıdır

E) ideologiyada rәqabәtdir
89) Sual:Mәdәniyyәtlәrdә vәhdәtin ifadә forması:
A) göstәrilәnlәrin hamısında özünü göstәrir
B) ümumdünya üzrә әlaqәlәrin genişlәnmәsindә
C) ictimai hәyatın beynәlmilәllәşmәsindә
D) milli hәdlәrin dağılmasında
E) internәtlәşmә vә informasiya mübadilәsindә
90) Sual:Paradiqma anlayışını elmә hansı filosof gәtirib?
A) Kant
B) Kun
C) Platon
D) Aristotel
E) Hegel
91) Sual:Dünyanın fundamental qanunlarını dәrk etmәklә onun rasional konstruksiyasını vermәk aşağıdakılardan hansının mәqsәdini tәşkil edir
A) elmin
B) mifin
C) dinin
D) incәsәnәtin
E) fәlsәfәnin
92) Sual:Müәyyәn şәxsiyyәt tipini formalaşdıran funksiya
A) Mühitә uyğunlaşma
B) Sosiallaşdırma
C) Aksioloji
D) İnteqrasiya
E) Requlyativ
93) Sual:Estetik funksiya aşağıdakılardan hansının funksiyasına aiddir

A) incәsәnәtin
B) elmin
C) fәlsәfәnin
D) aksiologiyanın
E) sinergetikanın
94) Sual:Hansı әdәbiyyatda “Mәdәniyyәtә tәkcә insan fәaliyyәtinin nәticәlәri deyil, hәm dә hәmin fәaliyyәtin özü daxildir” konsepsiyası geniş
yayılmışdır
A) Kulturoloji
B) Aksioloji
C) Fәlsәfә
D) Psixologiya
E) Politologiya
95) Sual:Bir etnosu digәrindәn ayiran әsas cәhәtlәri göstәrin (Çәki: 1):
A) dil, adәtәnәnәlәr, davranış normaları, incәsәnәt
B) siyasәt, iqtisadiyyat, idelogiya
C) dövlәt, müxtariyyat, siyasәt
D) siyasәt, dil, muxtariyyat
E) milli siyasәt, iqtisadiyyat, dil
96) Sual:Mәhәmmәd Hadi qәrblәşmә meyllәrinә necә münasibәt ifadә edirdi:
A) rasiоnalkоnsentrativ
B) neqativ
C) pozitiv
D) liberal
E) passivseyrçi
97) Sual:Aşağıda sadalananlardan kim beynәlmilәlçiliyi tәnqid etmişdir?
A) A.Sәhhәt
B) A.Şaiq

C) Ә.Ağayev
D) Ә.Hüseynzadә
E) C.Cabbarlı
98) Sual:Әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda Qәrblәşmә necә qarşılanmışdır:
A) birmәnalı qarşılanmamışdı
B) bütövlükdә pozitiv
C) neqativ qarşılanmışdı
D) tәqlid edilir.
E) heç biri
99) Sual:Peşә hazırlığı keçmәyәn anonim şәxslәr tәrәfindәn yaradılır:
A) milli mәdәniyyәt
B) mif
C) ümumbәşәri mәdәniyyәt
D) tayfa mәdәniyyәti
E) bütün cavablar doğrudur
100) Sual:Mәdәniyyәtlәrin unifikasiyası nә demәkdir:
A) beynәlxalq birlik tәrәfindәn müәyyәn ümumi dәyәrlәr sisteminin qәbul edilmәsi
B) mәdәniyyәtlәrin birbirinә yaxınlşaması
C) mәdәniyyәtlәrin birbirini qarşılıqlı zәnginlәşdirmәsi
D) mәdәniyyәtlәrin birbirini inkar etmәsi
E) mәdәniyyәtlәrin qarşılıqlı tәsirlәri
101) Sual:Mәdәniyyәtdә millilik nәdә öz ifadәsini tapır:
A) sadalananların hamısında
B) dildә
C) Incәsәnәtdә
D) dindә
E) adәtlәrdә

102) Sual:Sinfi xarakter daşımır:
A) Texnika
B) incәsәnәt
C) fәlsәfә
D) әxlaq
E) maarifçilik
103) Sual:Sinfi xarakter daşımır:
A) sadalananların hamısı
B) Dil
C) Elm
D) Texnika
E) әnәnәlәr
104) Sual:Milli mәdәniyyәtlәr tipinә aid deyil:
A) Qәrb
B) Skandinaviya
C) Almaniya
D) Asiya
E) ingilissakson
105) Sual:Milli mәdәniyyәtlәr tipinә aid deyil:
A) Şәrq
B) Skandinaviya
C) Almaniya
D) Asiya
E) Roman
106) Sual:Әrazisi vә iqtisadi hәyatı ortaq olan müxtәlif tәbәqәlәrin, qrup vә siniflәrin mәdәniyyәtinin sintezi necә adlanır?
A) milli mәdәniyyәt

B) xalq mәdәniyyәti
C) regional mәdәniyyәt
D) millimәdәni muxtariyyat
E) iqtisadi mәdәniyyәt
107) Sual:O.Şpenqlerin mәdәniyyәtә baxışlarını әks etdirәn әsәri necә adlanır:
A) «Avropanın qürubu»
B) “Hindistan mәdәniyyәti”
C) “İnsan fenomeni”
D) «Sivilizasiyaların toqquşması»
E) «Psixoanaliz»
108) Sual:Milli mәdәniyyәti hansı dәyәrlәri müdafiә edir:
A) әnәnәvi
B) qeyriәnәnәvi
C) arxaik
D) adigündәlik
E) düzgün variant yoxdur
109) Sual:Müәyyәn cәmiyyәtin spesifik cәhәtlәrә malik olan mәdәniyyәti necә adlanır:
A) lokal
B) qlobal
C) korporativ
D) kütlәvi
E) etnik
110) Sual:Mühafizәkarlıq hansı mәdәniyyәtin xüsusiyyәtidir:
A) etniki
B) kütlәvi
C) elitar
D) Qәrb

E) fәrdi
111) Sual:Tәmәlindә әcdadların әnәnәlәrinin olduğu mәdәniyyәt necә adlanır.
A) etniki
B) kütlәvi
C) elitar
D) Qәrb
E) Şәrq
112) Sual:Materializmdә ümumbәşәri:
A) maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtdir
B) dünya tarixinin müәyyәn mәrhәlәsindә ideya cәhәtdәn üstün olan milli mәdәniyyәtdir
C) milli mәdәniyyәtlәr toplusudur
D) mәnәvi mәdәniyyәtdir
E) düzgün variant yoxdur
113) Sual:Mәdәnitarixi tiplәr konsepsiyalarında ümumbәşәri :
A) milli mәdәniyyәtlәr toplusudur
B) dünya tarixinin müәyyәn mәrhәlәsindә ideya cәhәtdәn üstün olan milli mәdәniyyәtdir
C) maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtdir
D) mәnәvi mәdәniyyәtdir
E) düzgün variant yoxdur
114) Sual:Böhran mәdәniyyәt inkişafının qanunauyğun mәrhәlәsidir
A) mәdәniyyәtin süqutudur
B) bәşәriyyәtin sonudur
C) ETİnin nәticәsidir
D) sivilizasiyanın başlanğıcıdır
E) sivilizasiyanın mәhvidir
115) Sual:Postindustrial sivilizasiyanın sәciyyәvi cәhәtini göstәrin

A) intellektual texnologiyaya әsaslanan istehsalın avtomatlaşdırılması
B) texnikada keyfiyyәt dәyişmәlәri
C) sәnaye inqilabları
D) iqtisadi yüksәliş
E) Bunların hamısı
116) Sual:İndustrial sivilizasiya hansı dövrlәri әhatә edir?
A) XVI – XVII әsr
B) XIXXX әsr
C) XIIIXV әsr
D) XXXXI әsr
E) VIIIXII әsr
117) Sual:Mәdәniyyәtin aşağıdakı tarixi tiplәri vardır
A) Bunların hamısı
B) Tәvәllüd
C) Dirçәliş
D) Dönüş
E) Dağılma
118) Sual:Sivilizasiyanın tarixi tiplәrini göstәrin
A) vәhşilik vә barbarlıq
B) Quldarlıq, Feodalizm, Kapitalizm, Sosializm
C) Uzaq Şәrq, Hind, İslam, Qәrb
D) Lokal, regional, ümumbәşәri
E) Bunların hamısı
119) Sual:Sivilizasiya vә mәdәniyyәt anlayışlarını ilk dәfә kim fәrqlәndirmişdir?
A) İKant
B) Russo
C) Holbax

D) FNitsşe
E) OŞpenqler
120) Sual:Sivilizasiya sözünü ilk dәfә kim işlәtmişdir?
A) Holbax
B) Russo
C) DDidro
D) Platon
E) Aristotel
121) Sual:Sivilizasiya nәyin yetirmәsidir
A) Eqosentrik maraqların
B) Antroposentrik dәyәrlәrin
C) Dini dәyәrlәrin
D) Varlığa estetik münasibәtin
E) Bunların heç birinin
122) Sual:Xalq mәdәniyyәti hansı dәyәrlәri tәsbit edir:2
A) әnәnәvi
B) qeyriәnәnәvi
C) arxaik
D) adigündәlik
E) düzgün cavab yoxdur
123) Sual:İncәsәnәtin әsas funksiyasını göstәrin:3
A) Estetik
B) Idraki
C) Tәrbiyәlәndirici
D) Aksioloji
E) Normativ

124) Sual:Fransız maarifçilәri nәyi сивилизасийа адландырырдылар:
A) tәrәqinin son mәqsәdi olan ideal cәmiyyәti
B) hәrtәrәfli inkişafı
C) maarif vә biliyi
D) incәsәnәti
E) hamısı
125) Sual:Sivilizasiyanı tәrәqqinin son mәqsәdi hesab edirdi
A) Fransız maarifçilәri
B) Aristotel
C) Siseron
D) Ingilis materialistlәri
E) İ.Kant
126) Sual:Hansı cәrәyanın nümayәndәlәri sivilizasiyanı tәnqid etmişdir
A) Romantizm cәrәyanı
B) Maarifçilik
C) Skeptsizm
D) İşraqilik
E) Rasionalizm
127) Sual:Aşağıdakılardan hansı sivilizasiya üçün sәciyyәvidir
A) Fәrdiyyәtçilik prinsipi
B) Kollektivçilik prinsipi
C) Humanizm prinsipi
D) Irrasionalizm
E) Bunlardan heç biri
128) Sual:Kompüter texnologiyaları insanın inkişafında hansı problemlәri yaradır?
A) insanın daxili alәminin formalaşmasında tәdrisin rolunun azalmasına sәbәb olur
B) insanın daxili alәminin formalaşmasında konkret sosial reallığın rolunun azalmasına sәbәb olur

C) insanın daxili alәminin formalaşmasında virtual reallığın rolunun azalmasına sәbәb olur
D) insanın daxili alәminin formalaşmasında ailә tәrbiyәsinin rolunun azalmasına sәbәb olur
E) әksinә, insanı daha da mükәmmәllәşdirir
129) Sual:Stimul – reaksiya konsepsiyasının müәllifini göstәrin:
A) A.Toynbi+
B) O.Şpengler
C) Ş.Markuze
D) M.Şaydeller
E) N.Berdyayev
130) Sual:"mәdәnitarixi tip nәzәriyyәsi" hansı konsepsiya üçün sәciyyәvidir:
A) lokal sivilizasiya konsepsiiyası
B) tәkamül konsepsiyası
C) formasion yanaşma üçün
D) Stimul – reaksiya konsepsiyası
E) hamısı
131) Sual:Kulturoloji paradiqmanın nümayәndәsini göstәrin:
A) F.Nitşe
B) Şellinq
C) Hegel
D) Ә.Fәrabi
E) N.Tusi
132) Sual:N.Danilevskinin “mәdәnitarixi tipi”nә demәkdir:
A) Tәsәrrüfat, siyasi, dini mәdәni elementlәrә әsaslanan vә müәyyәn ikişaf mәrhәlәsini yaşayan mәdәniyyәtdir;
B) Mәdәniyyәtin spesifikliyini şәrtlәndirәn mәnәvi dәyәrlәr sistemidir;
C) Insanların tәbiәtlә şәrtlәnәn davranış qaydaları vә normalarıdır;
D) Insanların dinlә şәrtlәnәn norma vә davranış qaydalarıdır;
E) Cәmiyyәtin mәdәniyyәtin parçalanması ilә müşayiәt edәn inkişaf mәrhәlәsidir.

133) Sual:"Lokal sivilizasiyalar" konsepsiyasına görә:
A) vahid ümumdünya tarix mövcud deyildir
B) sivilizasiya lokal mahiyyәtә malikdir
C) mәdәniyyәt mәhәlli sәciyyә daşıyır
D) mәdәniyyәtә determinizm prinsipi xasdır
E) heç biri
134) Sual:Biri iqtisadi qloballaşmanın sosial tәşkilinә aid deyil:
A) qlоballaşma milli özünüdәrkin artmasına tәsir göstәrir
B) dünya iqtisadi birliyi bütöv iqtisadi sistеmә, vahid qlоbal iqtisadi оrqanizmә, çеvrilir
C) milli vә ümumdünya iqtisadi münasibәtlәr birbiri ilә yеrlәrini dәyişmәkdәdirlәr
D) milli dövlәtlәr dövlәt sәrhәdlәri hüdudlarında iqtisadi fәallığa nәzarәt еtmәk qabiliyyәtini itirirlәr
E) qlоbal iqtisadiyyatın әsasını transmilli kоrpоrasiyalar tәşkil еtmәyә başlayır
135) Sual:Mәdәniyyәt üçün ali dәyәr:1
A) Insandır
B) әdalәtdir
C) dәyәrin özüdür
D) hәqiqәtdir
E) xeyirdir
136) Sual:Elm üçün әsas dәyәr nәdir: 2
A) Hәqiqәt
B) Postulat
C) әdalәt
D) xeyir
E) insan
137) Sual:İncәsәnәt gerçәkliyi hansı formada mәnimsәyir:2
A) Bәdiiobrazlı

B) Anlayışlar
C) Kateqoriyalar
D) Işarәlәr
E) Estetik
138) Sual:Bәşәriyyәtin mәcmu mәnәvi tәcrübәsi aşağıda göstәrilәn hansı mәdәniyyәtә daxildir:2
A) Mәnәvi
B) Fiziki
C) Maddi
D) Rasional
E) Irrasional
139) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı mәdәniyyәtin tarixi tipinә aiddir: 3
A) Orta әsr
B) Maddi
C) Şәhәr
D) Kәnd
E) Xalq
140) Sual:Mәdәniyyәtin erkәn formalarında üstünlük tәşkil etmişdir: 2
A) Emosional amillәr
B) Rasional amillәr
C) Emosional vә rasional amillәr
D) Irrasional amillәr
E) Düzgün cavab yoxdur
141) Sual:Mәdәniyyәtşünaslıqla fәlsәfәnin düzgün nisbәtini göstәrin: 3
A) fәlsәfә mәdәniyyәtşünaslığa nisbәtdә metodologiya kimi çıxış edir
B) fәlsәfә vә mәdәniyyәtşünaslıq eyniyyәt tәşkil edәn anlayışlardır
C) Mәdәniyyәtşünaslıq fәlsәfәnin ayrılmaz tәrkib hissәsidir
D) mәdәniyyәtşünaslıq fәlsәfәyә nisbәtdә metodologiya kimi çıxış edir

E) Düzgün cavab yoxdur
142) Sual:Semiotika nöqteyinәzәrdәn mәdәniyyәt: 1
A) Işarә vә işarә sistemlәri toplusudur
B) Normalar toplusudur
C) Dәyәrlәr toplusudur
D) әnәnәlәr toplusudur
E) hәyat tәrzidir
143) Sual:Mәdәniyyәtin ontologiyası: 1
A) Mәdәniyyәtin varlığının fundamental prinsip vә konsepsiyalarıdır
B) Mәdәniyyәt haqqında nәzәri tәsәvvürlәrdir
C) Mәdәniyyәtin öyrәnilmәsi metodlarıdır
D) Mәdәniyyәtin işarә sistemlәridir
E) Mәdәniyyәtin morfologiyasıdır
144) Sual:Qlоbal sоsial strukturun tәrkibinә aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1.Qlobal elita 2.Qlobal kütlә 3.Qlobal orta sinif 4.Milli dövlәt
5.Transmilli intellektual elita 6.Beynәlxalq tәşkilatlat
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 2,4,6
D) 3,4,6
E) 2,3,5
145) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı transmilli qüvvәlәrә aid deyil
A) milli dövlәtlәr
B) bеynәlхalq qеyrihökumәt tәşkilatları
C) transmilli prоblеmlәr vә siyasәt
D) transmilli dövlәtlәrarası tәşkilatlar
E) transmilli strukturlar

146) Sual:İqtisadi qloballaşma tәrәfdarlarının hәr il toplaşdığı forum necә adlanır?
A) Davos Forumu
B) Zalsburq Forumu
C) Roma klubu
D) Qara Blok
E) Dünya Forumu
147) Sual:Qlobal iqtisadiyyatı bütün planet miqyasında real zaman rejimindә işlәmәk qabiliyyәti olan vahid iqtisadi sistem kimi xarakterizә edәn
mütәfәkkir kimdir?
A) M.Kastels
B) R.Darеndоrf
C) S.Hantinqtоn
D) U.Bеk
E) О.Lafоntеn
148) Sual:Mәdәniyyәt vә sivilizasiyanın birbirinә qarşı qoyulması
A) öz başlanğıcını alman maarifçi filosoflarından götürür
B) Fransız maariçilәri tәrәfindәn әsaslandırılmışdır
C) İntibah dövrü filosoflarının әsәrlәrindәn başlayır
D) belә bir qarşıdurma mövcud deyildir
E) heç biri
149) Sual:Mәdәniyyәt vә sivilizasiyanın nisbәti problemlәrini öyrәnir:
A) Mәdәniyyәtşünaslıq
B) Mәdәni antropologiya
C) Mәdәniyyәtin sosiologiyası
D) Sosiologiya
E) Fәlsәfә
150) Sual:Formasion yanaşmada hansı formasiya yoxdur:
A) Sivilizasiya

B) Ibtidaiicma
C) Quldarlıq
D) Feodalizm
E) Kapitalizm
151) Sual:“Sivilizasiyaya “mәdәniyyәtin aqoniyası” kimi yanaşırdı:
A) Şpenqler
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
152) Sual:Texnogen sivilizasiya nәyin әsasında yaranmışdır:
A) Avropa mәdәniyyәtinin
B) Antik mәdәniyyәtin
C) Şәrq mәdәniyәtinin
D) Hind mәdәniyyәtinin
E) Çin mәdәniyyәtinin
153) Sual:Peşәkarlığın qәrarlaşması nә vaxt baş verir:
A) neolit inqilabından sonra
B) siyasi inqilabdan sonra
C) sosial inqilabdan sonra
D) sәnaye inqilabından sonra
E) elmi inqilabdan sonra
154) Sual:Sivilizasiya üçün sәciyyәvidir:
A) fәrdilik prinsipi
B) kollektivçilik prinsipi
C) humanizm prinsipi
D) irrasionalizm prinsipi

E) düzgün cavab yoxdur
155) Sual:Mәnәvi mәdәniyyәt maddi istehsaldan aralanır:
A) neolit inqilabından sonra
B) siyasi inqilabdan sonra
C) sosial inqilabdan sonra
D) sәnaye inqilabından sonra
E) elmi inqilabdan sonra
156) Sual:"Sivilizasiya” sözü .....mәnşәlidir:
A) latın
B) ingilis
C) rus
D) yunan
E) fransız
157) Sual:Allahın mahiyyәti haqqında dini tәlimlәr mәcmusuna nә deyilir
A) teologiya
B) monadologiya
C) antroposentrizm
D) fenomenologiya
E) ontologiya
158) Sual:Teоlоqlar tәrәfindәn yaradılan müәyyәn ideya vә müddәalar sistemi necә adlanır?
A) dini ideologiya
B) dini tәsәvvür
C) dini psixologiya
D) dini ayin
E) dini sitayiş
159) Sual:İnsanların bilavastiә hәyat şәraitinin inikası оlan dini tәsәvvürlәr, hisslәr, әhvalruhiyyә tәrәflәrinin mәcmusu nәdir?

A) dini psixologiya
B) dini tәsәvvür
C) dini ideologiya
D) dini ayin
E) dini sitayiş
160) Sual:Buddizmә etiqad edәn insanın әsas mәqsәdi nәdir?
A) nirvana
B) mokşa
C) sansara
D) dxarma
E) karma
161) Sual:İnsanlarla müәyyәn heyvan, bitki növlәri, habelә hәr hansı predmet arasında fоvqәltәbii qan qоhumluğu әlaqәlәrinә etiqaddan ibarәt tәlim
hansıdır?
A) totemizm
B) animizm
C) mifologiya
D) magiya
E) fetişizm
162) Sual:Tәbiәt hadisәlәrinin canlandıran, onların insana bәnzәdәn ibtidai tәlim necә adlanır?
A) animizm
B) mifologiya
C) magiya
D) fetişizm
E) totemizm
163) Sual:Mifi bәşәriyyәtin şüuraltı хatirәsi hesab edәn mütәfәkkir kimdir?
A) Z.Freyd
B) K.Marks

C) A.Adler
D) K.Yunq
E) Platon
164) Sual:Dünyanın yaranması, tәbiәt hadisәlәri, ilahi varlıq, bütövlükdә mövcudat haqqında fantastik tәsәvvürlәrin ibtidai sәviyyәsindәn ibarәt
dünyagörüşü fоrması necә adlanır?
A) mifologiya
B) animizm
C) din
D) fetişizm
E) elm
165) Sual:Mәdәniyyәtin ilk tariхi tipi aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?
A) mifologiya
B) din
C) fәlsәfә
D) elm
E) incәsәnәt
166) Sual:Totemizm :
A) insan kollektivinin tәbiәt vә kainatla vәhdәtinә, universal әlaqәlәrinә inamı ilә bağlıdır
B) bütpәrәstliyin bir qoludur
C) buddizmin ilkin adıdır
D) Çin fәlsәfәsindә bir cәrәyandır
E) Bunlardan heç biri
167) Sual:Mifoloji dünyagörüşünün dağılması hansı sәbәblә şәrtlәnir:
A) bunların hamısı ilә
B) әmәk alәtlәrinin tәkmillәşmәsilә
C) әmәk bölgüsünün inkişafı ilә
D) ibtidai insanın әmәk vәrdişlәrinin inkişafı ilә

E) adәtәnәnәlәrin nüfuzdan düşmәsilә
168) Sual:”Mәdәni proseslәr” mәdәniyyәtşünaslığın:
A) obyektidir;
B) predmetidir;
C) vәzifәsidir;
D) metodudur.
E) funksiyasıdır;
169) Sual:Mәnәviyyatın kodlaşdığı genetik yaddaş hansıdır:
A) Etnik ontoloji
B) Etnik әdәbi
C) Etnik  sosioloji
D) Etnik mәnәvi
E) Etnikpsixoloji
170) Sual:Mәzmununa görә mәdәniyyәt özündә hansı xüsusiyyәtlәri әks etdirir:
A) Unikal
B) Şәxsi
C) Sosial
D) Ümumi
E) Bunların hәr birini
171) Sual:Nәzәrifәal istiqamәtin elementlәrini göstәrin
A) bunların hamısı
B) işarә forması
C) mәna әlaqәsi
D) obyektiv mәzmun
E) mәntiqi әlaqә
172) Sual:“Mәdәniyyәt” anlayışı müasir anlamda ilk dәfә hansı ölkәdә öz tәsdiqini tapmışdır?

A) Almaniyada
B) Yunanıstanda
C) Misirdә
D) İtaliyada
E) Fransada
173) Sual:Mәdәniyyәt morfologiyası haqqında nәzәriyyә yaradan alim hansıdır?
A) O.Şpenqler
B) L.Q.Morqan
C) M.T.Siseron
D) N.A.Berdyayev
E) Z.Freyd
174) Sual:Mәdәniyyәt XX әsrdә hansı ABŞ alimi tәrәfindәn elm kimi tәdqiq olunmağa başlanmışdır?
A) L.Uayt
B) L.Q.Morqan
C) N.A.Berdyayev
D) N.Danilevski
E) Z.Freyd
175) Sual:Azәrbaycan dilindә işlәdilәn mәdәniyyәt sözü hansı dildәn götürülmüşdür?
A) Әrәb
B) Fars
C) Hind
D) Türk
E) Latın
176) Sual:Әn erkәn mәrhәlәdә incәsәnәtin sәciyyәvi xüsusiyyәti olan sinkretizm sözünün mәnası nәdir
A) Birlәşmә  müxtәlif baxışların әlaqәsi
B) Müxtәlif baxışların ayrılması
C) Bölünmә

D) Müxtәliflik
E) Qruplaşma
177) Sual:Әsası Nitsşe vә Diltey tәrәfindәn qoyulmuş mәdәniyyәtşünaslıq mәktәbinin adını göstәrin
A) Mәnәvi – tarixi mәktәb
B) Amsterdam mәktәbi
C) Amerika antropoloji mәktәbi
D) İrqçi – antoropoloıi mәktәb
E) Hermenevtika
178) Sual:“Düşüncәmәdәniyyәti fәlsәfәdir” ifadәsinin müәllifi kimdir?
A) M.T.Siseron
B) E.B.Teylor
C) L.Uayt
D) N.A.Berdyayev
E) N.Danilevski
179) Sual:Sosial psixoloji istiqamәtdә semiotikanın hansı sәpgisi var?
A) bunların hamısı
B) sintaksis
C) semantik
D) praqmatik
E) simvolik
180) Sual:Evolyusionist konsepsiyanın sәciyyәvi cәhәtlәrini göstәrin
A) bunların hamısı
B) müxtәlif mәdәniyyәtlәrin müqayisәli tәhlili
C) mәdәniyyәtin inkişafı ideyasından istifadә olunması
D) mәdәni fenomenlәrin fәlsәfi – psixoloji tәfsiri
E) bioloji tәkamüllә paralellik

181) Sual:Mәdәniyyәtşünaslığın tәşәkkülünün әsas mәrhәlәlәrini göstәrin
A) fәlsәfi, empirik, tәtbiqi
B) kütlәvi, ali
C) nәzәri, praktiki
D) verbal, yazılı, praktiki
E) heç biri
182) Sual:Mәdәniyyәtşünaslığın tәşәkkülünün ilk mәrhәlәsini göstәrin
A) fәlsәfi
B) nәzәri
C) empirik
D) tәtbiqi
E) heç biri
183) Sual:Sosiolinqivist yanaşmanın nümayәndәsi kimdir?
A) M.Baxtin
B) C.Pirs
C) K.Yunq
D) L.Uayt
E) M.Fuko
184) Sual:"Mәdәniyyәt –tәbii enerjinin insan tәrәfindәn istifadә edilmә enerjisinә çevrilmәsi mexanizmidir" fikri kimә aiddir?
A) V.Osvald
B) H.Spenser
C) Z.Freyd
D) F.Şlegel
E) F.Nitsşe
185) Sual:"Mәdәni tәnәzzül" nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?
A) J.J. Russo
B) Hegel

C) Herder
D) Humboldt
E) FŞellinq
186) Sual:“Kultura” anlayışını nәzәri termin kimi әdәbiyyata ilk dәfә hansı roma natiqi vә filosofu gәtirmişdir?
A) M.T.Siseron
B) L.Q.Morqan
C) N.A.Berdyayev
D) O.Şpenqler
E) Z.Freyd
187) Sual:Bir sistem kimi mәdәniyyәt hansı formalarda mövcuddur
A) Maddi vә mәnәvi
B) Yaradıcılıq
C) Reprodiktiv
D) Kütlәvi
E) Әqli
188) Sual:Siyasi mәdәniyyәt terminini ilk dәfә kim işlәtmişdir?
A) Herder
B) Aristotel
C) Hegel
D) Şellinq
E) İ.Qandi
189) Sual:Maddi mәdәniyyәtә aiddir
A) binalar vә yollar
B) musiqi әsәrlәri
C) dini tәlimlәr
D) fәlsәfi ideyalar
E) hüquqi normalar

190) Sual:Mәnәvi mәdәniyyәt ictimai praktikada aşağıdakı formalarda realizә olunur
A) sadalanların hamısında
B) mif
C) incәsәnәt
D) din
E) fәlsәfә
191) Sual:İncәsәnәtin әsas funksiyası hansıdır
A) Estetik
B) Idrakı
C) Tәrbiyәvi
D) Aksioloji
E) Memorial
192) Sual:İnsanın bütün fәaliyyәt istiqamәtlәrini nә müşayәt edir
A) Söz
B) Tarixi varislik
C) İstehsal
D) Din
E) Fikir
193) Sual:Maddi mәdәniyyәt hansı fәaliyyәt sahәlәrini әhatә etmir
A) elm
B) nәqliyyat
C) әmәk vasitәlәri
D) geyim
E) bina
194) Sual:Dünyanı hәm tәbiәtşünaslıq, hәm dә humanitar elmlәrin vәhdәti әsasında şәrh edәn kimdir
A) Filosof

B) Sofist
C) Mütәfәkkir
D) Alim
E) İnsan
195) Sual:Mәdәniyyәt nәyә tabedir:
A) İctimai qanunauyğunluqlara
B) Tәlәbatlara
C) Problemlәrә
D) Keçmiş tәcrübәlәrә
E) Elmә
196) Sual:Ünsiyyәt prosesi nәyin vasitәsilә hәyata keçirilir
A) İncәsәnәt vә elmin
B) Dәrketmәnin
C) Tәlimin
D) Dilin
E) Jestlәrin
197) Sual:Kütlәvi vә elitar mәdәniyyәt konsepsiyasının müәllifi kimdir?
A) OrteqaiQasset
B) FQumboldt
C) Şpenqler
D) Şopenhauer
E) Diltey
198) Sual:Elitanın tәlәbatına uyğun yaradılan mәdәniyyәt necә adlanır
A) kütlәvi
B) elitar
C) gәnclәr
D) qrup

E) submәdәniyyәt
199) Sual:Kütlәnin tәlәbatına uyğun yaradılan mәdәniyyәt necә adlanır
A) kütlәvi
B) elitar
C) gәnclәr
D) Qrup
E) submәdәniyyәt
200) Sual:Mәdәniyyәtin әlamәtlәri necә tәsnif olunur
A) universal, ümumi, nadir
B) milli vә bәşәri
C) lokal vә regional
D) xüsusi vә ümumi
E) heç biri
201) Sual:Mәdәni normaların geniş tәsnifatını kim vermişdir?
A) U.Q.Samper
B) Teylor
C) T.Hobbs
D) R.Dekart
E) Dostayevski
202) Sual:Estetik mәdәniyyyәtә nә daxildir?
A) Bunların hamısı
B) estetik hisslәr
C) ideal
D) zövq
E) estetik biliklәr
203) Sual:Stereotip anlayışı nәyi ehtiva edir?

A) Vәrdişlәri
B) adәtlәri
C) mәrasimlәri
D) qanunu
E) dәbi
204) Sual:Maddi mәdәniyyyәti yaradan nәdir :
A) әmәk –istehsal fәaliyyәti
B) bәdii yaradıcılıq
C) dini ayinlәr
D) elmi yaradıcılıq
E) әxlaq
205) Sual:Fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn hansı maddi mәdәniyyәti yaradır :
A) kәnd tәsәrrüfatı
B) dini mәrasimlәr
C) elmi yaradıcılıq
D) bәdii yaradıcılıq
E) ritorika
206) Sual:Dinin әsasında –
A) inam, hiss, emosiya durur
B) rasional biliklәr dayanır
C) empirik hadisәlәr durur
D) mәntiqi bilik dyanır
E) Bunlardan heç biri
207) Sual:Mәdәniyyәtin maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtә bölgüsü:
A) mütlәqdir
B) nisbidir
C) әyanidir

D) mücәrrәddir
E) yanlışdır
208) Sual:Tәşkilat mәdәniyyәtinin növlәrini göstәrin :
A) bazar, bürokratik, klan
B) maddi, mәnәvi
C) ali nәzәri, adiempirik
D) sәnәt, din
E) dövlәt vә qeyri dövlәt
209) Sual:Mәdәniyyәtin hansı sәviyyәlәri var?
A) ixtisaslaşmış, adi
B) nәzәri, tәtbiqi
C) ali, empirik
D) yazılı, verbal
E) elitar, kütlәvi
210) Sual:Maddi mәdәniyyәtin әsas sahәlәrini göstәrin :
A) sadalananların hamısı
B) texnologiya
C) nәqliyyat
D) tikinti
E) heç biri
211) Sual:Maddi mәdәniyyәtin әsasını nә tәşkil edir
A) predmet vә sosial tәsisatlar
B) әxlaq
C) incәsәnәt
D) idman
E) fәlsәfә

212) Sual:Maddi mәdәniyyәtin mövcudluq formasını tәşkil edir
A) predmet
B) bәdii zövq
C) elm
D) din
E) ideya
213) Sual:Incәsәnәtin әsas funksiyası hansıdır
A) idrakı
B) Estetik
C) Tәrbiyәvi
D) Aksioloji
E) Memorial
214) Sual:Әxlaqın әsas kateqoriyaları
A) Bunların hamısı
B) xeyir vә şәr
C) Borc
D) lәyaqәt
E) Bunlardan heç biri
215) Sual:Әxlaqi şüurun sturukturunu tәşkil edәn amillәr
A) Bunların hamısı
B) normalar sistemi
C) әxlaqi ideal
D) әxlaqi prinsiplәr
E) Bunlardan heç biri
216) Sual:Cәmiyyәtin mәnәvi hәyatının strukturunu tәşkil edәn әsas ünsürlәr:
A) Mәnәvi tәlәbat, mәnәvi dәyәrlәr, mәnәvi tәlәbatın ödәnilmәsi
B) Insan beyini, şüur

C) Tәxәyyül, hafizә
D) Intuisiya, fәrziyyә
E) Ictimai rәy, ictimai sorğu
217) Sual:Sәsli, tәbii danışıq dili hansı işarәlәr sisteminә daxildir?
A) verbal işarәlәr;
B) tәbii işarәlәr;
C) kоnvensiоnal işarәlәr;
D) funksiоnal işarәlәr;
E) qeyriverbal işarәlәr.
218) Sual:Predmetli хaraktәrә malik оlub, әksәr hallarda müәyyәn tәsvirlәr vasitәsi ilә ifadә оlunan ( mәsәlәn, gerb, оrden, bayraq) işarә sistemini
göstәrin:
A) kоnvensiоnal işarәlәr;
B) tәbii işarәlәr;
C) funksiоnal işarәlәr;
D) verbal işarәlәr;
E) qeyriverbal işarәlәr.
219) Sual:“Fәlsәfә mәdәniyyәtin nәzәri ruhudur” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Hegel;
B) M.Ә.Rәsulzadә;
C) M.F.Axundzadә;
D) M.Hadi;
E) Toynbi.
220) Sual:Milli (etnik) vә bәşәri mәdәniyyәt hansı tәsnifata uyğun gәlir?
A) mәdәniyyәtin daşıyıcısına görә;
B) mәdәniyyәtin sosial struktura görә;
C) mәdәniyyәtin sәviyyәsinә görә;
D) mәdәniyyәtin simvol vә işarәlәrinә görә;

E) maddi mәdәniyyәtә görә.
221) Sual:Göstәrilәnlәrdәn hansı “kütlә mәdәniyyәti”nә aid deyil?
A) bu mәdәniyyәt cәmiyyәt üzvlәrinin ali mәnәvi fәaliyyәtinin nәticәlәrini ehtiva edir;
B) bu mәdәniyyәt böyük hәcmdә istehsal оlunan «ümumdünya istehlak elementlәrinin» mәcmusu kimi şәrh edilir;
C) bu, gündәlik hәyat mәdәniyyәtidir;
D) bu mәdәniyyәtin mәzmununu müasir sәnaye istehsalının  kinо, televiziya, kitab, qәzet, jurnal, idman, turizm vә s. mәhsulları tәşkil edir;
E) bu mәdәniyyәt auditоriyanın tәhsil sәviyyәsi vә hazırlıq dәrәcәsindәn asılı оlmayaraq fәaliyyәt göstәrәn universal (psiхоfiziоlоji) qavrayış
meхanizmlәrinә söykәnir.
222) Sual:Elitar mәdәniyyәtә aid olanı göstәrin:
A) bu mәdәniyyәt cәmiyyәt üzvlәrinin ali mәnәvi fәaliyyәtinin nәticәlәrini ehtiva edir;
B) bu mәdәniyyәt böyük hәcmdә istehsal оlunan «ümumdünya istehlak elementlәrinin» mәcmusu kimi şәrh edilir;
C) bu, gündәlik hәyat mәdәniyyәtidir;
D) bu mәdәniyyәtin mәzmununu müasir sәnaye istehsalının  kinо, televiziya, kitab, qәzet, jurnal, idman, turizm vә s. mәhsulları tәşkil edir;
E) bu mәdәniyyәt auditоriyanın tәhsil sәviyyәsi vә hazırlıq dәrәcәsindәn asılı оlmayaraq fәaliyyәt göstәrәn universal (psiхоfiziоlоji) qavrayış
meхanizmlәrinә söykәnir.
223) Sual:Kütlәvi vә elitar mәdәniyyәt hansı tәsnifata uyğundur?
A) mәdәniyyәtin sәviyyәsinә görә;
B) mәdәniyyәtin sosial struktura görә;
C) mәdәniyyәtin daşıyıcısına görә;
D) mәdәniyyәtin simvol vә işarәlәrinә görә;
E) maddi mәdәniyyәtә görә.
224) Sual:Mokşa – qurtulma, qәlbin yekun olaraq xilası anlayışının şәkildәyişmәsi necә adlanır:
A) nirvana;
B) atman;
C) yoqa;
D) azadlıq;
E) aciva.

225) Sual:Hansı dindә insanın әsas mәqsәdi nirvanaya nail olmaqdır?
A) buddizm;
B) brәhmәnizm;
C) hinduizm;
D) krişnaizm;
E) caynizm.
226) Sual:“Avropalılar burada, Hindistanda xristian dininin ali prinsipini aşkar edәrkәn nә qәdәr heyrәtlәndilәr” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Hegel;
B) Kant;
C) Herder;
D) Nizami;
E) Rәsulzadә.
227) Sual:“Әcdad kultu” harada tәtbiq olunur:
A) Çindә;
B) Misirdә;
C) Yunanıstanda;
D) İranda;
E) Azәrbaycanda.
228) Sual:Müsәlman Şәrqindә İntibah mәdәniyyәti hansı dövrlәri әhatә edir?
A) IX – XII;
B) IX – XI;
C) XI – XII;
D) X – XIII;
E) VII – XI.
229) Sual:“Tanrıya inam insanların хeyrinәdir Allah оna görә mövcuddur biz оna inanırıq” tezisi hansı tәlimә aiddir?
A) praqmatizm

B) neotomizm
C) personalizm
D) ekzistensializm
E) freydizm
230) Sual:“Biz оna görә Tanrıya inanırıq ki, bunu bizim әхlaqımız tәlәb edir” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Kant
B) Hegel
C) Freyd
D) Marks
E) Teylor
231) Sual:Mәdәniyyәtin tәnqidi cәrәyanının banisi kim olmuşdur
A) FNitsşe
B) OŞpenqler
C) Tolstoy
D) JJRusso
E) KMarks
232) Sual:Fetişizm nәyin bir növüdür?
A) Magiyanın
B) Totemizmin
C) Buddizmin
D) Sitayişin
E) Sivilizasiyanı
233) Sual:Dinin әn qәdim forması nә hesab edilir?
A) Magiya
B) Totemizm
C) Zәrdüştlük
D) Göy cisimlәrinә sitayiş

E) Tәkallahlılıq
234) Sual:Azadlıq, mәnәviyyat vә gözәllik yunanların gündәlik hәyatına nüfuz edir fikrindәn çıxış edәn mütәfәkkir kim olmuşdur?
A) Hegel
B) Kant
C) Marks
D) Freyd
E) Yunq
235) Sual:Xristianlığı “mütlәq” vә “sonsuz” din adlandıran mütәfәkkir kim idi?
A) Hegel
B) Freyd
C) Marks
D) Teylor
E) Kant
236) Sual:“Üniversal ümumdünya tarixi yoxdur, yalnız konkret sivilizasiyalar tarixi vardır” deyәn mütәfәkkiri göstәrin:
A) Danilevski
B) Morqan
C) Kant
D) Freyd
E) Yakovets
237) Sual:Sivilizasiya anlamına aid olmayan yanaşmanı göstәrin:
A) dialektik
B) xәttiunitar
C) mәrhәlәli
D) lokaltarixi
E) sivilizisya
238) Sual:Kanta görә:

A) Sivilizasiya insan davranışı qaydalarının tәyin edilmәsindәn başlayır
B) Urbanizasiyadan
C) Insanlaırn kütlәyә çevrilmәsindәn
D) Incәsәnәtin deqradasiyasından
E) Düzgün cavab yoxdur
239) Sual:Şpenqler sivilizasiyaya aid edirdi:
A) Sadalananların hamısını
B) Texnikanın inkişafını
C) Incәsәnәt vә әdәbiyyatın deqradasiyasını
D) Urbanizasiyanı
E) Xaqların “kütlәyә” çevrilmәsini
240) Sual:Mәdәniyyәtin sivilizasiyada mәhv olacağı haqqında qәnaәtә nә vaxt gәlindi:
A) ХIХ әsrdә
B) ХХ әsrdә
C) ХХI әsrdә
D) ХVIII әsrdә
E) ХVII әsrdә
241) Sual:Aşağıda göstәrilәn konsepsiyalardan hansının müәllifi U.Bеkdir?
A) risk cәmiyyәti
B) aqrar cәmiyyәt
C) industrial cәmiyyәt
D) şәbәkә cәmiyyәti
E) informasiya cәmiyyәti
242) Sual:Qlоballaşmanın cәmiyyәtin әkssiyasәtlәşmәsi vә әkstәnzim
lәnmәsi prоsеsi kimi sәciyyәlәndirilmәsi hansı konsepsiya irәli sürülür?
A) “risk cәmiyyәti”
B) “şәbәkә cәmiyyәti”
C) “informasiya cәmiyyәti”

D) “rifah cәmiyyәti”
E) “postindustrial cәmiyyәt”
243) Sual:Mәdәniyyәtin tәbiәtә tәsirinin qlobal xarkter aldığını ilk olaraq deyәnlәr kimlәr idi:
A) alim vә filosoflar
B) hüquqşünaslar
C) hәkimlәr
D) Siyasәtçilәr
E) iqtisadçılar
244) Sual:Sivilizasiya termini ilk dәfә dövriyyәyә daxil edilmişdir:
A) 1768ci ildә
B) 1868 –ci ildә
C) 1968 –ci ildә
D) 1568 –ci ildә
E) 1658 –ci ildә
245) Sual:Sivilizasiya dedikdә, mәdәniyyәtin mәnәvi bazasını başa düşürdü:
A) Hegel
B) Morqan
C) Ferqüson
D) Kant
E) Mid
246) Sual:Elmi biliyin aparıcı inkişaf amilinә çevrildiyi sivilizasiya necә adlanır:
A) postsәnaye
B) aqrar
C) texnogen
D) sәnaye
E) qәrb

247) Sual:Mәdәniyyәtin sivilizasiyadan fәrqi onun:
A) insanın daxili alәminә istiqamәtlәnmәsi
B) iqtisadi tәrәqqini hәdәf götürmәsi
C) Texnikanın inkişafına yol açması
D) Fәaliyyәtçilik prinsiplәrini rәhbәr tutması
E) Bunların hamısıdır;
248) Sual:Tarixi prosesә formasion yanaşma nәyi iddia edir:
A) Tarixi proses vahid olub ardıcıl olaraq bir sıra mәrhәlәlәrdәn keçir
B) Tarixi proses dövrü sәciyyә daşıyır;
C) Müxtәlif sivilizasiyaları birbiri ilә müqayisә etmәk olmaz;
D) Tarixin ümumi mәnası hәr bir xalqın öz taleyini özünün müәyyәnlәşdirilmәsindәdir;
E) Tarixi proses dalğavari xarakter daşıyır.
249) Sual:Tәbiәt qarşısında baş әymәk, onu ilahilәşdirmәk sәciyyәvidir:
A) Şәrq adamı üçün
B) Qәrb adamı üçün
C) feodal üçün
D) müasir insan üçün
E) sәnaye dövrünün adamı üçün
250) Sual:“Şәrq adamı tәbiәtә mәnimsәnilmәli, ram etmәli vә xüsusәn dә dağıdılmalı olan bir hadisә kimi baxmır” deyәn mütәfәkkiri göstәrin:
A) Yunq
B) Danilevski
C) Freyd
D) Sorokin
E) Marks
251) Sual:Mәdәniyyәt insanın .........qarşılıqlı tәsirlәrindәn yaranır:
A) tәbiәtlә
B) elmlә

C) dövlәtlә
D) insanla
E) texnika ilә
252) Sual:Qlobal orta sinfin tәrkibinә kimlәr daxildir
A) biznesmenlәr, proqramçılar, menecerlәr
B) müәllimlәr, hәkimlәr, hüquqşünaslar
C) fәhlәlәr, qulluqçular, miqrantlar
D) müәllimlәr, hәkimlәr, miqrantlar
E) hüquqşünaslar, fәhlәlәr, alimlәr
253) Sual:S.Hantinqtona görә, qloballaşma nәticәsindә dünya neçә mәdәnietniki sivilizasiyanın münaqişә sәhnәsinә çevrilәcәkdir
A) 8
B) 5
C) 4
D) 10
E) 15
254) Sual:BMTnin 1992ci ildә RiodeJaneyroda çağırılmış konfransında hansı sәnәd imzalanmışdır
A) «Davamlı inkişaf konsepsiyası”
B) “Bizim gәlәcәyimiz”
C) “Әdalәt naminә sәfәrbәrlik”
D) “Planetin dostları”
E) “Artımın hәdlәri”
255) Sual:İqtisadi sferada qloballaşma prosesi nә ilә sәciyyәlәnir
A) iqtisadi proseslәrin milli dövlәtlәrin çәrçivәlәrindәn kәnara çıxması ilә
B) sosial yönümlü iqtisadiyyatın formalaşması ilә
C) dövlәtlәrin iqtisadi müstәqilliyinin artması ilә
D) dövlәtlәrin qarşılıqlı faydalı iqtisadi әmәkdaşlığı ilә
E) kapital axınının artması ilә

256) Sual:Tәbiәtlә mәdәniyyәtin münasibәtlәri ilk növbәdә nәdәn asılıdır:
A) Mәdәniyyәtdәn
B) Dövlәtdәn
C) cәmiyyәtdәn
D) Tәhsildәn
E) Iqtisadiyyatdan
257) Sual:"Sәnәt tәbiәtin sona çatdığı bir yerdәn başlayır", deyәn mütәfәkkiri göstәrin:
A) O.Uayld
B) Höte
C) Kant
D) Kont
E) M.Tütçev
258) Sual:Tәbiәt insanla Allah arasında vasitәçi kimi çıxış edir:
A) İntibah dövründә
B) Orta әsrlәrdә
C) Yeni dövrdә
D) postsәnaye dövründә
E) ibtidaiicma dövründә
259) Sual:İntibah dövründә tәbiәtә baxışda hansı әnәnә bәrpa olunur:
A) antik әnәnә
B) Avropa әnәnәsi
C) şәrq әnәnәsi
D) Konfusiançılıq әnәnәsi
E) caynizm әnәnәlәri
260) Sual:Tәbiәt insala Allah arasında olan bir maneә kimi çıxış edirdi:
A) Orta әsrlәrdә

B) antik dövrdә
C) sәnaye dövründә
D) postsәnaye dövründә
E) ibtidaiicma dövründә
261) Sual:Tәbiәt diniasketik baxış hansı dövr üçün sәciyyәvidir:
A) Orta әsrlәr
B) antik dövr
C) sәnaye dövrün
D) postsәnaye dövr
E) ibtidaiicma dövrü
262) Sual:Mәdәniyyәdә varislik nәyi ifadә edir
A) Mәdәniyyәtdә fasilәsizliyi
B) Fraqmentar mәdәni tәrәqqini
C) mәdәni tәkamülü
D) tәnәzzül vә tәrәqqinin birbirini şәrtlәndirmәsini
E) Heç birini
263) Sual:Qloballaşmanın müasir dalğası öz başlanğıcını kapitalizmin
A) “soyuq müharibә” dövrünün bitmәsindәn
B) klassik mәrhәlәsindәn
C) feodalizmdәn
D) kommunizmdәn
E) müstәmlәkәçilik sistemindәn götürür
264) Sual:Qloballaşmanı mültimәdәni cәmiyyәt dövrü kimi sәciyyәlәndirәn tәdqiqatçı kim olmuşdur?
A) SHantinqton
B) U.Bek
C) H.Şumann
D) O.Lafonten

E) F.Nuşeler
265) Sual:"Şәrq adamı intravertdir” deyәn kim idi:
A) K.Junq
B) Z.Freyd
C) S.Hantinqton
D) Mixail Bulqakov
E) İ.Kant
266) Sual:Mәdәniyyәtin tәbiәtә tәsirinin qloballığı özünü nә zaman büruzә vermәyә başladı:
A) XX әsrin ortalarında
B) XIX әsrdә
C) XXI әsrin әvvәllәrindә
D) XVIII әsrin ortalarında
E) XVII әsrin sonunda
267) Sual:Ekoloji mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansını tәlәb edir
A) tәdrici еkоlоji tәhsil vә tәrbiyә sistеminin yаrаnmаsını
B) tәbiәtin әn ümumi qanunlarının sistemlәşdirilmәsini
C) mәdәni inqilab üçün zәminin yaradılmasını
D) postindustrial cәmiyyәtә keçidi
E) tәbiәtcәmiyyәt münasibәtlәrinin öyrәnilmәsi üçün müvafiq metodologiyanın yaradılmasını
268) Sual:Antiqlobalistlәrin tәşkilatını göstәrin
A) Bunların hamısı
B) «Şans – 2000»
C) «Qara blok»
D) «Qloballaşma üçün baryer»
E) «Әdalәt naminә sәfәrbәrlik»
269) Sual:S.Hantinqtona görә, Qloballaşma zamanı

A) Dünya nisbәtәn kiçik sistemlәrin – mәdәnietniki sivilizasiyaların münaqişә arenasına çevrilir
B) dünya müharibәsi tәhlükәsi reallaşır
C) lokal sivilizasiyaların ziddiyyәti kәskinlәşir
D) Bunların hamısı
E) Bunların heç biri
270) Sual:"Qlobal multimәdәni cәmiyyәt dövrü" yanaşmasının nümayәndәsini göstәrin
A) S.Hantinqton
B) Ş.penqler
C) Şopenhauer
D) R.Qandi
E) R.Darendorf
271) Sual:Qlobalistika terminin ilk dәfә kimi tәrәfindәn elmә gәtirilmişdir
A) T.Levit
B) Hegel
C) Şellinq
D) A.Smit
E) K.Marks
272) Sual:Qlobalistika bir elm kimi hansı elmlәrin daxilindә yaranmışdır
A) humanitar vә tәbiәt elmlәrinin inteqrasiyasında
B) geopolitika vә siyasi fikir tarixindә
C) iqtisadi nәzәriyyәdә
D) fizika vә geologiya elmlәrinin birlәşmәsindә
E) tәtbiqi elmlәri sahәsindә
273) Sual:Qlobalaşmanın әsas tendensiyasını göstәrin
A) bunların hamısı
B) modernlәşmә
C) sosial şüur vә sosial hәyat tәrzinin planetarlaşması

D) etnik birliklәri unversallaşdırmaq
E) bunların heç biri
274) Sual:Qloballaşmaya pozitiv münasibәt nәyi ehtiva edir?
A) Qloballaşma birmәnalı olaraq dәstәklәnir
B) Qloballaşmaya liberal münasibәti tәbliğ edir
C) Qloballaşma sosiopsixoloji planda qavranılır
D) Bunların hamısı
E) Bunların heç biri
275) Sual:Qloballaşmaya ambivalent münasibәt nәyi ehtiva edir
A) Qloballaşma sosiopsixoloji planda qavranılır
B) antiqlobalist ölkәlәrin alyansını yaratmaq istәyir
C) Qloballaşmaya mәnfi yanaşır
D) Özünütәcrid siyasәti aparır
E) Qloballaşma sferasına girmәmәyi tövsüyә edir
276) Sual:Aşağıdakılardan hansı sivilizasiyanın inkişafına tәkan verir
A) demoqrafik proseslәrin inkişafı
B) tәbiәt – cәmiyyәt ziddiyyәtlәrinin hәll
C) qloballaşma
D) modernlәşmә
E) ekoloji mәdәniyyәtin yaranması
277) Sual:“Bioloji” ekologiya ilә mәdәniyyәtin ekologiyası arasındakı fәrqi ilk dәfә hansı alim müәyyәn etmәyә cәhd göstәrmişdir
A) L Tolstoy
B) D.S. Lixaçov
C) K. Dedussi
D) M. Karelya
E) R. Ştraus

278) Sual:Planetin yeni görkәminin formalaşdırılmasında V.İ.Vernadskinin ideyaları hansı alimin fikirlәri ilә üstüstә düşür
A) R.T. Şardenin
B) N.A.Bernşteyn
C) K. Debussi
D) N. Vertheynir
E) R. Ştrausun
279) Sual:Mәdәniyyәt vә tәbiәt arasındakı qırılmaz vәhdәtin şәrhi hansı mütәfәkkirә aiddir
A) V.İ. Vernadski
B) G.Q. Blonski
C) A.S. Nakarenko
D) Eynşteyn
E) F. Engels
280) Sual:Qloballaşmaya indifferent münasibәt nәyi ehtiva edir?
A) nәticәsindәn asılı olmayaraq qloballaşmaya ümumdünya prosesi kimi yanaşır
B) Qloballaşmaya liberal münasibәti tәbliğ edir
C) Qloballaşma sferası ilә bu vә ya digәr şәkildә gizli vә ya açıq mübarizә aparır
D) antiqlobalizm iqtisadi strategiyasını hazırlayır
E) qloballaşmanı qәbul etmir
281) Sual:Dünyanın müxtәlif regionlarının getdikcә artan qarşılıqlı әlaqәsi
A) qloballaşmadır
B) texnolojilәşdirmәdir
C) institusionallaşmadır
D) millilәşdirmәdir
E) beynәlmilәşmәdir
282) Sual:Qloballaşma proseslәri hansı sahәdә daha sürәtlә cәrәyan edir
A) iqtisadiyyatda
B) siyasәtdә

C) mәdәniyyәtdә
D) sosial sahәdә
E) insanların şüurunda
283) Sual:Elmdә “qlobalistika” termini nә vaxt yarandı
A) XX әsrin 6070ci illәrin sәrhәdindә
B) XIX әsrin sonunda
C) XX әsrin 40cı illәrdә
D) XX әsrin 30cı illәrdә
E) XXI әsrdә
284) Sual:Qloballaşmanın mәnfi tәrәflәrini tәdqiqatçılar nә ilә әlaqәlәndirirlәr
A) ABŞn bütün dünyaya zorla qәbul etdirdiyi qloballaşma modeli ilә
B) ekoloji problemlәrin kәskinlәşmәsi ilә
C) demoqrafik problemlәrin kәskinlәşmәsi ilә
D) müharibә tәhlükәsinin artması ilә
E) mәnәviyyatın tәnәzzülü ilә
285) Sual:Qloballaşmanın modernlışdirmә istiqamәtindәki trmdensiyasını göstәr:
A) Hamısı
B) texnokratlaşma
C) urbanizasiyameqapolislışmә
D) internetlәşmә
E) informasiya cәmiyyәti
286) Sual:Qloballaşmaya münasibәtin aşağıdakı modellәri mövcuddur
A) hamısı
B) Qloballaşma sferasına daxil olmaq
C) Qloballaşmadan distansiya saxlamaq
D) Qloballaşma sferasına girmәmәk
E) Qloballaşma sferası ilә bu vә ya digәr şәkildә gizli vә ya açıq, açıq vә ya qapalı mübarizә

287) Sual:"Apokalipsis" anlayışı hansı anlamda işlәnmişdir?
A) qlobal ekoloji fәlakәt
B) Qiyamәt
C) qәzavüqәdәr
D) nüvә silahlarının tәtbiqi
E) islam vә xristian sivilizasiyaların toqquşması
288) Sual:Sistemli analiz әsasında qlobal proqnozlaşdırmanın banisi kimdir?
A) J.Forrester
B) A.OErrera
C) V.Leontyev
D) E.Pestel
E) M.Mesaroviç
289) Sual:"Roma klubu"nun ilk kitabı –necә adlanır
A) «İnkişaf hәdlәri»
B) «Apokalipsis»
C) «Bәşәriyyәt dönüş mәntәqәsindә»
D) «Yeni atlantida»
E) «Dünya iqtisadiyyatının gәlәcәyi»
290) Sual:Texnogen qәzaların baş vermәsinә sәbәb olan metodoloji sәhvlәri göstәrin
A) Bunların hamısı
B) partlayışlar
C) uçmalar, dağılmalar
D) tәbii şәraitlә bağlı olan ekoloji faciәlәr
E) Bunların heç biri
291) Sual:Monteskyеnin fikrincә iqlim şәraiti
A) Bunların hamısını müәyyәn edir

B) insanın fәrdi xüsusiyyәtlәrini
C) xarakterini vә tәmayülünü
D) onun bәdәn quruluşunu
E) Bunların heç biri
292) Sual:Coğrafi determinizm konsepsiyasının yaradıcısı kimdir?
A) C Boden
B) Viqnşteyn
C) A.Berqson
D) Monteskye
E) C.Lokk
293) Sual:Yaşayış vasitәlәrinin tәbii mәnbәlәrini göstәrin
A) Bunların hamısı
B) münbit torpaqlar
C) heyvanlar
D) bitkilәr
E) Bunların heç biri
294) Sual:Qloballaşma әleyhdarlarını bәzi tәdqiqatçılar belә adlandırır:
A) skeptiklәr
B) liberallar
C) marksistlәr
D) modernistlәr
E) postmodernist
295) Sual:“Roma klubu” birliyi öz sıralarında kimlәri birlәşdirir:
A) müasir dövrün qlobal problemlәrini araşdıran alimlәri
B) antik incәsәnәt sevәrlәri
C) Roma politoloqlarını;
D) Roma futbol azarkeşlәrini

E) Roma filosoflarını
296) Sual:Mәdәniyyәtşünaslıq qloballaşmanı hansı aspektdә nәzәrdәn keçirir:
A) sosial reallığa, elәcә dә insanlara gәlәcәk tәsiri aspektindә
B) geosiyasi aspektdә
C) ekoloji aspektdә
D) iqtisadi aspektdә
E) psixoloji aspektdә
297) Sual:Qloballaşma proseslәri hansı sahәdә daha sürәtlә cәrәyan edir:
A) iqtisadiyyatda
B) siyasәtdә
C) mәdәniyyәtdә
D) sosial sahәdә
E) insanların şüurunda
298) Sual:Dünyanın öz inkişafında “tәbii artım hәddinә çatdığını” kim iddia etmisdir?
A) Cey Forrester
B) R.Darendorf,
C) D.Koen,
D) P.Sorokin
E) C.Homans,
299) Sual:Müasir texnologiyaya, ekoloji tәmiz iqtisadiyyata, yeni enerji mәnbәlәrindәn istifadәyә hansı nәzәriyyә tәrәfdarları ümid bәslәyirlәr
(Çәki: 1)
A) elmitexniki nikbinlik nәzәriyyәsi
B) texnokratik cәmiyyәt nәzәriyyәsi
C) konvergensiya nәzәriyyәlәri
D) sosial fәaliyyәt nәzәriyyәsi
E) sosial rol nәzәriyyәsi

300) Sual:Proqnozlaşdırılma insan hәyatının hansı sahәlәrini әhatә edir (Çәki: 1):
A) iqtisadisiyasi, elmitexniki, sosialmәdәni, sosialpsixoloji, sosialdemoqratik
B) mәnәvimәdәni, iqtisadisiyasi, sosialiqtisadi,sosialpeşә
C) peşәixtisas, sosialmәnәvi, iqtisadipsixoloji
D) elminәzәri, sosialsiyasi, siyasipsixoloji, sosialdemoqrafik
E) sosialdemoqrafik, sosialsiyasi, mәnәviideoloji
301) Sual:Gerçәkliyin qabaqcadan әks etdirilmәsi nesә adlanır
A) proqnozlaşdırma
B) Futurologiya
C) Hipoteza
D) Güman
E) Heç biri
302) Sual:Futurologiya elmi nәyi öyrәnir? (Çәki: 1)
A) bәşәriyyәtin inkişaf perspektivlәrini
B) dünyanın hazırkı durumunu
C) mәnәvisiyasi problemlәri
D) cәmiyyәtin sosial problemlәri
E) sosialiqtisadi problemlәri
303) Sual:Hamının әtraf mühitin qorunmasına qayğı ğöstәrmәsi
A) Ekoloji şüur
B) Ekoloji hәrәkat
C) Ekoloji böhran
D) Ekoloji proses
E) Ekoloji tәşkilat
304) Sual:İnsan fәaliyyәtini tәdqiq etmәklә sosial ekologiya özündә hansı mühitlәri birlәşdirilir?
A) tәbii vә sosial
B) siyasi vә texniki

C) Sosial vә mәdәni
D) Tәbii vә siyasi
E) İqtisadi vә texniki
305) Sual:Әtraf mühitin qorunması, qlobal problem kimi ilk dәfә hansı ekoloji konqresdә dinlәnildi? (Çәki: 1)
A) Riode Janeyroda
B) Qahirәdә
C) Kiotada
D) Misirdә
E) Kopenhagendә
306) Sual:Ekoloji böhranın әmәlә gәlmәsinin mühüm sәbәblәri
A) İqlim dәyişikliyi, әtraf mühitә antropogen tәzyiq
B) İqtisadi dәyişiklik, texnosferaya tәzyiq
C) Sosialiqtisadi, atmosferin tәmizlәnmәsi
D) İqlim dәyişikliyi, texnologiyaya tәzyiq
E) әtraf mühitә tәzyiq, iqtisadi dәyişiklik
307) Sual:Tәbiәt bәşәriyyәtin inkişafında hansı ikili rol oynayır (Çәki: 1)
A) İstehsal üçün resurslar mәnbәyi, insanların yaşayış mühiti
B) Texnikanın inkişafı, mәdәniyyәtin inkişafı
C) İnsanların yaşayışı, iqtisadi inkişaf
D) Mәdәniyyәtin formalaşması, texnikanın inkişafı
E) İqtisadi inkişaf, texnikanın inkişafı
308) Sual:Kommunikativ funksiya nәyi ehtiva edir?
A) istәnilәn növdә informasiya ötürülmәsini
B) ümumbәşәri inteqrasiyanı
C) ünsiyyәti
D) nitq mәdәniyyәtini
E) Bunların hamısını

309) Sual:Relaksasiya funksiyasına nә daxildir?
A) fiziki vә psixi gәrginliyi azaltmaq
B) mәnәvi dәyәrlәr
C) müasir mәdәni situasiya
D) ictimai rәy
E) bunların heç biri
310) Sual:Kreativ funksiya nәyi ehtiva edir
A) dünyanın dәyişdirilmәsi vә mәnimsәnilmәsini
B) maddi vә mәnәvinin vәhdәtini
C) mәdәniyyәtin rәngarәngliyini
D) mәdәniyyәtin bütövlüyü vә vәhdәtini
E) bunlardan heç biri
311) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri H.Cavid tәfәkkürünә aid deyil
A) Şәrq xalqlarının tәrәqqisini yalnız qәrblәşmәdә görürdü
B) Qәrblәşmә meyllәrindәn daha çох, turançılıq vә türkçülük ileоlоgiyasının tәrәfdarı kimi çıхış edirdi
C) Qәrbin öz sәadәtini Şәrqin fәalkәti üzәrindә qurması fikrindәn çıxış edirdi
D) Gәnclәrin Avrоpa sivilizasiyasına kоrkоranә meyllәnmәsini, bәsit alüdәçiliyini tәnqid edirdi
E) Qәrbin Şәrqin mәnәvi vә tәbii, maddi sәrvәtlәrindәn suiistifadә etmәsini düşünürdü
312) Sual:Aşağıda göstәrilәn fikirlәrdәn hansı M.ӘRәsulzadәyә mәxsusdur
A) “Mәncә, mәdәniyyәtibәşәriyyә millәtlәrin zәhmәtlәrindәn hasil olan bir yekundur”
B) “Hüriyyәtә, cumhuriyyәtә layiq оlduğumuzu hәr kәsә vә hәr tayfaya anladınız”
C) “Türkün irtidat edib firәnglәşmәsi firәnglәrin, yaхud mürtәdlәrin tәrәqqisi demәkdir, yохsa Türk vә müsәlmanların tәrәqqisi demәk deyil”
D) “Tәәssüflәr оlsun ki, bizim millәtdә mühitә çох tez qapılmaq kimi böyük bir naqisә vardır…Zira bu aşkardır ki, öz qәdrini bilmәyәnin qәdrini
özgә heç vaхt bilmәz”
E) “Biz Azәrbaycanı Evrоpaya tanıtdırmalıyıq Özümüzә mәхsus tariхә, gözәl vә хüsusi bir әdәbiyyata, sәnayenәfisәyә malik оlduğumuzu оnlara
bildirmәliyik”

313) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı A.Sәhhәtә aid deyil
A) “Türkün irtidat edib firәnglәşmәsi firәnglәrin, yaхud mürtәdlәrin tәrәqqisi demәkdir, yохsa Türk vә müsәlmanların tәrәqqisi demәk deyil”
B) “Hüriyyәtә, cumhuriyyәtә layiq оlduğumuzu hәr kәsә vә hәr tayfaya anladınız”
C) “Dünya tariхinin sәhifәlәrini araşdırsaq, bütün türklәr kimi mühitin tәsiratına tabe qövm azdır, bәlkә yохdur desәm, хәta etmәmiş оlaram Daima
şәrәfimillimizi, әdәbiyyatımızı, lisanımızı, adәtiqövmiyyәlәrimizi unutmağa hazırıq”
D) “Tәәssüflәr оlsun ki, bizim millәtdә mühitә çох tez qapılmaq kimi böyük bir naqisә vardır Zira bu aşkardır ki, öz qәdrini bilmәyәnin qәdrini özgә
heç vaхt bilmәz”
E) “Hәr tayfanı hәmişә özünә tanıtdıran әdiblәri, şairlәri оlduğu halda bizimkilәr qeyrilәri tәrif vә tоsif etmәyә hәvәsli оlmuşlar”
314) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı Ü.Hacıbәyova aiddir
A) “Biz Azәrbaycanı Evrоpaya tanıtdırmalıyıq Özümüzә mәхsus tariхә, gözәl vә хüsusi bir әdәbiyyata, sәnayenәfisәyә malik оlduğumuzu оnlara
bildirmәliyik”
B) “Tәәssüflәr оlsun ki, bizim millәtdә mühitә çох tez qapılmaq kimi böyük bir naqisә vardır…Zira bu aşkardır ki, öz qәdrini bilmәyәnin qәdrini
özgә heç vaхt bilmәz”
C) “Hüriyyәtә, cumhuriyyәtә layiq оlduğumuzu hәr kәsә vә hәr tayfaya anladınız”
D) “Türkün irtidat edib firәnglәşmәsi firәnglәrin, yaхud mürtәdlәrin tәrәqqisi demәkdir, yохsa Türk vә müsәlmanların tәrәqqisi demәk deyil”
E) “Mәncә, mәdәniyyәtibәşәriyyә millәtlәrin zәhmәtlәrindәn hasil olan bir yekundur”
315) Sual:Mәdәniyyәtin tәbii vә sosial şәraitә uyğunlaşmasını nәzәrdә tutan funksiyası hansıdır
A) Sosiallaşma funksiyası
B) İnformativ funksiya
C) Requlyativ funksiya
D) Dәrketmә funksiyası
E) Mühitә uyğunlaşma funksiyası
316) Sual:İnformativ funksiya ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan funksiya hansıdır?
A) Kommunikativ
B) Requlyativ
C) Dәrketmә
D) Aksioloji
E) İnteqrasiya

317) Sual:Hansı funksiya әxlaqın hüquq kimi normativ sistemlәrlә möhkәmlәnmәsidir?
A) Requlyativ
B) Hümanistlәşmә
C) İnteqrasiya
D) Qiymәtlәndirici
E) Qnoseoloji
318) Sual:Mәdәniyyәtin hansı funksiyası ikili istiqamәtә malikdir
A) Aksioloji funksiya
B) İnformativ funksiya
C) Kommunikativ funksiya
D) Dәrketmә funksiya
E) Requlyativ funksiya
319) Sual:İnsanın mәnәvi tәlәbatlarının inkişafı nә ilә әlaqәlәndirilir?
A) Uzunmüddәtli tәhsil vә tәrbiyә ilә
B) Iqtisadi fәaliyyәt ilә
C) Fәrdin fizioloji imkanları ilә
D) Müxtәlif oyunlarda iştirak etmәk ilә
E) Sosialsiyasi fәallıq göstәrmәsi yolu il
320) Sual:XX әsr yeni incәsәnәtin bünövrәsini nә tәşkil etmәlidir
A) Sosial mәdәnilәşmә
B) Tarixi inkişaf
C) Mәnәvi düşüncә
D) Humanistlәşmә
E) Dehumanistlәşmә
321) Sual:Mәdәniyyәtdә milli vә beynәlmilәl cәhәtlәr
A) Mәdәniyyәtin bölünmәzliyinin göstәricisidir

B) mәdәniyyәtlәrin qarşıdurmasına sәbәb olur
C) sivilizasiyaların toqquşması ilә nәticәlәnir
D) mәdәniyyәtin sinkretizmini әsaslandırır
E) ümumbәşәri inteqrasiyanın әsas xüsusiyyәtini tәşkil edir
322) Sual:Mәdәniyyәtin milliliyi dedikdә nә nәzәrdә tutulur
A) bunların heç biri
B) mәdәniyyәtin beynәlmilәlliyinә xәlәl gәtirәn amil
C) mentalitet fәrqi
D) dini etiqad
E) regional inteqrasiya
323) Sual:Mәdәniyyәtlәrarası dialoqun Şәrqdә fәal nümayәndәsini göstәrin
A) Mona Әbül –Fәdl
B) Yasir Әrәfat
C) İndira Qandi
D) İbn Haldun
E) Xәtib Tәbrizi
324) Sual:Mәdәniyyәtin vәhdәti aşağıdakılar ilә şәrtlәnir
A) vahid mütәrәqqi istiqamәtdә inkişafı
B) tarixin dialektik anlaşılması
C) ümumdünya tarixinin yekcinsliyi
D) әmәyin ictimai xarakteri ilә
E) maddi nemәtlәr istehsalı
325) Sual:Mәdәniyyәtin rәngarәngliyi hәr şeydәn әvvәl onun
A) qeyribәrabәr inkişaf etmәsindә
B) düzxәtli inkişafında
C) paralel mövcudluğunda
D) birtәrәfliliyindә

E) konkretliyindә tәzahür edir
326) Sual:Elmi әdәbiyyatda Mentalitet termini ilk dәfә kim işlәtmişdir
A) R.Emerson
B) Herder
C) Russo
D) Danilevski
E) Şpenqler
327) Sual:Mәdәniyyәtin milli vә ümumbәşәri mәqamları mәdәniyyәtdә
A) mәdәniyyәtin inkişaf qanunauyğynluğudur
B) rәngarәngliyin tәminatıdır
C) sivil inkişafın göstәricisidir
D) lokal sivilizasiyaların mәcmusudur
E) mәdәniyyәtlәrin dialoqu vә qarşılıqlı inkişafının әsasıdır
328) Sual:Mәdәniyyәtdә vәhdәtin әsas göstәricisi hansıdır?
A) Bunların hamısı
B) iqtisadi әmәkdaşlığın güclәnmәsi
C) Beynәlxalq ünsüyyәtin dәrinlәşmәsi
D) miqrasiyanın genişlәnmәsi
E) kommunikasiyanın artması
329) Sual:Mәdәniyyәtin inkişafında vәhdәt vә rәngarәnglik
A) Bәşәriyyәtin inkişafına tәkan verәn dilemmadır
B) mәdәniyyәtin inkişafında son mәrhәlәdir
C) cәmiyyәtin yüksәliş dövrüdür
D) tәrәqqinin әsas göstәriçisidir
E) mәdәniyyәtin inkişaf sәviyyәsidir
330) Sual:Göstәrilәnlәrdәn hansı әxlaqın funksiyası deyildir?

A) Ontoloji
B) qiymәtverici
C) idraki
D) imperativ
E) tәnzimlәyici
331) Sual:Mәdәniyyәtin estetik funksiyası ilk növbәdә nәdә tәzahür edir
A) incәsәnәtdә
B) әzlaqda
C) hüquqda
D) elmdә
E) tәhsildә
332) Sual:Sosiallaşmanın mәzmununu, vasitә vә üsullarını müәyyәnlәşdirәn amili göstәrin
A) mәdәniyyәt
B) hüquq
C) elm
D) siyasәt
E) kollektiv
333) Sual:Mәdәniyyәtin tәnzimlәyici funksiyası hansı normativ sistemlәrlә möhkәmlәndirilir
A) әxlaq vә hüquq
B) elm vә әxlaq
C) elm vә siyasәt
D) elm vә din
E) din vә siyasәt
334) Sual:“Mәdәni olmaq üçün insan dünya mәdәniyyәtinin bütün mәrhәlәlәrindәn keçmәlidir” deyәn mütәfәkkiri göstәrin
A) İ.Höte
B) İ.Kant
C) K.Marks

D) M.Haydegger
E) K.Yaspers
335) Sual:Mәdәniyyәtin informativ funksiyası nәyә xidmәt edir:
A) tarixi varisliyin vә sosial tәcrübәnin ötürülmәsinә
B) dünyanın dәrk olunması vә mәnimsәnilmәsinә
C) insanın әtraf mühitә uyğunlaşmasına
D) insan davranışının tәnzimlәnmәsinә
E) insanın sosiallaşmasına
336) Sual:Cәmiyyәtdә uyğunlaşmanın mütlәqlәşdirilmәsi hansı doktrinanın әsasını qoymuşdur
A) «sosial darvinizm»
B) Sosial –şovinizm
C) Sosial psixologizm
D) Naturalizm
E) Biologizm
337) Sual:Aşağıdakılaran hansı mәdәniyyәtin funksiyası deyil
A) ontoloji
B) Semiotik
C) Kommunikativ
D) informasiya
E) tәnzimlәmә
338) Sual:Mәdәniyyәtdә beynәlmilәllik nәyi istisna edir
A) mәdәniyyәtlәrarası
B) Bunların heç birini
C) dialoqu
D) milli mentaliteti
E) dini etiqadı

339) Sual:Mәdәniyyәtlәrin rәngarәngliyinә aşağıdakı amillәr tәsir göstәrir
A) bunların hamısı
B) siyasi
C) ideoloji
D) sosial
E) mәdәni
340) Sual:Mәdәniyyәtinin aksioloji funksiyası daha çox tәzhür edir
A) әxlaqda
B) Elmdә
C) siyasәtdә
D) hüquqda
E) İqtisadiyyatda
341) Sual:Sosial tәcrübәnin nәsildәn nәslә ötürülmәsi mәdәniyyәtin hansı funksiyasında realizә edilir:
A) Sosiallaşdırma funksiyası nda
B) tәnzimlәmә funksiyası nda
C) Qnoseoloji funksiyası nda
D) Normativ funksiyasında
E) humanist funksiyası nda
342) Sual:Mәdәniyyәtin qnoseoloji funksiyasını göstәrin:
A) idrak funksiyası
B) sosial tәcrübәnin ötürülmәsi funksiyası
C) tәnzimlәmә funksiyası
D) Normativ funksiya
E) Kommunikativ funksiyası
343) Sual:Mәdәniyyәtin sosiallaşdırma funksiyası reallaşır
A) müәyyәn şәxsiyyәti tipinin formalaşdırılmasında
B) dәyәrlәrin formalaşdırılmasında

C) davranışın tәnzimlәnmәsindә
D) cәmiyyәtin inteqrasiyasında
E) elmin inkişafında
344) Sual:Hansı funksiyanın kömәkliyi ilә әxlaq vә hüquq kimi normativ sistemlәr möhkәmlәndirilir
A) Requlyativ vә ya normati funksiya
B) Mühitә uyğunlaşma funksiyası
C) Humanistlәşmә funksiyası
D) İnteqrasiya funksiyası
E) Aksioloji funksiya
345) Sual:Hansı funksiya mәdәniyyәtin müәyyәn şәxsiyyәt tipini formalaşdırılması ilә izah edilir
A) İnteqrasiya funksiyası
B) Sosiallaşdırma funksiyası
C) Aksioloji qiymәtlәndirici) funksiya
D) İnformativ funksiya
E) Requlyativ funksiya
346) Sual:Azәrbaycan mütәfәkkirlәri Şәrq vә Qәrb diхоtоmiyasını necә qәbul edirdilәr?
A) uzlaşmanı zәruri hesab edirdilәr.
B) Qәrb ilә Şәrq hәmişә fәrqli olacaq
C) Qәrb Şәrqi özündә "әridәcәk"
D) Şәrq Qәrbdәn daha üstündür
E) Dünya bütövdür, ŞәrqQәrb diхоtоmiyası mövcud deyildir.
347) Sual:Azәrbaycan mütәfәkkirlәrindә vәtәnpәrvәrlik vә beynәlmilәlçilik 
A) tәzad tәşkil etmir
B) ziddiyyәt tәşkil edir
C) vәtәnpәrvәrlik millәtçilik sәviyyәsinә yüksәlir
D) beynәlmilәlçilik ifrat hal alır
E) beynәlmilәlçilik qәbul edilmir

348) Sual:Mәnәvi mәdәniyyәtdә varislik nәyin hesabına tәmin olunur:
A) ümumbәşәrinin
B) milliliyin
C) sinfiliyin
D) әnәnәlәrin
E) dilin
349) Sual:Aşağıdakılardan hansı milli mәdәniyyәt tәrәfindәn yaradılmır:
A) nәzәriyyәlәr
B) miflәr
C) әfsanәlәr
D) mahnılar
E) rәqslәr
350) Sual:Beynәlxalq birlik tәrәfindәn müәyyәn ümumi dәyәrlәr sisteminin qәbul edilmәsi necә adlanır:
A) mәdәniyyәtlәrin unifikasiyası
B) mәdәniyyәtlәrin birbirinә yaxınlşaması mәdәniyyәtlәrin birbirini qarşılıqlı zәnginlәşdirmәsi
C) mәdәniyyәtlәrin birbirini inkar etmәsi
D) mәdәniyyәtin inteqrasiyası
E) mәdәniyyәtlәrin qarşılıqlı tәsirlәri
351) Sual:Mәdәniyyәt hadisәlәrinin yox olmasının sәbәblәrini göstәrin:
A) cavabların hamısı doğrudur
B) xalqın mentallığına uyğun gәlmәmә
C) dünya әhәmiyyәtli obrazlar sәviyyәsinә yüksәlә bilmәmә
D) mәzmun yox, yalnız formaya әsaslanma
E) epataj mәqsәdini güdmә
352) Sual:Sәnәt әsәrinin ümumbәşәri mәdәniyyәtә daxil olmasının yeganә şәrti hansıdır:
A) Onun itmәyәn әhәmiyyәtә malik olması

B) Onun mentallığı
C) Onun sinfiliyi
D) Onun maraqlı olması
E) Düzgün cavab yoxdur
353) Sual:Milli tәcridolunmanın tәbliğindәn ibarәt olan ideologiya vә siyasәt necә adlanır:
A) Nasionalizm
B) Nasizm
C) Genosid
D) Şovinizm
E) etnisizm
354) Sual:Bu vә ya digәr dәrәcәdә sinfi xarakter daşıyır:
A) sadalananların hamısı
B) incәsәnәt
C) fәlsәfә
D) әxlaq
E) maarifçilik
355) Sual:Sovet dövrünün fәlsәfi әdәbiyyatında mәdәniyyәtin sәrvәtlәrinә hansı yanaşma üstünlük tәşkil edirdi:
A) Sinfi
B) Formasiya
C) Sivilizasiya
D) Elmi
E) Tarixi
356) Sual:Mәdәniyyәtdә sosialsinfi başlanğıc hansı formada tәzahür edir:2
A) İdeologiya
B) Әxlaq
C) Hüquq
D) Din

E) Elm
357) Sual:Teyar de Şarden hansı ideyanı irәli sürmüşdür:
A) Vahid bәşәr mәdәniyyәtinin formalaşması ideyasını
B) mәdәnitarixi tiplәr konsepsiyasını
C) xәtti tarixi inkişaf konsepsiyasını
D) elmin ümumbәşәri әsasları konsepsiyasını
E) sivilizasiyanın ümumbәşәri әsasları konsepsiyasını
358) Sual:Vahid bәşәr mәdәniyyәtinin formalaşacağını kim söylәmişdir:
A) Teyar de Şarden
B) Hegel
C) Sorokin
D) Hantinqton
E) Marks
359) Sual:Milli mәdәniyyәt:
A) maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtdir
B) ümumbәşәri ilә etnikinin vәhdәtidir
C) әxlaq normaladır
D) mәnәvi mәdәniyyәtdir
E) düzgün variant yoxdur
360) Sual:Ümumbәşәri ilә etnikinin birlәşmәsi hansı mәdәniyyәti yaradır: :
A) milli
B) kütlәvi
C) istehlakçı
D) etniki
E) Şәrq
361) Sual:Xәtti tarixi inkişaf konsepsiyalarında ümumbәşәri tәmsil olunmuşdur:

A) dünya tarixinin müәyyәn mәrhәlәsindә ideya cәhәtdәn üstün olan milli mәdәniyyәtlә
B) milli mәdәniyyәtlәr toplusu ilә
C) maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtlә
D) mәnәvi mәdәniyyәtlә
E) düzgün variant yoxdur
362) Sual:Mәdәnitarixi tiplәr konsepsiyasının әsas ideyasını göstәrin:
A) insan cәmiyyәti bir neçә müstәqil milli özünәmәxsus mәdnәiyyәtlәrdәn ibarәtdir
B) hәr xalqın tarixdә öz missiyası var
C) dünya inkişafı hansı mәdәniyyәtin standartlarının tәşәkkülü prosesidir
D) bәşәr tarixi, nәrdivan kimidir, onun hәr pillәsi tәrәqqinin mәrhәlәsidir
E) düzgün variant yoxdur
363) Sual:Mәdәniyyәtin tarixi inkişafının aşağıdakı mәrhәlәlәri mövcuddur
A) icma, arxaik, sәnaye, postsәnaye
B) industrial, postindustrial
C) qәdim, antik, klassik
D) yeni dövr, müasir, postklassik
E) ibtidai, quldarlıq, feodal, kapitalist
364) Sual:Lokal sivilizasiyalar konsepsiyasının müәllifi kimdir?
A) AToynbi
B) C.Pirs
C) K.Yunq
D) L.Uayt
E) M.Fuko
365) Sual:Tarixi dövran konsepsiyasının tәrәfdarını göstәrin
A) C.Viko
B) N.Y.Danilevski
C) İ.Q.Herder

D) O.Şpenqler
E) A.Toynbi
366) Sual:“Ox sivilizasiyası dövrü” anlayışı kimә mәxsusudur
A) Yaspers
B) A.Kamyu
C) Hegel
D) K.Marks
E) Nitsşe
367) Sual:Elmi inqilabların baş vermәsi nә ilә әlaqәdardır
A) yeni elmi paradiqmaların meydana gәlmәsi ilә
B) yeni elmi paradiqmaların meydana gәlmәsi ilә
C) elmin yeni tәşkili formalarının meydana gәlmәsi ilә
D) elmin istehsalatla yeni әlaqәlәrinin meydana gәlmәsi ilә
E) yeni elmi kәşflәrlә
368) Sual:Elmi biliyin aparıcı inkişaf amilinә çevrildiyi sivilizasiya necә adlanır
A) postsәnaye
B) aqrar
C) texnogen
D) sәnaye
E) qәrb
369) Sual:Sivilizasiya XIX әsrdә әsasәn hansı mәna kәsb etmişdi?
A) kapitalizmin inkişaf göstәricisi idi
B) mәnәvi mәdәniyyәti sәciyyәlәndirmişdir
C) maddi istehsalın inkişaf sәviyyәsini göstәrir
D) ETİni ifadә edirdi
E) Bunların hamısı

370) Sual:İlk vaxtlar sivilizasiya anlayışı hansı mәzmunu kәsb edirdi
A) mәdәniyyәt sözünün sinonimii kimi işlәnirdi
B) yüksәk inkişafı ifadә edirdi
C) yüksәk intellekti vә savadı göstәrirdi
D) formasiyanın sinonimii kimi işlәnmişdir
E) ictimai inkişafı sәciyyәlәndirmişdir
371) Sual:Şpenqler sivilizasiyanı necә sәciyyәlәndirir
A) Sivilizasiya mәdәniyyәtin inkişafında son mәrhәlәdir
B) Sivilizasiya mәdәniyyәtin çiçәklәnmә dövrüdür
C) Sivilizasiya mәdәniyyәtin yaranma dövrüdür
D) Sivilizasiya mәdәniyyәtin sinonimidir
E) Sivilizasiya mәdәni әnәnә vә adәtlәridir
372) Sual:Hansı yanaşmaya görә bәşәriyyәtin vahid tarixi yoxdur, yalnız lokal sivilizasiyalar mövcuddur
A) Sivilizasiya yanaşma
B) Formasion yanaşma
C) Kulturoloji yanaşma
D) Marksizm
E) Sosioloji yanaşma
373) Sual:Peşәkar yaradıcılar tәrәfindәn cәmiyyәtin imtiyazlı qrupları üçün yaradılan mәdәniyyәtә nә deyilir: 1
A) Elitar
B) Kütlәvi
C) Fәrdi
D) Milli
E) Xalq
374) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәdәniyyәtin funksiyalarına aid deyil:3
A) Metodoloji
B) Tәrbiyәlәndirici

C) Kommunikativ
D) Informasiya
E) Tәnzimlәyici
375) Sual:Insanların davranışını tәnzimlәyir:3
A) Normalar
B) Işarәlәr
C) Dәyәrlәr
D) Stereotiplәr
E) Biliklәr
376) Sual:Hansı yanaşmada diqqәt mәdәniyyәtin simvol vә işarәlәri üzәrindә cәmlәşir:1
A) Semiotik
B) Antropoloji
C) Fәlsәfi
D) Fәaliyyәt
E) Normativ
377) Sual:Toynbinin fikrincә, sivilizasiyanın yaranması üçün mühitә qarşı cavab reaksiyası necә olmalıdır
A) Özündә inersiya qüvvәsi daşımalıdır
B) Mülayim olmalıdır
C) Zәif olmalıdır
D) Birdәfәlik vә kәskin olmalıdır
E) Dalğavari olmalıdır
378) Sual:N.Y.Danilevsikyә görә hansı xalqlar мядянитарихи тип йаратмаьа гадирдир:
A) bәzi xalqlar
B) bütün xalqlar
C) mәdәni халглар
D) iqtisadi cәhәtdәn güclü халглар
E) heç biri

379) Sual:Sivilizasiyanı mәdәniyyәtin tәkamülündә sonuncu mәrhәlә, mәdәniyyәtin tәnәzzül vә süqut dövrü kimi сяжиййяляндирәn filosofu
әöstәrin:
A) Hamısı
B) O. Şplenger
C) Ş.Markuze
D) M.Şaydeller
E) N.Berdyayev
380) Sual:Mәdәniyyәtin mühüm struktur elementini göstәrin:1
A) Dәyәrlәr
B) Tәlәbatlar
C) әqidәlәr
D) motivlәr
E) düzgün cavab yoxdur
381) Sual:Mexaniki texnologiyalar hansı mәdәniyyәt çәrçivәsindә hәlledici rol oynayır: 2
A) Industrial
B) Şәrq
C) Orta әsrlәr
D) Postindustrial
E) Antik
382) Sual:Kapitalizmin yaranmasında protestantizmin rolunu tәhlil etmişdir: 1
A) Veber
B) Danilevski
C) Hegel
D) Haydeger
E) Marks
383) Sual:Insanlara kütlәvi informasiya vasitәlәrinin tәsirinin güclәnmәsi nәticәsindә yaranan mәdәniyyәt tipini göstәrin:2

A) Kütlәvi
B) Kollektiv
C) Elitar
D) Fәrdi
E) Qәrb
384) Sual:İnsanların istәnilәn mәdәni әnәnәlәrlә tanış olmaq imkanları hansı şәraitdә yarandı:
A) Postindustrial cәmiyyәtdә
B) Orta әsrlәrdә
C) Yeni Dövrdә
D) İntibah dövründә
E) Düzgün cavab yoxdur
385) Sual:Texnikanın tәklif etdiyi komfort kimi başa düşülәn sivilizasiya nәyin sinonimidir:
A) Maddi mәdәniyyәtin
B) Dünya sivilizasiyasının
C) Cәmiyyәtin
D) Sivil hәyat tәrzinin
E) Mәnәvi mәdәniyyәtin
386) Sual:"Sivilizasiya insanların fitri eqoizmini mәhdulaşdırır” deyәn mütәfәkkir kim idi:
A) Kant
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
387) Sual:”Sivilizasiya mәdәniyyәtin ölümüdür” deyәn mütәfәkkir kim idi:
A) Şpenqler
B) Morqan
C) Danilevski

D) Qumilyov
E) Engels
388) Sual:İqtisadi sәmәrәlilik ruhun inkişafında “formal rasionallığın” reallaşması kimi çıxış edir” deyәn mütәfәkkir kim idi:
A) M.Veber
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
389) Sual:Sivilizasiyanın ümumdünyatarixi konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) Yaspers
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
390) Sual:XX әsrin ikinci yarısının fәlsәfәsindә sivilizasiyanın başlıca elementi kimi nә nәzәrdәn keçirilirdi:
A) texnoloji göstәricilәr
B) mәdәni göstәricilәr
C) tәhsil göstәricilәr
D) siyasi göstәricilәr
E) iqtisadi göstәricilәr
391) Sual:Fәlsәfә dindәn nәdә fәrqlәnir
A) Dünyanı rasional şәkildә dәrk etmәkdә
B) Dünyagörüşünә sәmtlәnmәkdә
C) Konkret tәcrübә vә müşahidәnin hüdudlarını aşmaqda
D) Insanın mütlәq bitkin) hәqiqәtә olan tәlәbatına cavab vermәkdә
E) Bunların heç birindә

392) Sual:Animizm :
A) ruhlara etiqadla bağlıdır
B) İnsan kollektivlәri ilә müәyyәn heyvan arasında qan qohumluğu әlaqәlәrinә inam ifadә edәn etiqad növüdür
C) milli dinlәrdәn biridir
D) dünya dinidir
E) hind fәlsәfәsindә bir cәrәyandır
393) Sual:Totemizm nә demәkdir?
A) G.F.Hegel;
B) A.Fergisоn;
C) Mark Tulli Siserоn.
D) Kanta görә düşünülmüş mәqsәdlәr qoymaq vә iradәni arzular buxovundan azad etmәk qabiliyyәti hansı mәdәniyyәtә aiddir?
E) Torpağa olan sitayiş
394) Sual:Mifoloji dünyagörüşü öz gücünü nәdәn alırdı
A) Adәtәnәnәlәrin nüfuzundan
B) Insanın emosiyalarından
C) 1,2,4.
D) "Kulture" terminini metafora kimi deyil, nәzәri vә fәlsәfi mәzmun kәsb etmiş termin kimi istifadә edәn mütәfәkkir hansıdır:
E) Bunların heç birindәn
395) Sual:Esxatologiya nәdir
A) dünyanın vә insanın son taleyi haqqında tәlim
B) dәyәrlәr haqqında tәlim
C) varlıq haqqında tәlim
D) insanın mәnşәyi haqqında tәlim
E) cәmiyyәtin mәnşәyi haqqında tәlim
396) Sual:”Mәdәniyyәt işarә vә işarәlәr sisteminin mәcmusudur” – fikri hansı nöqteyinәzәrdәn doğrudur:
A) semiotika;
B) aksiologiya;

C) praksiologiya;
D) dünyagörüşü;
E) praqmatik.
397) Sual:Ziqmund Freydә görә
A) bәşәriyyәtin şüuraltı xatirәsi vә yaddaşıdır
B) elmin qaynağıdır
C) dünyanın sonu haqqında bilikdir
D) ilkin başlanğıcları öyrәnir
E) dini inancların mәnbәyidir
398) Sual:Kant mәdәniyyәti hansı anlayışlarla mәhdudlaşdırırdı?
A) adәt vә әnәnә;
B) siyasәt vә idarәetmә;
C) elm vә incәsәnәt;
D) rәssamlıq vә memarlıq;
E) fәlsәfә vә din.
399) Sual:Mәdәniyyәtin fundamental varlıq prinsip vә konsepsiyalarını öyrәnәn sahәsi hansıdır?
A) mәdәniyyәtin ontologiyası;
B) mәdәniyyәtin qnoseologiyası;
C) mәdәniyyәtin metodologiyası;
D) mәdәni antropologiya;
E) mәdәni siyasәt.
400) Sual:İnsanın әtraf mәdәni mühitә uyğunlaşması proseslәrini tәdqiq etmәsi hansı tәlimin yaranmasına gәtirib çıxarmışdır?
A) mәdәni antropologiya
B) sivilizasiya;
C) dialektik materializm;
D) mәdәniyyәt fәlsәfәsi;
E) mәdәni şüur;

401) Sual:”Mәdәniyyәt” anlayışını “tәhsil” anlayışı ilә әvәz edәn mütәfәkkir hansıdır?
A) Hegel;
B) Freyd;
C) Aristotel;
D) Kant;
E) Kohen.
402) Sual:”Mәdәniyyәt” anlayışını “intizam” anlayışı ilә әvәz edәn mütәfәkkir hansıdır?
A) Kant;
B) Hegel;
C) Freyd;
D) Aristotel;
E) Kohen.
403) Sual:Demokritin fikrincә, mәdәniyyәt ...
A) ikinci tәbiәtdir;
B) sivilizasiyadır;
C) tәbii yaradıcılıq sahәsidir;
D) mәnәvi yaradıcılıq sahәsidir;
E) vәhşiliyin әksidir.
404) Sual:Mәdәniyyәt anlayışının bağlı olduğu “kultura” sözü :
A) Latın mәnşәlidir
B) Ingilis mәnşәlidir
C) Rus mәnşәlidir
D) Yunan mәnşәlidir
E) Әrәb mәnşәlidir
405) Sual:Strukturantropoloji konsepsiya
A) müasir dilçiliyin vә semiotikanın әsasında yaranmışdır

B) ünsüyyәt haqqında tәlimdir
C) predmetlәrin işarәlәrdә tәzahürünü araşdırır
D) Bunların hamısı
E) Bunların heç biri
406) Sual:Mәdәniyyәt:
A) Sosialmәnәvi fәaliyyәtdir
B) Bioloji tәkamülün mәhsuludur
C) Instinktiv fәaliyyәtdir
D) Maddi istehsalın göstәricisidir
E) Kainatın tәkamül qanunlarına tabe olan tәbii prosesdir
407) Sual:Mәdәniyyәt:
A) Fәrdi maraqlarla sosial tam arasında harmoniya yaratmaq vasitәsidir
B) Fәrdiyyәtçilik demәkdir
C) Inkişaf ideyasıdır
D) Siyasi idarәetmә formasıdır
E) Bunların heç biri deyil
408) Sual:Mәdәniyyәtşünaslığın müstәqil elm kimi formalaşmasının ilkin mәrhәlәsi şәrti olaraq necә adlandırılır
A) fәlsәfi dövr
B) nәzәri sәviyyә
C) empirik mәrhәlә
D) tәtbiqi dövr
E) mifologiya
409) Sual:J.J.Russo aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansını tәnqid etmişdir
A) Mәdәniyyәti
B) Sivilizasiyanı
C) mәnәvi dәyәrlәri
D) adәtlәri

E) heç birini
410) Sual:L.Morqan hansı әsәrin müәlllifidir
A) “Qәdim cәmiyyәt”
B) ”Risk cәmiyyәti”
C) “Sivilizasiyaların toqquşması”
D) «Davamlı inkişaf konsepsiyası”
E) “İbtidai mәdәniyyәt”
411) Sual:Mәdәniyyәtin hansı hadisә ilә eyni vaxtda meydana gәlmәsi bildirilir?
A) Insanın yaranması
B) Sivilizasiyanın yaranması
C) Sivilizasiyanın sona çatması
D) Әkinçilik vә maldarlığın meydana gәlmәsi
E) Әkinçılıyin meydana gәlmәsi
412) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәdәniyyәti sәciyyәlәndirir
A) Insandainsani başlanğıcın inkişaf ölçüsü
B) Insanın maddidәyişdirici fәaliyyәti
C) Insanın mәnәvi yaradıcılıq formaları
D) Dәyәrlәrin mövcudluq mәkanı
E) Bunların hamısı
413) Sual:Strukturantropoloji konsepsiyaya görә
A) mәdәniyyәt simvolik sistemdir
B) mәdәniyyәt sistem vә elementin nisbәtidir
C) mәdәni struktur tam vә hissәlәrdәn ibarәtdir
D) antropologiyanın struktur elementidir
E) Bunların hamısı
414) Sual:Mәdәniyyәtşünaslıqda mәnәvi – tarixi mәktәbin ideya nәzәri qaynaqlarını kim tәşkil edir?

A) Diltey, Nitşse ideyalarından qaynaqlanmışdır
B) Hegel, Herder
C) Şellinq, Şleyermaxerin әsәrlәrindәn qaynaqlanmışdır
D) Freyd fәlsәfәsindәn nәzәri cәhәtdәn bәhrәlәnmişdir
E) Bunların hamısını
415) Sual:Naturalist yanaşma nәyi ehtiva edir
A) idealizmin tәzahürü kimi formalaşır
B) Kantın estetikası әsasında yaradılmışdır
C) ayrıayrı regionların mәdәniyyәtindә ümumilәşdirmә aparır
D) şәxsiyyәtin siyasi cәhәtdәn maariflәnmәsini mәdәniyyәtin başlıca vәzifәsi hesab edir
E) Bunların hamısını
416) Sual:Konsuyumerist yanaşma
A) mәdәniyyәtә әmtәә kimi baxır
B) mәdәniyyәti dialektik materializm aspektindәn şәrh edir
C) keçmiş әnәnә ilә müasirlik arasında әlaqәlәndirmә yaradır
D) idealizmin tәzahürü kimi formalaşır idealizmin tәzahürü kimi formalaşır
E) insanı mәrkәzi problem hesab edirlәr
417) Sual:Maarifçilik fәlsәfәsindә mәdәniyyәt:
A) Sosial hәyatın müstәqil hadisәsi kimi anlaşılır
B) Cәmiyyәtin aksioloji aspektini tәşkil edir
C) Şәxsiyyәtin hәrtәrәfli inkişafın göstәricisidir
D) Bәşәriyyәtin tarixi mәrhәlәsidir
E) Tәbiәt üzәrindә ağalıq vasitәsidir
418) Sual:Problemlәr nәdәn yaranır
A) Mәdәniyyәtin özü tәrәfindәn
B) Mәdәniyyәtin fәallığından
C) Mәdәniyyәtin istiqamәtindәn

D) Mәdәniyyәtin tәlәbatından
E) Mәdәniyyәtin formasından
419) Sual:Maddi mәdәniyyәtin strukturuna daxildir
A) әmәk vasitәlәri vә sosial tәsisatlar
B) siyasi münasibәtlәr
C) dini qurumlar
D) yaradıcılıq tәşkilatları
E) tәrbiyә sistemi
420) Sual:Incәsәnәtin әsas mәqsәdi nәdir
A) Estetik zövqalma
B) Maddi vә mәnәvi inkişaf
C) Ictimai problemlәri hәll etmәk
D) Rasional idraki intensivlәşdirmәk
E) Mәnәvi fәaliyyәt sahәlәrini әlaqәlәndirmәk
421) Sual:Estetik mәdәniyyәtin insanın maddi vә mәnәvi fәaliyyәti ilә әlaqәdә tәhlili hansı elmdә öz әksini tapmışdır
A) Fәlsәfә vә kulturoloji
B) Aksiologiya vә psixologiya
C) Psixologiya vә politologiya
D) Aksiologiya vә fәlsәfә
E) Kulturoloji vә psixologiya
422) Sual:Maddi mәdәniyyәt hansı fәaliyyәt sahәlәrini әhatә edir
A) Әmәk vasitәlәri, gündәlik mәişәt, geyim vә s
B) Nәqliyyat vasitәlәri, elm
C) Geyim, tәrbiyә, maarif
D) Maarif, gündәlik mәişәt
E) Әmәk vasitәlәri, elm

423) Sual:Әn populyar mәdәniyyәt hansı mәdәniyyәtdir
A) Estetik mәdәniyyәt
B) İntellektual mәdәniyyәt
C) Müasir mәdәniyyәt
D) Elmi mәdәniyyәt
E) Bәdii mәdәniyyәt
424) Sual:Nәzәrifәal istiqamәtin elementlәrini göstәrin
A) bunların hamısı
B) işarә forması
C) mәna әlaqәsi
D) obyektiv mәzmun
E) bunların heç biri
425) Sual:Nәzәrifәal istiqamәtdә işarәlәr hansı konteksdә nәzәrdәn keçirilir?
A) sosial fәaliyyәt vә tәtbiqolunma
B) yönlәndirici vә öyrәdici
C) tәbliğat vә tәşviqat
D) istiqamәtlәndirici
E) bazis vә üstqurum
426) Sual:Semiotekanın kulturologiyada hansı istiqamәtlәrindәn istifadә olunur?
A) sosial psixoloji vә nәzәrifәal istiqamәt
B) işarәlәr sistemi
C) predmetli fәaliyyәt
D) nәzәri vә tәtbiqi
E) ali vә kütlәvi
427) Sual:Semiotika :
A) işarәlәr vә işarә sistemlәrini öyrәnәn elmdir
B) ünsüyyәt haqqında elmdir

C) bacarıq vә vәrdişlәr haqqında tәlimdir
D) Ritorikanın bir növüdür
E) Bunların hamısı
428) Sual:Mәdәni normalar hansı formalarda tәzahür edir?
A) icazә vә yasaq
B) tәrif vә ya tәnqid
C) alqış vә tәqdir
D) tövsüyә vә mәslәhәt
E) stimul vә motivasiya
429) Sual:Estetik mәdәniyyәt nәyi ehtiva edir?
A) Bunların heç birini
B) qısamüddәtli emosional hәvәsdir
C) zövqsüz geyinmәyi
D) intellektual sәviyyәni
E) әxlaqi kamilliyi
430) Sual:Estetik mühit nәdir?
A) estetik mәnәvi dәyәrlәrin vәhdәti
B) gözәl insanlarla әhatә olunmaq
C) gözәl zahiri görünüş
D) gözәl geyinmәk
E) zövqlü olmaq
431) Sual:Maraq nәdir?
A) qısamüddәtli emosional hәvәsdir
B) nәyәsә meyl vә ya hәvәs göstәrmәkdir
C) tәlәbat növüdür
D) tәlәb vә tәklifin nisbәtidir
E) Bunların hamısıdır

432) Sual:Zövq anlayışı nәyi ehtiva edir?
A) nәyәsә meyl vә ya hәvәs göstәrmәkdir
B) dünyagörüşün sәviyyәsini
C) mentallığı
D) dini mәnsubiyyәti
E) heç birini
433) Sual:Mәdәni normaların geniş tәsnifatını kim vermişdir?
A) U.Q.Samper
B) A.Berqson
C) T.Hobbs
D) R.Dekart
E) Dostayevski
434) Sual:İncәsәnәtin sosial funksiyalarını göstәrin :
A) sadalananların hamısı
B) idrakedici
C) dünyagörüşü
D) estetik
E) heç biri
435) Sual:Marksist konsepsiyaya görә maddi mәdәniyyәt daxildir
A) ictimai varlığa
B) ictimai şüura
C) siyasi münasibәtlәrә
D) ideologiyaya
E) tәhsil sisteminә
436) Sual:Elmin etik normaları aşağıdakı amillәrlә şәrtlәnir :
A) Bunların hamısı

B) әqli mülkiyyәtә ehtiramla yanaşmaq
C) elmi axtarışlarda qәrәzsizlik prinsipinin gözlәnilmәsi
D) elmdә sosial mәsuliyyәtә riayyәt olunması
E) Bunlardan heç biri
437) Sual:Әxlaqi borc nәyi ifadә edir:
A) Әxlaq normalarına әmәl edilmәsini zәrurilәşdirәn prinsipdir
B) adәt әnәnәlәrә әmәl etmәkdir
C) ictimai rәylә hesablaşmaqdır
D) valideyn qarşısındakı borcu ifadә edir
E) Bunların hamısını
438) Sual:Şәrәf anlayışının mәzmununa nә daxildir
A) öz sözünә sahib olmaq, qeyd – şәrtsiz düzlük
B) Әxlaqi borc
C) adәt – әnәnәlәrә riyayәt
D) lәyaqәt
E) Bunlardan heç biri
439) Sual:İnsanların kollektiv vә fәrdi şüurunda yaranan vә fәaliyyәt göstәrәn mәdәniyyәt hadislәrinin topluusu necә adlanır
A) mәnәvi mәdәniyyәt
B) maddi mәdәniyyәt
C) iqtisadi mәdәniyyәt
D) hüquqi mәdәniyyәt
E) estetik mәdәniyyәt
440) Sual:Tәşkilat mәdәniyyәti –
A) tәsәvvürlәr, simvollar, dәyәrlәr sistemidir
B) struktur vә tәşkilatların mәcmusudur
C) sistemyaradıcı amildir
D) siyasi dәyәrlәr sistemidir

E) partiya vә ictimai birliklәrin mәdәniyyәtidir
441) Sual:Maddi mәdәniyyәt
A) maddilәşmiş insan tәlәbatlarının mәcmusudur
B) maddi tәlәbatların ödәnilmәsi üsullarının humanistlәşmәsidir
C) mәnәvi vәmadditәlәbatların balanslaşdırmasıdır
D) texniki tәrәqqinin nailiyyәtlәrinin ehtiva edir
E) Bunlardan heç biri
442) Sual:Maddi mәdәniyyәt mәnәvi mәdәniyyәtdәn fәrqlәnir:
A) ictimai varlığa münasibәtinә görә
B) insan tәlәbatları ilә әlaqәsi olduğuna görә
C) ideologiyaya münasibәtinә görә
D) obyektivlәşmә üsuluna görә
E) tarixi dövrdәn asılılığına görә
443) Sual:Anomiya nәdir?
A) Cәmiyyәtin mәdәni vәhdәtinin pozulmasına deyilir
B) әxlaqi dәyәrlәrin pozulmasına deyilir
C) mәnәvi cәhәtlәrin tәnәzzülüdür
D) etikliyin vә estetikliyin nisbәtinin pozulmasıdır
E) bunların hamısı
444) Sual:Stiyentizm nәdir
A) elmin mәdәniyyәtin ali mәrhәlәsi kimi qiymәtlәndirilmәsi
B) orta әsr fәlsәfәsindә cәrәyan
C) dünyagörüş forması
D) elmin subyekt vә obyektә bölgüsü
E) elmi rasionallığın tipi
445) Sual:Elm nәyә deyilir

A) izahedәn hәqiqәtlәr vә onların sübut edilmәsi sisteminә
B) qәliz mülahizәlәr mәcmusuna
C) adi adamların başa düşmәdiklәri şeylәrә
D) alimlәrin imtiyazlarına
E) nәzәriyyәyә
446) Sual:Estetikliyin yaranmasının obyektiv әsası nәdә tәzahür edir
A) Ölçü, harmoniya, simmetriya, tamlıq
B) Sabitlik, varislik, ardıcıllıq
C) Rasionallıq, praktiklik,
D) Mәhsuldarlıq, maddilik, mәnәvilik
E) Qanunçuluq, elmlilik, praqmatiklik
447) Sual:Incәsәnәtin әsas mәqsәdi nәdir
A) Estetik zövqalma
B) Maddi vәmәnәvi inkişaf
C) Ictimai problemlәri hәll etmәk
D) Rasional idraki intensivlәşdirmәk
E) Mәnәvi fәaliyyәt sahәlәrini әlaqәlәndirmәk
448) Sual:Din özündә aşağıdakı elementlәri ehtiva edir
A) Bunların hamısı
B) Dini tәsәvvürlәr vә ya mifoloji element
C) Dini hisslәr vә ya emosional element
D) Dini fәaliyyәt vә ya sitayiş, ayin vә mәrasimlәr
E) Bunlardan heç biri
449) Sual:Struktur baxımından mәnәvi istehsalın hansı әsas növlәri fәrqlәndirilir
A) Elmi, estetik, dini
B) Sosial ,siyasi
C) Ekoloji, fizioloji

D) Rasional, irrasional, empirik
E) Hüquqi, texniki, psixoloji
450) Sual:Biri semiоtik paradiqmanın nümayәndәlәrindәn deyil:
A) Herder;
B) Ç. Pirs;
C) de Sоssür;
D) Ç.Mоrris;
E) A.Hardiner.
451) Sual:İşarә vә оbyektlәr arasında münasibәt necә adlanır?
A) semantik;
B) sintaksis;
C) fonetika;
D) didaktika;
E) praqmatik.
452) Sual:İşarәlәrin özlәri arasında münasibәt necә adlanır?
A) sintaksis;
B) fonetika;
C) semantik;
D) didaktika;
E) praqmatik.
453) Sual:Mәnәvi mәdәniyyәt formasında çıxış edәn incәsәnәtә aid olmayan fikri göstәrin:
A) incәsәnәt – insanın mәnәviyyatının, yaradıcı fәaliyyәtinin nәticәlәrinin әşya formasına çevrilmәsidir;
B) incәsәnәt – gerçәkliyi konkret bәdii obrazlar formasında mәnimsәyir vә ifadә edir;
C) incәsәnәt – konkret bәdii yaradıcı fәaliyyәtin nәticәsidir;
D) bәdii obraz incәsәnәtin mәğzidir;
E) bәdii obraz gerçәkliyә yaradıcı münasibәt formasında, düşüncә üsulu, real hәyatın tamamlayıcısı kimi tәzahür edir.

454) Sual:İnsanın yaradıcı әmәyinin mәhsulu оlan maddi vә mәnәvi sәnәt abidәlәri necә adlanır?
A) artefakt
B) kontrmәdәniyyәt;
C) mәdәniyyәtin strukturu;
D) submәdәniyyәt;
E) mәdәniyyәt elementi;
455) Sual:Qәrb mәdәniyyәtindә 1960cı ildә meydana çıхmış “kontrmәdәniyyәt” terminini elmi dövriyyәyә kim daхil etmişdir?
A) T.Rozzak;
B) E.Fromm;
C) Toynbi;
D) N.Berdyayev
E) O.Şpengler.
456) Sual:Hәyat tәrzi vә üslubunu fоrmalaşdıran reklam, mоda sәnayesindә tәzahür olunan mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) standart maraq vә tәlәbatlar
B) «uşaqlıq sübmәdәniyyәti» sәnayesi;
C) әylәncә sәnayesi;
D) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;
E) fiziki imic sәnayesi;
457) Sual:Siyasi, iqtisadi, hüquqi, dini, elmi, teхniki, bәdii olanlar mәdәniyyәtin hansı tәsnifatına aid edilә bilәr?
A) mәdәniyyәtin sosial struktura görә;
B) mәdәniyyәtin sәviyyәsinә görә;
C) mәdәniyyәtin daşıyıcısına görә;
D) mәdәniyyәtin simvol vә işarәlәrinә görә;
E) maddi mәdәniyyәtә görә.
458) Sual:Hegel hansı dini “xeyirxahlıq vә işıq dini” kimi qiymәtlәndirir?
A) Zәrdüşlük;
B) Buddizm;

C) Xristianlıq;
D) Hinduizm;
E) Konfusiçilik.
459) Sual:Buddizm tәlimindә insan nә zaman bütün ağırlıqlardan azad olur vә bundan sonra heç bir mәhvedici qüvvәlәrin tәsirinә mәruz qalmır?
A) nirvanaya çatdıqda;
B) insanın ruhu yeni bәdәndә tәcәssüm olduqda;
C) yoqa ilә mәşğul olduqda;
D) Vişnu vә Şivaya qurbanlar verdikdә;
E) intihar etdikdә.
460) Sual:Brәhmәnizmә aid olmayanı göstәrin:
A) Brahma bu dünyanı mәhv edәn dağıdıcı  Tanrı kimi çıxış edir
B) İnsanın ali vәziyyәti “Mәn” vә Brahmanın eyniliyinin dәrk edilmәsi ilә әlaqәlәndirilir;
C) Brahmadan varlıq vә qeyrivarlıq yaranır;
D) Brahma insanın qovuşmağa can atdığı Mütlәq varlıqdır;
E) Brahma Vahiddir, eyni zamanda o, özünә әvvәlcәdәn müxtәlifliyi daxil edir;
461) Sual:İncәsәnәtdә modernizm vә postmodernizm, kütlәvi mәdәniyyәtin hakim olduğu mәdәniyyәt tipi hansıdır?
A) XXXXI әsr mәdәniyyәti
B) Şәrq mәdәniyyәti;
C) İntibah mәdәniyyәti;
D) Antik mәdәniyyәt;
E) Yeni dövr mәdәniyyәti;
462) Sual:Barokko, rokoko, romantizm, impressionizm, modernlik mәdәniyyәtin hansı tarixi tipinә xasdır?
A) yeni dövr mәdәniyyәti;
B) ibtidai mәdәniyyәt;
C) antik mәdәniyyәti;
D) intibah mәdәniyyәti;
E) XX әsr mәdәniyyәti.

463) Sual:İntibah mәdәniyyәtinә xas olmayan cәhәti göstәrin:
A) milli mәdәniyyәtlәrin yüksәlişinin bәşәri mәdәniyyәt üçün әsasa çevrilmәsi;
B) böyük kitabxanaların yaradılması;
C) antik mәdәniyyәtin bәrpa edilmәsi;
D) humanizm ideyalarının yaranması;
E) rәssamlıqda mәnәvicismani vәhdәtә can atma.
464) Sual:Sinkretizm – mәdәniyyәtin zәif inkişafı sәbәbindәn bölünmәmәsi, diffirensasiyaya uğramaması mәdәniyyәtin hansı tarixi tipinә aiddir?
A) ibtidai mәdәniyyәt;
B) antik mәdәniyyәt;
C) şәrq mәdәniyyәti;
D) orta әsr mәdәniyyәti;
E) intibah mәdәniyyәti.
465) Sual:Dini tәşkil edәn әsas elementlәr hansılardı
A) Dini şüur, dini pәrәstiş, dini tәşkilatlar?
B) Dini idrak, dini fәaliyyәt, dini tәqlidetmә
C) Dini etika, dini estetika, dini hüquq
D) Dini rassionallıq, dini empirizm, dini relyativizm
E) Dini hafizә, dini әhvalruhiyyә, dini qavrayış
466) Sual:Din mәdәniyyәtin әsas mәqsәdini
A) Ruhun xilasına inam vә etiqad hissi tәrbiyә etmәkdә
B) Kamil insan tәrbiyә etmәkdә
C) Elmli insan yetişdirmәkdә
D) Maddi vә mәnәvi tәlәbatlar arasında harmoniya yaratmaqda
E) Gözәlliyi qiymәtlәndirmәk bacarığı tәrbiyә etmәkdә görür
467) Sual:Animizm termininin elmi mahiyyәt kәsb etmәsi ingilis etnoloqu E.B.Teylorun hansı fundamental әsәrindәn başlayır?
A) “İbtidai mәdәniyyәt”

B) “Mәdәniyyәt vә cәmiyyәt”
C) “Tuskulan disputları”
D) “Totem vә tabu”
E) “İbtidai dövr”
468) Sual:Qәdim yunanlar mәdәniyyәtin ali mәqsәdini:
A) Ideal vәtәndaş yetişdirmәkdә görürdülәr
B) Yüksәk peşәkarlığa malik sәnәtkar yetişdirmәkdә
C) Allahlara hörmәt hissi tәrbiyә etmәkdә
D) Ticarәti vә sәnәti inkişaf etdirmәkdә
E) Alim yetişdirmәkdә
469) Sual:“Sivilizasiya tәbiәt vә ya cәmiyyәtin çaöırışlarına adekvat cavabın axtarışı nәticәsindә yaranan sistemdir” deyәn kimdir:
A) Toynbi
B) Morqan
C) Danilevski
D) Kant
E) Yakovets
470) Sual:Sivilizasiyanı istәnilәn mәdәniyyәtin son inkişaf mәrhәlәsi kimi nәzәrdәn keçirir:
A) Şpenqler
B) Morqan
C) Danilevski
D) Kant
E) Yakovets
471) Sual:Sivilizasiya insan davranışı qaydalarının tәyin edilmәsindәn başlayır” deyәn mütәfәkkiri göstәrin:
A) Kant
B) Mirabo
C) Dekart
D) Makiavelli

E) Şpenqler
472) Sual:Mәdәniyyәtdәn sivilizasiyaya keçidi qәhrәman “әmәllәrdәn” mexaniki “işә” keçid kimi sәciyyәlәndirirdi:
A) Şpenqler
B) Mirabo
C) Kant
D) Dekart
E) Makiavelli
473) Sual:Sivilizasiyanı cәmiyyәtin vәhşilik vә barbarlıqdan sonra gәlәn inkişaf mәrhәlәsi kimi kim nәzәrdәn keçirirdi:
A) Morqan
B) Hegel
C) Şpenqler
D) Kont
E) Kant
474) Sual:Morqan sivilizasiyanı necә nәzәrdәn keçirirdi:
A) cәmiyyәtin vәhşilik vә barbarlıqdan sonra gәlәn inkişaf mәrhәlәsi kimi
B) insanın inkişaf sәviyyәsi kimi
C) cәmiyyәtin siyasi tәşkili kimi
D) cәmiyyәtin sosial tәşkili kimi
E) cәmiyyәtin iqtisadi tәşkili kimi
475) Sual:“Sivilizasiya” termini elmi dövriyyәyә nәyi ifadә etmәk üçün daxil edilmişdir:
A) cәmiyyәtin keyfiyyәt xarakteristikasını
B) mәdәni insanı
C) sivil insanı
D) industrial cәmiyyәti
E) savadlı insanı
476) Sual:“Sivilizasiya” termini kim tәrәfindәn daxil edilmişdir:

A) Ferqüson
B) Marks
C) Mid
D) Hegel
E) Kant
477) Sual:Maddi nemәtlәrin istehsal üsulu hansı yanaşmanın fәrqlәndirilmәsi üçün әsasdır:
A) formasion
B) sivilizasion
C) mәdәni
D) antropoloji
E) sosioloji
478) Sual:Antiqlоbalist hәrәkatı öz başlanğıcını qloballaşmaya münasibәtdә hansı metoloji yanaşmadan götürmüşdür?
A) qlоballaşmanı mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
B) qlоbal iqtisadi artım dövrü
C) qlоbal multimәdәni cәmiyyәt dövrü
D) qlоballaşma sоsiumun sistеmli transfоrmasiyasıdır
E) “risk cәmiyyәti” konsepsiyası
479) Sual:Qlоballaşmanı sоsiumun sistеmli transfоrmasiyası kimi nәzәrdәn keçirәn metodoloji yanaşmaya aid olmayanı seçin:
A) qlоballaşma әsrlәrlә qurulan mәdәni sәrhәdlәri silir, idеntikliyi dağıdır
B) qlоballaşma kоnstruktiv хaraktеr daşıyan “artım hüdudlarını” aхtarır
C) qloballaşma siyasi sahәdә baş vеrәn dәyişikliklәri nәzәrdәn keçirir
D) әnәnәvi siyasi mәkanın dağıldığı bir şәraitdә hakimiyyәt transmilli kоrpоrasiyalar, bеynәlхalq vә qеyrihökumәt tәşkilatların әlinә kеçir
E) qloballaşma prosesindә әnәnәvi siyasi idarәеtmә alәtlәri durmadan zәiflәyir vә hakimiyyәt vakuumu әmәlә gәlir
480) Sual:Qloballaşmanın hansı metodoloji yanaşmasında siyasi sahәdә baş vеrәn dәyişikliklәrә diqqәt yetirilir?
A) qlоballaşma sоsiumun sistеmli transfоrmasiyasıdır
B) qlоbal iqtisadi artım dövrü
C) qlоbal multimәdәni cәmiyyәt dövrü

D) qlоballaşmanı mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
E) antiqlobalistika
481) Sual:Qloballaşmaya münasibәtdә “qlobal multimәdәni cәmiyyәt dövrü” adlanan metodoloji yanaşmaya aid olmayanı seçin
A) qlоballaşma dövlәt suvеrеnliyi vә millimәdәni intеqrasiya prinsiplәrinә söykәnәn әnәnәvi siyasi qaydaların dağılmasıdır
B) qlоballaşma әsrlәrlә qurulan mәdәni sәrhәdlәri silir
C) qlоballaşma mәdәniyyәtlәrarası vә gеоsiyasi münasibәtlәrin хüsusi kеyfiyyәtidir
D) dünya nisbәtәn kiçik sistеmlәrin – mәdәniеtniki sivilizasiyaların münaqişә arеnasına çеvrilir
E) qlоballaşma dünyada münaqişәliyin artmasına sәbәb оlur
482) Sual:“Qlоballaşma dünyada münaqişәliyin artmasına sәbәb оlur” – mövqeyindәn hansı mütәfәkkir çıxış etmişdir?
A) S.Hantinqtоn
B) R.Darеndоrf
C) U.Bеk
D) О.Lafоntеn
E) B.Klintоn
483) Sual:S.Hantinqtоn qloballaşmaya münasibәtdә hansı metoloji mövqedәn çıxış etmişdir?
A) qlоbal multimәdәni cәmiyyәt dövrü
B) qlоbal iqtisadi artım dövrü
C) qlоballaşma sоsiumun sistеmli transfоrmasiyasıdır
D) qlоballaşmanı mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
E) antiqlobalistika
484) Sual:“Qlоballaşma – dövlәt suvеrеnliyi vә millimәdәni intеqrasiya prinsiplәrinә söykәnәn әnәnәvi siyasi qaydaların dağılmasıdır” –
mövqeyindәn çıxış edәn metodoloji yanaşma hansıdır?
A) qlоballaşma sоsiumun sistеmli transfоrmasiyasıdır
B) qlоbal iqtisadi artım dövrü
C) qlоbal multimәdәni cәmiyyәt dövrü
D) qlоballaşmanı mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
E) antiqlobalistika

485) Sual:mәdәniyyәtlәrarası vә gеоsiyasi münasibәtlәrin хüsusi kеyfiyyәtidir” – mövqeyindәn çıxış edәn metodoloji yanaşma hansıdır?
A) qlоbal multimәdәni cәmiyyәt dövrü
B) qlоbal iqtisadi artım dövrü
C) qlоballaşma sоsiumun sistеmli transfоrmasiyasıdır
D) qlоballaşmanı mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
E) antiqlobalistika
486) Sual:“Qlоballaşma iqtisadi inkişafın intеnsivlәşmәsidir” mövqeyindәn çıxış edәn metodoloji yanaşma hansıdır?
A) qlоbal iqtisadi artım dövrü
B) qlоbal multimәdәni cәmiyyәt dövrü
C) qlоballaşma sоsiumun sistеmli transfоrmasiyasıdır
D) qlоballaşmanı mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
E) antiqlobalistika
487) Sual:“Sivilizasiya” termini latıncadan tәrcümәdә nә mәnasını verir:
A) Vәtәndaş
B) Mәdәni
C) Qәrb
D) exniki
E) Dünyәvi
488) Sual:Sivilizasiya ilk dәfә olaraq öz konkrettarixi tәcәssümünü ....tapdı:
A) Industrial cәmiyyәtdә
B) Qәdim Yunanıstanda;
C) Feodalizmdә;
D) Әrәb xilafәtindә;
E) Qәdim Hindistanda;
489) Sual:Tәbiәtlә mәdәniyyәt arasındakı münasibәtlәrin xarakteri әsasәn nәyin özünәmәxsusluğu ilә şәrtlәnir:
A) dinin

B) milli xarakterin
C) hәyat tәrzinin
D) idarәetmәnin
E) coğrafi şәraitin
490) Sual:Hәr bir tarixi dövrdә insan fәaliyyәtinin fundamental problemlәrini hansılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәr tәyin edir:
A) Tәbiәt, cәmiyyәt, mәdәniyyәt
B) Tәbiәt vә cәmiyyәt
C) cәmiyyәt vә mәdәniyyәt
D) tәbiәt vә mәdәniyyәt
E) dövlәt vә mәdәniyyәt
491) Sual:Qeyrimaddi resursların mühüm rol oynayaraq, fiziki kapitalı, maddi resursları sıxışdırması hansı cәmiyyәtdә baş verir?
A) informasiya
B) aqrar
C) industrial
D) imperializm
E) kapitalizm
492) Sual:Hansı mütәfәkkir müasir cәmiyyәti “şәbәkә cәmiyyәti” adlandırmışdır?
A) M.Kastels
B) R.Darеndоrf
C) U.Bеk
D) О.Lafоntеn
E) B.klintоn
493) Sual:Qeyriqәrb sivilizasiyaları xalqları tәrәfindәn qәrb mәdәniyyәti dәyәrlәrinin alınmasına nә deyilir
A) vesternlәşmә
B) modernlәşmә
C) qloballaşma
D) unifikasiya

E) beynәlmilәşmә
494) Sual:Öz maddi vә mәdәni sәrvәtlәrini orta istehlakçının tәlәblәrinә uyğunlaşdıran mәdәniyyәtә nә deyilir
A) kütlәvi
B) elitar
C) xalq
D) gәnclәr
E) submәdәniyyәt
495) Sual:Qloballaşmanı sosiumun sistemli transformasiyası kimi sәciyyәlәndirәn tәdqiqatçılar diqqәti onun hansı aspekti üzәrindә cәmlәşdirirlәr
A) iqtisadi
B) siyasi
C) mәdәni
D) psixoloji
E) ekoloji
496) Sual:Qlobal problemlәrin radikal hәllinin әn başlıca yolu ......mәdәniyyәtin inkişaf etdirilmәsidir:
A) humanist
B) ekoloji
C) Siyasi
D) Ümumi
E) Hüquqi
497) Sual:“Tәbiәt ruhsuz deyil, onun ruhu var, onda azadlıq, mәhәbbәt var, onun dili var” deyәn mütәfәkkiri göstәrin:
A) M.Tyutchev
B) Höte
C) Kant
D) Kont
E) O.Uayld
498) Sual:Mәdәniyyәtlә tәbiәtin qarşılıqlı münasibәtlәri problemi insanla әlaqәlәndirildikdә, o, insanda aşağıdakı amillәrin nisbәti problemi kimi

çıxış edir:
A) anadangәlmә vә qazanılmış
B) anadangәlmә vә psixoloji
C) Sosial vә tәbii
D) Mәdәni vә ictimai
E) Psixoloji vә mәdәni
499) Sual:"Rәssam tәbiәt üzәrindә sәrbәst ruhu ilә dayanır vә onu öz mәqsәdlәrinә uyğun şәrh edә bilәr” deyәn mütәfәkkiri göstәrin:
A) Höte
B) Hegel
C) Kant
D) İ.Kant
E) M. Tütçev
500) Sual:Renessans dövrünün incәsәnәti tәbiәtә münasibәtdә hansı prinsipә әmәl etmәyә başlayır:
A) antik mimesis prinsipinә
B) ”Tәbiәt insanın işlәdiyi emalatxanadır"
C) canlıya zәrәr yetirmәmә prinsipinә
D) “Oğurlama” prinsipinә
E) “Yalan danışmama” prinsipinә
501) Sual:Orta әsrlәrdә tәbiәtә baxışda aşağıdakılardan hansı üstünlük tәşkil edirdi:
A) diniasketik baxış
B) nikbin baxış
C) pessimistik baxış
D) panteist baxış
E) heliosentrist baxışı
502) Sual:Әkinçinin zәhmәtini sakit vә tәbii bir mәşğuliyyәt kimi dәyәrlәndirirdilәr:
A) yunanlar
B) romalılar

C) almanlar
D) Ispanlar
E) fransızlar
503) Sual:Әkinçiliyә tәbiәtә tabe olma vә onun üzәrindә hakim olma üsulu kimi baxanlar kimlәr idi:
A) yunanlar
B) romalılar
C) almanlar
D) Ispanlar
E) fransızlar
504) Sual:Әkinçinin әmәyini cәsarәt tәlәb edәn bir qәhrәmanlıq kimi dәyәrәndirirdilәr:
A) yunanlar
B) romalılar
C) almanlar
D) ispanlar
E) fransızlar
505) Sual:Avropa mәdәniyyәtindә tәbiәtә baxışlarda iki tendensiya daha çox tәzahür etmişdir:
A) әkinçilikdә
B) sәnәtkarlıqda
C) ovçuluqda
D) balıqçılıqda
E) mәnimsәmәdә
506) Sual:Avropa mәdәniyyәtindә tәbiәtә baxışlarda hansı iki tendensiyanı qeyd etmәk olar:
A) yunan vә Roma
B) yunan vә katolik
C) Roma vә katolik
D) yunan vә romantik
E) xristian vә yunan

507) Sual:Müasir dövrdә öz tarixini davam etdirmәk üçün İnsan özünün qlobal fәaliyyәtini aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansının tәlәbatları ilә
uzlaşdırmalıdır
A) tәbiәtin
B) iqtisadiyyatın
C) fәrdin
D) elmin
E) mәdәniyytәin
508) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qloballaşmaya "sosiumun sistemli transformasiyası" kimi yanaşan konsepsiyanın nümayәndәlәri üçün
sәciyyәvidir?
A) әnәnәvi siyasi idarәetmә alәtlәrinin durmadan zәiflәmәsidәn narahat olurlar
B) “Rifah cәmiyyәti” utopiyasına inanırlar
C) «Sosial dövlәt» idealını reallaşdırmağın tәrәfdarı kimi çıxış edirlәr
D) Qloballaşmaya liberal münasibәti tәbliğ edirlәr
E) Qloballaşmanı rasional tәfәkkürün mәhsulu kimi dәyәrlәndirirlәr
509) Sual:"Qloballaşma sosiumun sistemli transformasiyası kimi”yanaşmasına görә
A) qloballaşma dövlәt suverenliyi vә millimәdәni inteqrasiya prinsiplәrinә söykәnәn әnәnәvi siyasi qaydaların dağılması demәkdir
B) qloballaşma mәdәniyyәtlәrarası vә geosiyasi münasibәtlәrin xüsusi keyfiyyәti kimi sәciyyәlәndirilir
C) qloballama nәhәng dövlәtlәrin mәdәni imperiyasıdır
D) Qloballaşma hadisәlәri kompleks xarakter kәsb edir, onun mahiyyәti bәşәri meyarlarla dәyәrlәndirilir
E) Bunların heç biri
510) Sual:Avropa mәdәniyyәtindә tәbiәtә baxışlarda yunan vә Roma tendensiyaları nә vaxtdan özünü büruzә vermәyә başlayır:
A) Orta әsrlәrdәn
B) antik dövrdәn
C) sәnaye dövründәn
D) postsәnaye dövründәn
E) ibtidaiicma dövründәn

511) Sual:"Qәrb adamı ekstravertdir” deyәn mütәfәkkiri göstәrin:
A) K.Junq
B) Z.Freyd
C) S.Hantinqton
D) M. Bulqakov
E) İ.Kant
512) Sual:“Heç bir canlıya zәrәr yetirmә” prinsipi aşağıdakılardan hansı din üçün sәciyyәvidir:
A) induizm
B) Caynizm\
C) Buddizm
D) Yәhudilik
E) Sintoizm
513) Sual:Mәdәniyyәtin tәbiәtә tәsirinin qlobalaşması başladı:
A) Sәnaye istehsalından
B) Antik istehsaldan
C) postsәnaye istehsalından
D) kütlәvi istehsaldan
E) ibtidai istehsaldan
514) Sual:"Bilik gücdür, insan isә tәbiәtin şәrh edib yeni şәklә salır” devizi hansı dövrә mәxsus idi?
A) Yeni dövrә
B) Antik dövrә
C) Orta әsrlәrә
D) postsәnaye dövrünә
E) düzgün cavab yoxdur
515) Sual:Әgәr cәmiyyәt onların planetlәr sisteminin bütün hissәlәrinin tarazlaşdırılmış inkişafına – "üzvi inkişafa" kecid tövsiyyәlәrinә әmәl
etmәsә, bәşәriyyәt gәlәcәkdә tәdricәn bütün planeti әhatә edәn, uzun sürәn ekoloji, enerji, әrzaq, xammal, demoqrafik böhranlar ilә uzlәşәcәk –
fikrinin müәlliflәri kimdir?

A) Mesarovic vә Pestel
B) Marks vә Engels
C) JForrester vә DMedouz
D) AOErrera vә VLeontyev
E) Toynbi vә Şpenqler
516) Sual:1968ci ildәn başlayaraq italiyalı iqtisadçı Aurelio Peççeinin hәr il müxtәlif ölkәlәrin nüfuzlu mütәxәssislәrinin sivilizasiyamızın
gәlәcәyini müzakirә etmәk ücün dәvәt etdiyi toplantılar hansı ad altında şöhrәt tapmışdır?
A) “Roma klubu”
B) “Vyana dәrnәyi”
C) “Qara blok”
D) “İqtisadçılar ittifaqı”
E) “Davos iqtisadi forumu”
517) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri ekoloji mәdәniyyәt üçün xarakterik deyil
A) ekoloji mәdәniyyәt − insanların birgә yaşayış üsulunda meydana çıxan problemlәrin hәlli variantıdır
B) ekоlоji mәdәniyyәt – insаntәbiәt münаsibәtlәrinin müәyyәn nоrmа vә qаnunlаr çәrçivәsindә mümkün оlduğunu dәrk еtmәkdir
C) ekоlоji mәdәniyyәt − cәmiyyәtin tоplаmış оlduğu еkоlоji bilikdir
D) ekоlоji mәdәniyyәt − cәmiyyәt mövcudluğunun, tәbii mühitinin mühаfizә оlunmаsındа qаzаnılаn nаiliyyәtlәrin sәviyyәsidir
E) ekoloji mәdәniyyәt − sоsiаlfәlsәfi kоnsеpsiyаlаr vә еkоlоji әхlаqın mәcmusundаn ibаrәtdir
518) Sual:Qloballaşmanı mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılması kimi qiymәtlәndirilәn yanaşmada
A) qloballaşmaya neqativ münasibәt ifadә olunur
B) qloballaşmaya pozitiv münasibәt ifadә olunur
C) qloballaşmaya rasionalkonsentrativ münasibәt ifadә olunur
D) qloballaşma sosial planda qavranılır
E) Bunların heç biri
519) Sual:Aşağıda göstәrilәn müәlliflәrdәn hansının nооsfеr kоnsеpsiyаsına görә, insаnlıq güclü gеоlоji qüvvә hesab olunur, insаnın öz zәhmәti vә
әqli ilә hәyаt sәviyyәsini dәyişә bilmәsi fikri tәsdiqlәnir
A) Vernadski

B) Berdyayaev
C) Kant
D) Marks
E) Toynbi
520) Sual:“Әgәr mәdәniyyәt şüurlu vә düşünülmüş surәtdә istiqаmәtlәnmәk әvәzinә kоrtәbii şәkildә inkişаf еdirsә, оndа о, özündәn sоnrа yаlnız
tаmаmilә bоş sәhrа qоyub gеdәcәkdir” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Marks
B) Hegel
C) Feyerbax
D) Şpenqler
E) Toynbi
521) Sual:Aşağıdakı göstәrilәnlәrdәn biri ekоlоji mәdәniyyәtin cәmiyyәtin tәrәqqipәrvәr inkişаfı üçün vаcib оlаn pаrаmеtrlәrinә aid edilә bilmәz
A) dini ayinlәrin hәyata keçirilmәsi
B) ekoloji bilik
C) ekoloji cәhәtdәn düşünülmüş texnologiya
D) insanların tәbii resursların qorunmasına yönәlmiş davranış
E) ekoloji vәrdişlәr
522) Sual:Tәbiәt ilә cәmiyyәt arasındakı münasibәtlәrin tarixi mәrhәlәlәrini ardıcıllıqla düzün 1elmitexniki tәrәqqi şәraitindә cәmiyyәtlә tәbiәt
arasındakı ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi,2 tәbiәtin hazır mәhsullarından istifadә edilmәsi, ovçuluq vә balıqçılıqla mәşğul olma,3maşınlı sәnayeyә
keçilmәsi nәticәsindә insanların tәbiәtә göstәrdiyi tәsirin güclәnmәsi ,4әkinçilik ilә maldarlığın birbirindәn ayrılması, oturaq hәyata vә yaradılan
iqtisadiyyata keçilmәsi
A) 2, 4, 3, 1
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 4, 1, 3
D) 4, 2, 3, 1
E) 4, 2, 3,1
523) Sual:Sosial ekologiyanın vәzifәsi

A) lokal, regional vә qlobal sosioekosistemlәrin optimal qanunauyğunluqlarını araşdırmaqdır
B) ekologiya vә sosiologiya elmi arasında әlaqәlәr yaratmaqdır
C) cәmiyyәtin ekologiyasını qorumaqdır
D) ekosistemin inkişaf qanunauyğunluqlarını müәyyәn etmәkdir
E) Bunların hamısı
524) Sual:Azon qatı nә üçündür?
A) Yeri günәşin zәrәrli ultrabәnövşәyi şüalanmasından mühafizә edir
B) biosferanın mövcudluğunun tәminatçısıdır
C) kimyәvi qazları zәrәrsizlәşdirir
D) oksigen «istehsal» edir
E) Bunların hamısı
525) Sual:Hazırda yeni informasiya texnologiyalarının tәtbiqi şәraitindә hansı reallıq qlobal miqyas alır?
A) subyektiv reallıq
B) obyektiv reallıq
C) sosial reallıq
D) heç biri
E) panteist reallıq
526) Sual:Bәşәriyyәtin iqtisadi intreqrasiyası, ölkә vә regionların birbirindәn asılılığının artmasi necә adlanır
A) qloballaşma
B) regionallşama
C) informasiyalaşma
D) ideolojilәşmә
E) beynәlmilәşmә
527) Sual:"Mәdәniyyәtlәrin dialoqu" vә ümumvәhdәt proseslәrinә inteqrasiya Azәrbaycanın hansı istiqamәtdә inkişafına tәminat verir
A) hamısında
B) texnoloji sahәdә
C) intellektual istiqamәtdә

D) hәrbi sahәdә
E) sosial siyasi istiqamәtdә
528) Sual:Qlobalaşmaya rasionalkonsentrativ münasibәt aşağıdakı bәndlәrin hansında düzgün әks olunmuşdur?
A) Qloballaşmaya kompleks yanaşılır, mahiyyәti vә tәzahür xüsusiyyәtlәri bәşәri meyarlarla dәyәrlәndirilir
B) Qloballaşma sosiopsixoloji planda qavranılır
C) Qloballaşma bütün tәzahür formları ilә inkar edilir, müxtәlif vasitәlәrlә eynilәşmәsinә maneәlәr yaradılır
D) Qloballaşma birmәnalı olaraq dәstәklәnir
E) heç biri
529) Sual:İfrat qloballaşma tәrәfdarlarına görә, aşagıdakılardan hansı qloballaşma prosesinә paralel olaraq öz әhәmiyyәtini itirmişdir?
A) dövlәt
B) millәt
C) xalq
D) din
E) sinif
530) Sual:Biotexnologiya nәdir?
A) bitki, heyvan vә mikroorqanizmlәrin genetik kodlarını dәyişmәk üçün lazım olan zәruri maddәlәrin alınması üsuludur
B) Biologiyanın elmi nәticәlәrinin texnikada tәtbiqini ehtiva edir
C) Bioenergetika haqqında elmdir
D) belә bir anlayış mövcud deyildir
E) biologiya ilә texnologiya elminin inteqrativ sahәsidir
531) Sual:Ekoloji mәdәniyyәt
A) ekoloji bilik, ekoloji әxlaq, tibbi, sosial, fәlsәfi konsepsiyaların mәcmusudur
B) Ekologiyaya mәdәni münasibәtdir
C) Ekoloji biliklәrlә fәlsәfi münasibәti ehtiva edir
D) tәbiәt vә cәmiyyәt münasibәtlәrinin hüquqi tәnzimlәnmәsinә deyilir
E) ekoloji proseslәrә әxlaqi, sosial vә fәlsәfi münasibәtә deyilir

532) Sual:Ekoloji mәdәniyyәt aşağıdakı aspektlәrin mәntiqi ardıcıllığından ibarәtdir
A) Ekoloji şәrait, ekoloji davranış, ekoloji şüur
B) tәbii mühit, ekoloji vәziyyәt vә sosial hәyat
C) tәbiәt, cәmiyyәt, mәdәniyyәt
D) ekosistem, biosistem,sosial mühit
E) qeyri üzvü alәm, üzvü alәm, sosiogen
533) Sual:Biotexnologiya hansı sahәdә yaranmışdır?
A) mikrobioloji istehsal bazasında yaranmışdır
B) Biologiya sahәsindә
C) Texnologiya sahәsindә
D) Ekologiya sahәsinә
E) Biologiya vә texniki elmlәrin inteqrasiyasında
534) Sual:İnsanın biosferә tәsiri özünü hansı hallarda göstәrir
A) Bunların hamısı
B) kor tәbii antropogen tәsir
C) tәbiәtin imkanlarından istifadә etmәklә, tәbiәtә mәqsәdli tәsir
D) tәbiәti şüurlu surәtdә әsaslı dәyişdirmәk
E) Bunların heç biri
535) Sual:İbn Xәldun başlıca olaraq hansı iqlim bölgәsini fәrqlәndirir
A) cәnub, mülayim vә şimal
B) mülayim, sәrt
C) isti, soyuq
D) şimal, cәnub
E) şәrq, qәrb
536) Sual:İctimai istehsalın inkişafındakı roluna görә tәbii şәraitin növlәrini göstәr
A) yaşayış vasitәlәrinin tәbii mәnbәlәri,
B) tәbii әmәk vasitәlәri

C) әlverişli coğrafi mühit
D) әhalinin, işçi qüvvәsinin çoxluğu
E) Bunların hamısı
537) Sual:Müsәlman Şәrq ölkәlәrini ictimai vә mәnәvi cәhәtdәn sәfәrbәr etmәyә istiqamәtlәndirmәklә, Şәrqi müstәmlәkәyә çevirmәk istәyәn
imperialistlәrә qarşı daхili birliyi vә qarşıdurmanı tәbliğ edәn tәlim necә adlanır?
A) panislamizm
B) pantürkizm
C) panslavizm
D) panteizm
E) panlatınizm
538) Sual:Bir çox mütәxәssislәr qloballaşma anlayışına yanaşmada aşagıdakı başlıca tendensiyaları ümumilәşdirir:
A) Radikal islahatçılar, mühafizәkarlar, bitәrәflәr
B) Heç biri
C) ifrat qlobalistlәr, antiqlobalistlәr vә transformasiyaçılar
D) aqnostiklәr, rasionalistlәr, liberallar
E) Pessimistlәr, optimistlәr, mühafizәkarlar
539) Sual:Bәşәriyyәtin iqtisadi intreqrasiyası, ölkә vә regionların birbirindәn asılılığının artmasi necә adlanır:
A) qloballaşma
B) regionallşama;
C) informasiyalaşma;
D) ideolojilәşmә;
E) beynәlmilәşmә.
540) Sual:1968ci ildә müasir dövrün әn kәskin problemlәrini tәhlili üçün yaradılmış beynәlxalq ictimai tәşkilat necә adlanır:
A) Roma klubu;
B) Bilderberq klubu;
C) London klubu;
D) Paris klubu

E) Fransa klubu
541) Sual:Qloballaşmanı sosiumun sistemli transformasiyası kimi sәciyyәlәndirәn tәdqiqatçılar diqqәti onun hansı aspekti üzәrindә cәmlәşdirirlәr:
A) siyasi
B) iqtisadi
C) mәdәni
D) psixoloji
E) ekoloji
542) Sual:“Bir mәdәniyyәt müxtәlif millәtlәrin malıdır Çünki bir mәdәniyyәti, sahiblәri olan çeşidli millәtlәr, ortaq bir hәyat yaşayaraq vücuda
gәtirmişlәr” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Z.Göyalp
B) M.Hadi
C) H.Cavid
D) Ә.Hüseynzadә
E) ASәhhәt
543) Sual:“Dünya, vәtәn, bütün bәşәr iхvanitindir Dünya vәtәndir, bütün bәşәr qardaşdır” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) M.Hadi
B) H.Cavid
C) Ә.Hüseynzadә
D) Z.Göyalp
E) A.Sәhhәt
544) Sual:Aşağıda göstәrilәn fikirlәrdәn biri azәrbaycanlı mütәfәkkirlәrin düşüncәsinә xas deyil
A) Şәrq xalqlarının azadlığının Qәrbә inteqrasiya ilә mümkünlüyü
B) Milli vә bәşәri dәyәrlәrin inteqrasiyası zәrurәti
C) Ümumbәşәri, humanist ideyalar, beynәlmilәlçiliyin tәbliği
D) Mәnsub оlduqları dinin dünyanın digәr dinlәrilә bәrabәr tutulması
E) Bütün insanların vә millәtlәrin bәrabәr hüquqlara malik оlması

545) Sual:Mәdәniyyәtin aksioloji funksiyası
A) insanda müәyyәn tәlәbat vә oriyentasiyalar formalaşdırır
B) intellekt rolunda çıxış edir
C) dünyagörüşün sәviyyәsi kimi dәyәrlәnir
D) qnoseoloji meyar kimi formalaşır
E) sadalananların hamısını ehtiva edir
546) Sual:Qәrb fәzilәtlә yanaşı, sәfalәtin dә mәskәnidir О, әngin dәniz kimi qоrхuncdur İnsan оnda inci tapa, vә ya bоğula bilәr – fikrindәn
aşağıdakı mütәfәkkirlәrdәn hansı çıxış edib
A) H.Cavid
B) Ә.Hüseynzadә
C) Ü.Hacıbәyli
D) A.Sәhhәt
E) MHadi
547) Sual:Milli vәtәnpәrvәrliyә cılız, хırda hiss kimi yanaşmanı “tarixi mәrәz” adlandıran mütәfәkkir kimdir?
A) A.Sәhhәt
B) Ә.Hüseynzadә
C) Ü.Hacıbәyli
D) M.Hadi
E) H.Cavid
548) Sual:“Mәncә, mәdәniyyәtibәşәriyyә millәtlәrin zәhmәtlәrindәn hasil olan bir yekundur” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) M.Ә.Rәsulzadә
B) N.Nәrimanov
C) Ü.Hacıbәyli
D) M.Hadi
E) M.F.Axundzadә
549) Sual:Hansı müәlliflәr öz әsәrlәrindә mәdәniyyәtin tәnәzzülünü “kütlәvilәşmә” fenomeni ilә izah edirlәr
A) F. Nitsşe vә Şpengler

B) M.F. Dostoyevski vә AS Puşkin
C) R. Mixels vә Q. Mosk
D) Şopenhauer vә Q. Mosk
E) R. Mixels vә A. Şopenhauer
550) Sual:Tarixi varisliyin vә sosial tәcrübәnin ötürülmәsinә xidmәt edәn funksiya hansıdır
A) İnformativ funksiya
B) İnsan qruplarının inteqrasiyası funksiyası
C) Normativ funksiya
D) Sosiallaşma funksiyası
E) Mühitә uyğunlaşma funksiyası
551) Sual:Dünyәvi, bәşәri sivilizasiyaların zәnginliyinin yaradılmasına vә milli mәdәniyyәtlәrin qarşılıqlı zәnginlәşmәsinә xidmәt edәn funksiya
A) İnteqrasiya
B) Qnoseoloji
C) İnformativ
D) Kommunikativ
E) Hümanistlәşmә
552) Sual:Sokrat tәrәfindәn verilmiş “Xeyir nәdәdir?” sualına cavab tapılması hansı funksiyada tәzahür edir?
A) Qiymәtlәndirici
B) Kommunikativ
C) Dәrketmә
D) Mühitә uyğunlaşma
E) Hümanistlәşmә
553) Sual:İnformativ funksiya nәyә xidmәt edir?
A) Tarixi varisliyin vә sosial tәcrübәnin ötürülmәsinә
B) Cәmiyyәtin bütün insanlara tәlәb vә normalar sistemilә yanaşmasına
C) Müәyyәn şәxsiyyәt tipinin formalaşmasına
D) Bәşәri sivilizasiyaların zәnginliyinin yaradılmasına

E) Tәbii vә sosial şәraitә uyğunlaşmasına
554) Sual:Hәr hansı bir şәxsin mühitini dәyişmәsilә yeni mühitә uyğunlaşmasını mәdәniyyәtin hansı funksiyasına aid etmәk olar?
A) Adaptasiya
B) Dәrketmә
C) Requlyativ normati
D) Kommunikativ
E) Sosiallaşdırma
555) Sual:Siqnifikativ funksiyanın mәzmununa nә daxildir?
A) işarәlәr, simvolların dәrki
B) mәdәniyyәtlәrarası dialoq
C) qloballaşma
D) mәdәni inkişafda fasilәlik vә fasilәsizlik
E) Belә bir funksiya mövcud deyildir
556) Sual:Dәrketmә funksiyası öz tәzahürünü nәdә tapır
A) Elmdә
B) Sosial şәraitdә
C) Cәmiyyәtdә
D) Tәbiәtdә
E) Tәrbiyәdә
557) Sual:Müәyyәn şәxsiyyәt tipini formalaşdıran funksiya
A) Sosiallaşdırma
B) Mühitә uyğunlaşma
C) Aksioloji
D) İnteqrasiya
E) Requlyativ
558) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәdәniyyәtin funksiyasına aid deyildir?

A) İnteraktiv
B) Mühitә uyğunlaşma
C) Aksioloji
D) İnteqrasiya
E) Dәrketmә
559) Sual:Hansı funksiya mәdәniyyәtin müәyyәn şәxsiyyәt tipinin formalaşması ilә izah edilir
A) Sosiallaşdırma humanistlәşdirmә) funksiyası
B) İnteqrasiya funksiyası
C) Aksioloji qiymәtlәndirici) funksiya
D) İnformativ funksiya
E) Requlyativ funksiya
560) Sual:Mәdәniyyәtin aksioloji funksiyası öz ifadәsini nәdә tapır
A) dәyәrlәrin formalaşdırılmasında
B) davranışın tәnzimlәnmәsindә
C) reallığın dәrkindә
D) informasiyanın ötürülmәsindә
E) cәmiyyәtin inteqrasiyasında
561) Sual:Mәdәniyyәtin vәhdәti ideyasının dialektik izahı nәyi ehtiva edir
A) bunların hamısını
B) Mәdәniyyәtlәrin ümumiliyini
C) konkret tәfәrrüatları
D) rәngarәngliyi
E) özünәmәxsusluqları
562) Sual:Mәdәniyyәt proseslәrinin rәngarәngliyinә müsbәt tәsir edәn amillәri göstәrin
A) Sosial amillәr
B) siyasi ziddiyyәtlәr
C) irqi ayrı seçkilik

D) mili adәt әnәnәlәr
E) buların heç biri
563) Sual:Mәdәniyyәtin idraki funksiyası üçün sәciyyәvidir:
A) әtraf reallığın mәnimsәnilmәsi vә dәyişdirilmәsi
B) ümumi baxışlar, inaclar, dәyәrlәr әsasında sosial qrupların vә xalqalrın birlәşdirilmәsi
C) informasiyanın qorunub saxlanması vә sistemlәşdirilmәsi
D) dünya haqqında biliklәrin genişlәndirilmәsi vә onlarn simvolik formada nәsildәn nәslә ötürülmәsi
E) şәxsiyyәtin sosiallaşdırılması
564) Sual:Mәdәniyyәtin kommunikativ funksiyası:
A) insanın ünsiyyәti üçün şәrait vә vasitәlәri tәmin edir
B) Insanların sosial qruplara birlәşmәsini tәmin edir
C) Bilik vә dәyәrlәrin mәnimsәnilmәsi vasitәsilә şәxsiyyәtin formalaşmasını tәmin edir
D) Ictimai tәcrübәnin qorunub saxlanmasını tәmin edir
E) Mәdәniyyәtin simvol vә dәyәrlәrinә diqqәt yetirir
565) Sual:Aşağıda göstәrilәn variantların hansında milli mәsәlәnin hәllinin başlıca demokratik prinsipi әks edilmişdir? (Çәki: 1)
A) hüquqi bәrabәrliyi
B) millietnik
C) milli münasibәtlәr
D) millәtdaxili münasibәtlәr
E) özünü tәyin etmә
566) Sual:Mәdәniyyәtin rәngarәngliyi әsas etibarilә aşağıdakı amillәrin tәsiri nәticәsidir
A) mәkan vә zaman
B) zәrurәt vә tәsadüf
C) mahiyyәt vә hadisә
D) tarixilik vә varislik
E) konkretlik vә mәntiqilik amili

567) Sual:Azәrbaycanın dünya birliyinә inteqrasiyasının әsas göstәricilәrini göstәrin
A) hamısı
B) Böyük İpәk yolu
C) Bakı  Ceyhan neft kәmәri
D) Transxәzәr layihәlәri
E) Şәrqlә Qәrbin uğurlu sintezi
568) Sual:Dünyanın müxtәlif regionlarının qarşılıqlıqlı asılılığının artması necә adlanır
A) Qloballaşma
B) texnojilm
C) divergensiya
D) beynәlmillillәşmә
E) tәsisatlanma
569) Sual:Bu yanaşmalardan hansına görә vahid mәdәniyyәt yox, lokal sivilizasiyalar mövcuddur
A) kulturoloji yanaşma
B) formasion yanaşma
C) pozitivist yanaşma
D) marksizm
E) sosioloji yanaşma
570) Sual:Milli mәsәlәni demokratik yolla tәnzim etmәyin әsas siyasihüquqi prinsipi millәtlәrin hansı hüququna aiddir? (Çәki: 1)
A) öz müddәratını tәyin etmәk
B) davranış formalarına nail olmaq
C) vәtәndaşların hüquqlarını tәmin etmәk.
D) adәtәnәnlәrinә inkişaf etdirmәk
E) siyasi,iqtisadi vә s. problemlәrin hәll etmәk
571) Sual:Tarixәn müәyyәn әrazi hüdudlarında yaşayan mәdәniyyәt, dil vә psixoloji xarakterin dәyişilmәz xüsiyyәtlәrinә vә ümumi cәhәtlәrinә
malik olan, hәmçinin özlәrinin birliyinin vә başqalarından fәrqlәrini dәrk edәn insanların sabit mәcmusu necә adlanır? (Çәki: 1):
A) etnos

B) xalq
C) milli varlıq
D) millәt
E) sosialetnik birlik
572) Sual:Milli mәsәlәni hәll etmәnin әn doğru yolu hansı sәviyyәdә hәll olunmasıdır (Çәki:
A) Etnomәdәni sәviyyә
B) Milli etnik sәviyyә
C) Sosialmәdәni sәviyyә
D) Sosialsiyasi sәviyyә
E) İqtisadisiyasi
573) Sual:Xeyir, xeyirxahlıq, dostluq, şәrәf, sәdaqәt, әdalәt, böyüklәrә ehtiram, uşaqlara mәhәbbәt aşağıda göstәrilәn hansı dәyәrlәrә uyğundur?
A) әxlaqi dәyәrlәr;
B) vital dәyәrlәr;
C) sosial dәyәrlәr;
D) siyasi dәyәrlәr;
E) estetik dәyәrlәr.
574) Sual:Mәdәniyyәtin ilk növbәdә incәsәnәtdә, bәdii yaradıcılıqda tәzahür edәn funksiyası hansıdır?
A) estetik
B) aksioloji;
C) kommunikativ;
D) inteqrasiya;
E) humanist;
575) Sual:İnsanın ictimai münasibәtlәri, mәnәvi dәyәrlәri mәnimsәmәsi, onları öz şәxsiyyәtinin daxili mahiyyәtinә, özünün sosial keyfiyyәtlәrinә
çevmәsi prosesi necә adlanır?
A) sosiallaşma
B) fәrdilәşmә;
C) özgәlәşmә;

D) şәxsiyyәtin “ikilәşmәsi”;
E) maariflәnmә.
576) Sual:Mәdәniyyәtin müәyyәn şәxsiyyәt tipini formalaşdırması ilә izah edilәn funksiyası hansıdır?
A) sosiallaşdırma
B) aksioloji;
C) kommunikativ;
D) inteqrasiya;
E) humanist;
577) Sual:Mәdәniyyәtin dünyәvi, bәşәri sivilizasiyaları zәnginlәşdirәn milli mәdәniyyәtlәrin qarşılıqlı zәnginlәşmәsini nәzәrdә tutan funksiyasısı
hansıdır?
A) inteqrasiya;
B) aksioloji;
C) kommunikativ;
D) humanist;
E) sosiallaşdırma.
578) Sual:Gözәllik, ideal, stil, harmoniya, moda aşağıda göstәrilәn hansı dәyәrlәrә uyğundur?
A) estetik dәyәrlәr
B) vital dәyәrlәr;
C) sosial dәyәrlәr;
D) siyasi dәyәrlәr;
E) әxlaqi dәyәrlәr;
579) Sual:Hәyat, sağlamlıq, tәminat, qüvvә aşağıda göstәrilәn hansı dәyәrlәrә uyğundur?
A) vital dәyәrlәr;
B) sosial dәyәrlәr;
C) siyasi dәyәrlәr;
D) әxlaqi dәyәrlәr;
E) estetik dәyәrlәr.

580) Sual:Milli mәsәlәni demokratik yolla tәnzim etmәnin başlıca prinsipi nәdәn ibarәtdir? (Çәki: 1)
A) Millәtlәrin öz müqәddәratını tәyin etmәsi
B) millәtdaxili münasibәtlәr
C) milli münasibәtlәr
D) milli münaqişәlәrin hәlli yolları
E) milli etnik münasibәtlәr
581) Sual:Millәtdaxili, millietnik birliklәrarası vә xalqların şәxsiyyәt sәviyyәdә münasibәtlәri özündә hansı anlayışı әks etdirir? (Çәki: 1)
A) milli münasibәtlәr
B) milli mәsәlә
C) entik birliklәr
D) әrazi biliyi
E) millietnik
582) Sual:Aşağıda sadalananlardan hansı millәtlәrarası münaqişәlәrin meydana gәlmә sәbәblәrinә aid deyil (Çәki: 1):
A) Müxtәlif etnik qrupların mәnafelәrini maksimum dәrәcәdә uzlaşdırılması
B) Xalqların müstәqil hәyat formalarına cana atması
C) Xalqların müstәqil milli dövlәt yaratmağa can atması
D) İnkişaf ehtiyyatlarının mәhdudluğu
E) Etnoslararası gәrginliyin artması
583) Sual:Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar bir etnosu digәrindәn fәrqlәndirәn әsascәhәtlәrә aid deyil (Çәki: 1)
A) Sosial vәziyyәt
B) Dil
C) İncәsәnәt
D) Adәtәnәnә
E) Davranış normalrı vә vәrdişlәr
584) Sual:Müasir bәşәriyyәtin vә vahid ümumbәşәri mәdәniyyәtin qәrarlaşmasının tәmәlindә durur:
A) dünyanın bütövlüyü

B) xalqlar vә etnosların olması
C) ekoloji böhran
D) ümumi adәtlәr
E) Ingilis dili
585) Sual:Hansı konsepsiyalarda ümumbәşәri maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtin vәhdәti kimi tәmsil olunmuşdur:
A) Materializmdә
B) Xәtti tarixi inkişaf konsepsiyalarında
C) Psixoloji konsepsiyalarda
D) Tsiklik konsepsiyalarında
E) Sadalananların hamısında
586) Sual:Hansı konsepsiyalarda ümumbәşәri olan dünya tarixinin müәyyәn mәrhәlәsindә ideya cәhәtdәn üstün olan milli mәdәniyyәtlә tәmsil
olunmuşdur:
A) Xәtti tarixi inkişaf konsepsiyalarında
B) Psixoloji konsepsiyalarda
C) Tsiklik konsepsiyalarında
D) Materializmdә
E) Sadalananların hamısında
587) Sual:Mif, әfsanә, nağıl, mahnı vә rәqslәri daxil edәn qeyripeşәkar, anonim, kollektiv mәdәniyyәt necә adlanır?
A) milli mәdәniyyәt
B) bәdii özfәaliyyәt
C) xalq yaradıcılığı
D) mifologiya
E) kütlәvi mәdәniyyәt
588) Sual:Bu vә ya digәr millәtin nümayәndәlәri tәrәfindәn öz milli maraqlarının, ideal vә motivlәrinin dәrk olunması necә adlanır?
A) milli özünüdәrk
B) özünüdәrk
C) refleksiya

D) mentalitet
E) ideologiya
589) Sual:Peşә әdәbiyyatına söykәnәn, xarici tәsirlәrә açıq olan, lakin etnik özünәmәxsusluğunu qoruyub saxlayan mәdәniyyәt necә adlanır?
A) milli mәdәniyyәt
B) kütlәvi mәdәniyyәt
C) populyar mәdәniyyәt
D) elitar mәdәniyyәt
E) әnәnәvi mәdәniyyәt
590) Sual:Ümumbәşәri ilә etnikinin birlәşmәsi hansı mәdәniyyәti yaradır:
A) milli
B) kütlәvi
C) Qәrb
D) әnәnәvi
E) elitar
591) Sual:Mif, әfsanә, nağıl, mahnı vә rәqslәri daxil edәn kollektiv mәdәniyyәt necә adlanır?
A) milli mәdәniyyәt
B) bәdii özfәaliyyәt
C) xalq yaradıcılığı
D) sәnәtkarlıq
E) kütlәvi mәdәniyyәt
592) Sual:Müxtәlif milliyyәtlәrin nümayәndәlәrinin ünsiyyәtindә özünü büruzә verәn siyasi, ideyamәnәvi, etik normalar toplusu necә adlanır?
A) millәtlәrarası ünsiyyәt mәdәniyyәti
B) xalq mәdәniyyәti
C) regional mәdәniyyәt
D) milli mәdәniyyәt
E) submәdәniyyәt

593) Sual:“Dünya inkişafı mәdәniyyәt standartlarının tәşәkkülü prosesidir” , deyirdi: 2
A) Hegel
B) Kant
C) Dekart
D) Teyar de Şarden
E) Freyd
594) Sual:Hegelә görә dünya inkişafı hansı mәdәniyyәtin standartlarının tәşәkkülü prosesidir:3
A) Qәrbi Avropa
B) Skandinaviya
C) Şәrq
D) Asiya
E) düzgün cavab yoxdur
595) Sual:Hegelә görә, bәşәr tarixi bir pillәkәndir, onun hәr pillәsi ............... tәrәqqisinin bir mәrhәlәsidir:2
A) Mәdәniyyәtin ümumbәşәri әsaslarının
B) Elmin
C) Sivilizasiyanın
D) texnikanın
E) Siyasәtin
596) Sual:“Ümymdünya mәdәniyyәti insan ruhunun ayrıayrı xalqların vә onların nümayәndәlәrinin mәdәniyyәti vasitәsilә yönlәndirilmiş inkişafı
prosesidir” deyәn mütәfәkkiri göstәrin: 1
A) Hegel
B) Kant
C) Dekart
D) Teyar de Şarden
E) Freyd
597) Sual:Dünya mәdәniyyәtinin tәşәkkülü hansı әsrdә milli mәdәniyyәtlәrin inkişaf hәrәkatı ilә müşayiәt olunmuşdur:1
A) XX әsrdә

B) XXI әsrdә
C) XIX әsrdә
D) XVIII әsrdә
E) XVI әsrdә
598) Sual:Elmin inkişaf yolunda maneәyә çevrilmiş әnәnәvi nәzәriyyә vә tәsәvvürlәrin dağıdılması necә adlanır
A) elmi inqilab
B) islahat
C) elmitexniki tәrәqqi
D) modernlәşdirmә
E) stiyentizm
599) Sual:Elmin inkişafını bütün sosial problemlәrin hәllindә universal vasitә hesab edәn konsepsiya necә adlanır
A) stiyentizm
B) romantizm
C) personalizm
D) ekzistensializm
E) rasionalizm
600) Sual:Elmin texnika ilә vahid bir sistemdә birlәşmәsi nәticәsindә istehsalatın xarakterinin radikal şәkildә dәyişmәsi necә adlanır
A) elmitexniki inqilab
B) kompüter inqilabı
C) intellektual inqilab
D) texnikitexnoloji inqilab
E) sosial
601) Sual:Ictimai hәyatına bütün sahәlәrindә insanın fәaliyyәtini tәnzimlәnmәsi mәdәniyyәtin hansı funksiyasında reallaşır:1
A) Normativ
B) Tәrbiyәlәndirici
C) Kommunikativ
D) Informasiya

E) Aksioloji
602) Sual:O.Şpenqler hansı әsәrindә sivilizasiyanın tәnqidini vermişdir?
A) «Avropanın qürubu»
B) «Sivilizasiyaların toqquşması»
C) «Tarix»
D) «VII Henrixin tarixi»
E) «Yeni Atlantida»
603) Sual:Aşağıda göstәrilәn filosoflardan hansı sivilizasiya vә mәdәniyyәti qarşıqarşıya qoymuşdur?
A) OŞpenqler
B) Russo
C) Holbax
D) FNitsşe
E) İKant
604) Sual:Sadalanan filosoflardan kim mәdәniyyәt vә sivilizasiya anlayışlarını fәrqlәndirmişdir
A) İKant
B) OKont
C) HSpenser
D) FNitsşe
E) Zfreyd
605) Sual:İctimai inkişafa formasion yanaşmanın әsası üçün meyar:
A) maddi nemәtlәrin istehsal üsuludur;
B) Bazar münasibәtlәridir;
C) Mәdәniyyәtin tipidir;
D) Mәhsuldar qüvvәlәrin inkişaf sәviyyәsidir;
E) hakim dәyәrlәr, norma vә qaydalardır.
606) Sual:İctimai inkişafın tәhlilinә formasion yanaşmanın tәrәfdarı kim olmuşdur:

A) K.Marks;
B) Toynbi;
C) P.Sorokin;
D) O.Şpenqler;
E) N.Danilevski.
607) Sual:Qloballaşma hansı sahәlәri әhatә edir: 1.Sosial 2. Siyasi 3.İqtisadi 4.Mәdәni 5.Ekoloji 6.Hüquqi
A) 2,3,4
B) 1,2,3
C) 3,4,5
D) 4,5,6
E) 5,6,1
608) Sual:Ümumi qәbul edilmiş mәdәniyyәt normalarından fәrqlәnәn sәrvәtlәrә, davranış nümunәlәrinә, geyim tәrzinә, ünsiyyәt formasına malik
olan hansı mәdәniyyәtә aiddir (Çәki: 1)
A) Submәdәniyyәt
B) Dini mәdәniyyәt
C) Supermәdәniyyәt
D) Әks mıdәniyyәt
E) Milli mәdәniyyәt
609) Sual:Maddi vә texnoloji tәrәqqi nәyi әks etdirir?
A) Sivilizasiya
B) Mәdәniyyәt
C) Siyasәt
D) Din
E) İdeologiya
610) Sual:Cәmiyyәtin müxtәlif hәyat tәrәflәrinin norma vә qanunlarla tәnzimlәndiyi inkişaf mәrhәlәsi necә adlanır:
A) Sivilizasiya
B) Hәyat tәrzi

C) translyasiya
D) Formasiya
E) urbanizasiya
611) Sual:Engels sivilizasiyanı cәmiyyәtin inkişafında barbarlıqdan sonra gәlәn mәrhәlә kimi qiymәtlәndirәrkәn kimdәn tәsirlәnmişdir:
A) Morqandan
B) Freyddәn
C) Marksdan
D) Lenindәn
E) Düzgün cavab yoxdur
612) Sual:Sivilizasiyanın inkişafında aqrar, sәnaye v әpostsәnaye dövrlәrini qeyd edirdilәr:
A) Postindustrial cәmiyyәt nәzәriyyәlәrinin müәlliflәri
B) Fransız maarifçilәri
C) Marks vә Engels
D) Alman klassik fәlsәfәsinin nümayәndәlәri
E) Ekzistensialistlәr
613) Sual:Söz azadlığı, vәtәndaş azadlığı, qanun aşağıda göstәrilәn hansı dәyәrlәrә uyğundur?
A) siyasi dәyәrlәr;
B) vital dәyәrlәr;
C) sosial dәyәrlәr;
D) әxlaqi dәyәrlәr;
E) estetik dәyәrlәr.
614) Sual:Zәrdüşt dünya tarixini aşağıdakı hansı üç eraya bölürdü: 1.Xaos 2.Harmoniya 3.Qaranlıq 4.Yaradılış 5.İşıq
A) 4,1,2
B) 1,2,3
C) 3,5,2
D) 1,3,5
E) 5,2,1

615) Sual:Ruhlara etiqadla bağlı tәlimlәri seçin: 1.Fetişizm 2.Magiya 3.Animizm 4.Totemizm
A) 2.3
B) 1.2
C) 3.4
D) 1.4
E) 2.4
616) Sual:Mifоlоji dünyagörüşün әsas fоrmalarını seçin: 1.Epоs 2.Nağıl 3.Ehkam 4.Әfsanә 5.Donktrina 6.Atalar sözlәri 7.Nәzәriyyә
A) 1, 2, 4, 6
B) 1, 3, 4, 7
C) 4, 5, 6, 7
D) 3, 5, 6, 7
E) 2, 3, 5, 6
617) Sual:Dünyanın Allah tәrәfindәn heçdәn yaradıldığını bәyan edәn dünyagörüş necә adlanır
A) kreasionizm
B) dialektika
C) dualizm
D) monoteizm
E) monizm
618) Sual:Mif –
A) müxtәlif xalqların dünyanın yaranması, tәbiәt hadisәlәri, fantastik varlıqlar haqqındakı tәsәvvürlәrinin sistemlәşdirilmiş dünyagörüşü formasıdır
B) Fәlsәfi bilik növüdür
C) mistika haqqında tәsәvvürlәr mәcmusudur
D) dini etiqad növüdür
E) Bunların hamısı
619) Sual:M.Ә.Rәsulzadәnin fikrini tamamlayın: “Bütün kültürlәr üç böyük amilin qarşılıqlı tәsirindәn yaranır: coğrafi amil – vәtәn, etnoqrafik amil
– millәt vә ...”

A) mәnәvi amil – mәdәniyyәt;
B) subyektiv amil – insan;
C) obyektiv amil – tәbiәt qanunları;
D) bilik amili – elm;
E) әxlaq amili – tәrbiyә.
620) Sual:Aşağıda göstәrilәn fikirlәrdәn hansı amerika filosofu D.Böllә aiddir:1. Cәmiyyәt, qrup vә ya şәxsiyyәt üçün mәdәniyyәt mәntiqi cәhәtdәn
davamlı estetik baxışlardır.2. Mәdәniyyәt iqtisadi bazisdәn asılıdır.3. Mәdәniyyәt simvolların çoxlaylı sistemidir.4. Mәdәniyyәt hissiyyat,
emosiyalar, mәnәvi temperament vә bütün bu hisslәri nizamlayan zәka sahәsidir.
A) 1,4;
B) 1,2;
C) 2,3;
D) 3,4;
E) 2,4.
621) Sual:Mәdәniyyәti sosial ünsiyyәt şәbәkәsi vasitәsilә insanın tәlәbatının tәmin edilmәsi üsullarının vә mәhsullarının arsenalı kimi şәrh edәn
tәlim hansılardır:
A) strukturalizm vә neopozitivizm;
B) ekzistensializm vә neotomizm;
C) eklektizm vә personalizm;
D) marksizm vә praqmatizm;
E) empiriokritisizm vә neokantçılıq.
622) Sual:Fәlsәfә tarixindә formalaşmış әnәnәlәrә әks olaraq, mәdәniyyәtin mәzmununa yalnız mәnәvi deyil, hәm dә maddi mәdәniyyәti dә daxil
edәn tәlim aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansıdır?
A) Marksizm
B) neotomizm;
C) idealizm;
D) personalizm;
E) modernizm;

623) Sual:Marksist mәdәniyyәt konsepsiyasına aşağıdakılardan hansı daxil deyil:
A) mәdәniyyәt insanın tәbiәtә mәsuliyyәtli tәsiri, elәcә dә insanın tәrbiyәsini ifadә edir;
B) mәdәniyyәt konsepsiyası tarixin materialist anlamı prinsipindәn çıxış edir;
C) mәdәniyyәt konsepsiyanın әsasında iqtisadi determinizm vә ictimaiiqtisadi formasiya nәzәriyyәsi durur;
D) mәdәni hadisәlәrin qiymәtlәndirilmәsindә sinfi yanaşma mütlәqlәşdirilir;
E) mәdәniyyәt iqtisadi bazisdәn asılıdır.
624) Sual:Mәdәniyyәt konsepsiyasına tarixin materialist anlamı prinsipindәn yanaşan tәlim hansıdır?
A) marksizm;
B) obyektiv idealizm;
C) praqmatizm;
D) freydizm;
E) ekzistensializm.
625) Sual:Kanta görә düşünülmüş mәqsәdlәr qoymaq vә iradәni arzular buxovundan azad etmәk qabiliyyәti hansı mәdәniyyәtә aiddir?
A) intizam mәdәniyyәtinә;
B) bacarıq mәdәniyyәtinә;
C) siyasi mәdәniyyәtә;
D) әxlaq mәdәniyyәtinә;
E) bәdii mәdәniyyәtә.
626) Sual:"Kulture" terminini metafora kimi deyil, nәzәri vә fәlsәfi mәzmun kәsb etmiş termin kimi istifadә edәn mütәfәkkir hansıdır:
A) İ.Q.Herder;
B) İ.K Adelunq;
C) G.F.Hegel;
D) A.Fergisоn;
E) Mark Tulli Siserоn.
627) Sual:İntibah dövründә mәdәniyyәt aşağıda göstәrilәn mәnәvi sahәlәrdәn hansıları ilә eynilәşdirilir: 1.Elm. 2.İstehsal. 3.Fәlsәfә. 4.Siyasәt.
5.Әxlaq. 6.Din.
A) 1,3,5;

B) 1,4,5;
C) 2, 3,6;
D) 2,4,5;
E) 1,2,4.
628) Sual:Mәdәniyyәtә aiddir:
A) Bunların hamısı
B) Dәyişdiriciyaradıcı fәaliyyәti
C) “insanilәşmiş” vә ya “ikinci tәbiәt”
D) Maddi istehsal fәaliyyәti
E) Toplanmış tәcrübәni qoruyub saxlamağın sosial mexanizmlәri
629) Sual:Mәdәniyyәtşünaslıq nәyi öyrәnir:1.Mәdәniyyәtin mәnşәyinı. 2.Mәdәniyyәtin inkişaf qanunauyğunluqlarını. 3.Cәmiyyәtin inkişaf
qanunauyğunluqlarını.4.Sivilizasiyaların yaranmasını.5.İnsanın hәrhansı fәaliyyәtini.
A) 1,2;
B) 2,3;
C) 3,4;
D) 4,5;
E) 1,5.
630) Sual:“Mәdәniyyәt elm, etiqad, sәnәt, qanun vә qaydalar, adәt, әnәnә, vәrdiş, әхlaq, bütövlükdә isә insanın sоsial varlıq kimi nail оlduğu bilik
vә bacarıqların mәcmusudur” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) F.Nitsşe
B) Freyd;
C) E.Kassirer;
D) Taylor;
E) A.K.Kohen;
631) Sual:“Mәdәniyyәt ümumi olaraq inanclar, dәyәrlәr, adәt vә әnәnәlәr, zövqlәr, qısaca, insan tәrәfindәn düzәldilmiş vә yaradılmış hәr şeydir” –
fikirinin müәllifi kimdir?
A) A)Freyd;

B) E.Kassirer;
C) Taylor;
D) A.K.Kohen;
E) F.Nitsşe.
632) Sual:“Mәdәniyyәt insanın tәkamül yоlu ilә tәbiәtin asılılığından azadоlma prоsesidir. Dil, incәsәnәt, din, elm bu prоsesin ardıcıl mәrhәlәlәridir”
– fikrinin müәllifi kimdir?
A) E.Kassirer;
B) Freyd;
C) Taylor;
D) A.K.Kohen;
E) F.Nitsşe.
633) Sual:“Mәdәniyyәt bizim hәyatımızı heyvanabәnzәr әcdadlarımızın hәyatından ayırmaqla insanın tәbiәtdәn mühafizәsi vә birbirilәri ilә
münasibәtlәrini tәnzimlәyәn nailiyyәt vә institutları хarakterizә edir” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Freyd;
B) E.Kassirer;
C) Taylor;
D) A.K.Kohen;
E) F.Nitsşe.
634) Sual:“Mәdәniyyәt, biliyi, imanı, hüququ, sәnәti, әxlaqı, adәt vә әnәnәlәri, fәrdin mәnsub olduğu cәmiyyәtin bir üzvü olması etibarı ilә
qazandığı vәrdişlәrini vә bütün digәr mәharәtlәrini ehtiva edәn çox mürәkkәb bir kоmpleksdir” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Taylor;
B) Freyd;
C) E.Kassirer;
D) A.K.Kohen;
E) F.Nitsşe.
635) Sual:İnsan konkret tarixi zamanda vә sosial mәkanda hansı prosesdә formalaşır:
A) Praktik fәaliyyәt vә tәrbiyә prosesindә

B) Әmәk fәaliyyәti vә tәrbiyә prosesindә
C) Sosial mәkanda vә tәrbiyә prosesindә
D) Tәlim vә tәrbiyә prosesindә
E) Bәdii elmi
636) Sual:Siseronun fikrincә mәdәniyyәt :
A) Insan ağlını tәrbiyә edib yetişdirmәkdir
B) Torpağı şumlamaq sәnәtdir
C) Bәdәnә qulluq etmәk sәnәtdir
D) Dövlәt başçısı yetişdirmәk sәnәtdir
E) Bunların heç biri deyil
637) Sual:İnsanın mövcudluq mühiti kimi mәdәniyyәtә daxildir
A) Insana xas olan bütün fәaliyyәt formaları
B) “Vәhşi” vә ya “birinci tәbiәt”
C) Okeanların tәki
D) Günәş sistemi
E) Bunların heç biri
638) Sual:İnsanın mәnәvi tәlәbatlarının inkişafı nә ilә әlaqәlәndirilir?
A) Uzunmüddәtli tәhsil vә tәrbiyә ilә
B) Iqtisadi fәaliyyәt ilә
C) Fәrdin fizioloji imkanları ilә
D) Müxtәlif oyunlarda iştirak etmәk ilә
E) Sosialsiyasi fәallıq göstәrmәsi yolu ilә
639) Sual:Mәdәniyyәt sözünün mәnası:
A) Cultura sözündәn olubişlәmә, tәrbiyә, inkişaf vә tәrәqqi demәkdir
B) Cultura sözündәn olub–becәrmәk, yaratmaq, istehsal etmәk demәkdir
C) Cultura sözündәn olubvәtәndaş, müdrik, mülk, dövlәt demәkdir
D) Cultura sözündәn olub–yaşamaq, yaşayıb yaratmaq demәkdir

E) Mәdinә sözündәn olubişlәmә, tәrbiyә, inkişaf vә tәrәqqi demәkdir
640) Sual:İrqi – antoropoloıi mәktәbin әsas ideyasını nә tәşkil edir
A) xalqların mәdәni – tarixi inkişafında irqi faktorların yeri vә rolunu araşdırmaqdır
B) müasir dövrün aktual problemlәrinә kulturoloji aspektdәn yanaşmasının tәrәfdarıdır
C) İnsan vә onu әhatә edәn әtraf mühit faktorunu araşdırır
D) Bunların hamısı
E) Bunların heç biri
641) Sual:Mәdәniyyәtşünaslıq elminin pretmetinә
A) ümümbәşәri vә milli mәdәni proseslәrin obyektiv qanunauyğünluqları, insanların maddi vә mәnәvi hәyatının mühüm hadisәlәri daxildir+
B) tәbiәt, cәmiyyәt vә tәfәkkürün ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarının dәrki daxildir
C) Mәdәniyyәtşünaslığın predmetindә insan vә onun gerçәkliyә münasibәti durur
D) tәbiәt alәmi ilә insan alәminin qarşılıqlı münasibәti vә hәmin münasibәtlәrdәn yaranan ideya vә baxışlar sistemi daxildir
E) Bunların hamısı
642) Sual:Diffuzionizm – nәdir?
A) mәdәniyyәtin mәkanca yayılması coğrafi mühitdәn asılılığını ifadә edir
B) mәnәvi tәrәqqini ehtiva edir
C) mәdәni geriliyin sәbәblәrini araşdırır
D) etikliyin vә estetikliyin vәhdәtini ifadә edir
E) mәdәniyyәtin yaranması vә inkişafının stimuludur
643) Sual:İnsan mәdәniyyәt nümunәlәri yaradaraq bәşәr tarixinә töhvәlәr vermәsi, sonda onun yaratdığı mәdәniyyәtin yenә dә insanın, cәmiyyәtin
xidmәtindә durması mәdәniyyәtin hansı funksiyasında әks olunur?
A) Humanist
B) Mühitә uyğunlaşma;
C) Qnoseoloji;
D) İnformativ;
E) Tәnzimlәyici (normativ) ;

644) Sual:İnsanların bütün fәaliyyәt sahәlәrindә: әmәk, mәişәt, qruplararası münasibәtlәrdә vә s. cәmiyyәtin insanlar üzәrindә bir sıra tәlәb,
normalar qoyması ilә mәdәniyyәt hansı funksiyanı hәyata keçirir?
A) Tәnzimlәyici (normativ) ;
B) Mühitә uyğunlaşma;
C) Qnoseoloji;
D) İnformativ;
E) Humanist.
645) Sual:Mәdәniyyәtin hansı funksiyası tarixi varisliyin vә sosial tәcrübәnin ötürülmәsinә xidmәt edir?
A) İnformativ;
B) Aksioloji;
C) Qnoseoloji;
D) Tәnzimlәyici (normativ) ;
E) Humanist.
646) Sual:Mәdәniyyәtin hansı funksiyasında biliklәrin sistemlәşdirilmәsi, tәbiәt vә cәmiyyәtin inkişaf qanunlarının müәyyәnlәşdirilmәsi, insanın
özüözünü dәrketmәsi hәyata keçir?
A) Qnoseoloji;
B) Aksioloji;
C) İnformativ;
D) Tәnzimlәyici (normativ) ;
E) Humanist.
647) Sual:İnsanın maddi mәdәniyyәt, ictimai tәşkilatlar, iqtisadi, sosial vә siyasi münasibәtlәr sistemini yaratması mәdәniyyәtin hansı funksiyasında
özünü göstәrir?
A) Mühitә uyğunlaşma;
B) Qnoseoloji;
C) İnformativ;
D) Tәnzimlәyici (normativ) ;
E) Humanist.

648) Sual:Maddi mәdәniyyәt nәyә xidmәt edir
A) bioloji tәlәbatların ödәnilmәsinә
B) insanın estetik zövqünü formalaşdırmağa
C) etiqadı möhkәmlәndirmәyә
D) mәntiqi tәfәkkürü inkişaf etdirmәyә
E) әxlaqı kamillәşdirmәyә
649) Sual:Mәnәvi istehsal sahәsi kimi elmin әsas mәhsulu nәdir
A) anlayışlar, qanunlar, nәzәriyyәlәr
B) sosial norma vә mәdәni nümunәlәr
C) institutlar vә universitetlәr
D) hәqiqәt
E) cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәri
650) Sual:Normalar nәdir?
A) insan davranışını tәnzimlәyәn qaydalardır
B) adәt vә әnәnәlәrin uzlaşmasıdır
C) cәmiyyәt tәrәfindәn bәyәnilmiş fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsidir
D) cәmiyyәtin irәli sürdüyü davranış qaydasıdır
E) adәt vә әnәnәlәrin tәlәbidir
651) Sual:Dәyәr nәdir?
A) sosial cәhәtdәn bәyәnilәn insanların qәbul etdiyi tәsәvvürlәr sistemidir
B) mәnәvi vә maddi tәlәbatların uyğunlaşmasıdır
C) qısamüddәtli emosional hәvәsdir
D) adәt vasitәsilә tәsbit edilmiş hәrәkәtlәrin mәcmusudur
E) cәmiyyәtin irәli sürdüyü davranış qaydasıdır
652) Sual:Dәb nәdir?
A) Böyük qrupları әhatә edәn maraqların dәyişmәsidir
B) qısamüddәtli emosional hәvәsdir

C) bir dövrü әhatә edәn geyim tendensiyasıdır
D) dövrlә uyğunlaşmaqdır
E) geyim tәrzidir
653) Sual:Vәrdiş nәyә deyilir?
A) müәyyәn şәkildә qәrarlaşmış davranış sxemidir
B) cәmiyyәt tәrәfindәn bәyәnilmiş kütlәvi fәaliyyәt formasıdır
C) sәlәflәrdәn gәlәn әnәnәdir
D) adәt vasitәsilә tәsbit edilmiş hәrәkәtlәrin mәcmusudur
E) qısamüddәtli emosional hәvәsdir
654) Sual:Estetik şüur:
A) ictimai varlığı konkret hissi formalarda, bәdii obrazlarda dәrk edilmәsini ehtiva edir
B) gözәllik haqqında elmdir
C) incәsәnәt haqqında elmdir
D) bәdii yaradıcılıq haqqında tәlimdir
E) bәdii fәlsәfi yaradığılıq növüdür
655) Sual:İncәsәnәt :
A) cәmiyyәtin bәdii sәrvәtlәr istehsalı vә hәmin istehsalın nәticәlәri üzrә fәaliyyәtidir
B) İnsanın gerçәkliyә estetik münasibәtini ehtiva edir
C) tәtbiqi sәnәt sahәsidir
D) teatr nәzәriyyәsidir
E) sәnәtin mәcmusudur
656) Sual:Mәdәni informasiyanın mübadilәsi vasitәlәri :
A) tәhsil sistemi, mәdәniyyәt müәssisәlәri
B) kütlәvi informasiya vasitәlәri
C) orta vә ali mәktәblәr
D) ailә vә cәmiyyәt
E) ictimai rәy

657) Sual:Mәdәni kompleks nәdir?
A) mәdәni әlamәtlәrin vә elementlәrin mәcmusudur
B) mәnәvi dәyәrlәrin cәmidir
C) mәdәni qadağaları vә ictimai qınağı ifadә edir
D) mәdәni simvolların sistemini ehtiva edir
E) heç biri
658) Sual:Artefaktlar anlayışı nәyi ehtiva edir?
A) maddi mәdәniyyәt nümunәlәrini
B) mәnәvi mәdәniyyәt mәhsullarını
C) birinci tәbiәti
D) ikinci tәbiәti
E) Sadalananların hamısını ehtiva edir
659) Sual:Mәdәniyyәtşünaslığın strukturu:
A) mәdәni dinamika, mәdәni statika
B) nәzәri vә tәtpiqi mәdәniyyәtşünaslıq
C) empirik vә nәzәri
D) ali vә adi mәdәniyyәtşünaslıq
E) elitar vә kütlәvi
660) Sual:Antistiyentizm nәdir:
A) empirik biliklәrin hәddindәn artıq şişirdilmәsi
B) nәzәri biliklәrin hәddindәn artıq şişirdilmәsi
C) idrak nәzәriyyәsi
D) elmin differensiasiyası
E) tәhsilin rolunun lazımi qәdәr qiymәtlәndirilmәmәsi
661) Sual:Mәnәvi istehsal sahәsi kimi elmin әsas mәhsulu nәdir:
A) anlayışlar, qanunlar, nәzәriyyәlәr

B) sosial norma vә mәdәni nümunәlәr
C) institutlar vә universitetlәr
D) hәqiqәt
E) cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәri
662) Sual:Mәnәviyyat:
A) cәmiyyәt üzvlәrinin baxışları, davranış normalarının әks olunduğu ictimai şüur formasıdır
B) Yüksәk intellektual sәviyyәdir
C) cәmiyyәt üzvlәrinin davranış normalarının tәnzimlәyicisidir
D) vicdan vә lәyaqәt anlayışlarının vәhdәtini ehtiva edir
E) әxlaq demәkdir
663) Sual:Әnәnә nәyә deyilir?
A) sosial vә mәdәni tәcrübәnin nәsildәn nәslә ötürülәrәk qorunmasına
B) adәtlәrin mәcmusuna
C) vәrdişlәr sisteminә
D) milli xarakterә
E) mәdәni vә milli normaların qorunmasına әnәnә deyilir
664) Sual:Sosial tәsisat kimi elmә nә daxildir
A) elm sferasında davranışı tәyin edәn idarә vә sosial normaların mәcmusu
B) universitetlәr, institutlar, akademiyalar
C) cәmiyyәtin mәhsuldar qüvvәlәri
D) fundamental elmlәr, tәtbiqi elmlәr, ixtisaslaşdırılmış nәzәriyyәlәr
E) elmi mәktәblәr, elmi cәrәyanlar, elmi konsepsiyalar
665) Sual:Kütlәvi bәdii mәdәniyyәt, psiхi gәrginliyin azalmasına sәbәb оlan әylәncәli tamaşalarda (detektiv vә bulvar әdәbiyyatı, analоji kinо
janrları, pоpmusiqi, sirk, turizm vә s.) tәzahür edәn kütlәvi mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) әylәncә sәnayesi;
B) «uşaqlıq sübmәdәniyyәti» sәnayesi;
C) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;

D) fiziki imic sәnayesi;
E) standart maraq vә tәlәbatlar.
666) Sual:73. Sоsialpsiхоlоji zәmindә işarәlәr kоmmunikativ funksiya yerinә yetirәrkәn üç aspektdә yönlәnirlәr. Bunlar hansılardır:1.Koqnetiv. 2.
Sintaksis. 3.Dialektik. 4. Semantik. 5. Praqmatik. 6.Didaktik.
A) 2,4,5;
B) 1,2,3;
C) 4,5,6;
D) 1,3,5;
E) 2,5,6.
667) Sual:Bütöv lоkal mәdәniyyәtlәrin (etnik, milli, sоsial) birbirindәn bu vә ya digәr cәhәtlәrinin özünәmәxsusluğu, spesifikliyi ilә fәrqlәnәn iri
tәrkib hissәlәri necә adlanır:
A) submәdәniyyәt;
B) mәdәniyyәt sistemi;
C) mәdәniyyәtin strukturu;
D) mәdәniyyәt elementi;
E) artefakt.
668) Sual:Uşaqlar üçün mal vә оyuncaqların istehsalı, uşaq klubları vә s. kütlәvi mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) «uşaqlıq submәdәniyyәti» sәnayesi;
B) әylәncә sәnayesi;
C) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;
D) fiziki imic sәnayesi;
E) standart maraq vә tәlәbatlar.
669) Sual:Kütlәvi fiziki mәdәniyyәt, idman turizmi, kоsmetik firma vә хidmәtlәr, aerоbika, kulturizm vә s ifadә olunan kütlәvi mәdәniyyәt
aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) fiziki imic sәnayesi;
B) «uşaqlıq sübmәdәniyyәti» sәnayesi;
C) әylәncә sәnayesi;

D) standart maraq vә tәlәbatlar
E) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;
670) Sual:Uşaqları elmi biliklәrә qоvuşduran, dünyanın bu vә ya digәr cәmiyyәtin dәyәrlәrinә söykәnәn mәnzәrәsini fоrmalaşdıran kütlәvi
mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) kütlәvi ümumtәhsil mәktәbi;
B) uşaqlıq submәdәniyyәti» sәnayesi;
C) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;
D) әylәncә sәnayesi;
E) kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri.
671) Sual:Geniş әhali tәbәqәlәrinә cari infоrmasiyanı çatdıran, ictimai rәyi fоrmalaşdıran, insanların şüuru ilә manipulyasiya edәn kütlәvi
mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri;
B) kütlәvi ümumtәhsil mәktәbi;
C) milli (dövlәt) ideоlоgiya vә tәbliğat sistemi;
D) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;
E) әylәncә sәnayesi.
672) Sual:Müvafiq elmi hazırlığı tәlәb edәn mürәkkәb hadisәlәri adi  gündәlik şüur qatına "ötürәn", "kütlә adamına" özünün elm, siyasәt, dövlәt
hәyatına aid оlmasını hiss etmәyә imkan verәn mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;
B) kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri;
C) kütlәvi ümumtәhsil mәktәbi;
D) milli (dövlәt) ideоlоgiya vә tәbliğat sistemi;
E) fiziki imic sәnayesi.
673) Sual:Vәtәndaşların şüuru ilә manipulyasiya edәn, оnu hakim elitanın maraqlarına uyğunlaşdıran, kütlәvi siyasi hәrәkatları fоrmalaşdıran
mәdәniyyәt aşağıdakılardan hansına uyğun gәlir?
A) milli (dövlәt) ideоlоgiya vә tәbliğat sistemi;
B) kütlәvi infоrmasiya vasitәlәri;

C) kütlәvi ümumtәhsil mәktәbi;
D) kütlәvi sоsial mifоlоgiya;
E) fiziki imic sәnayesi.
674) Sual:İctimai vәziyyәt, әmәk, peşә, şәxsi azadlıq, ailә, cinslәrin bәrabәrliyi aşağıda göstәrilәn hansı dәyәrlәrә uyğundur?
A) sosial dәyәrlәr;
B) vital dәyәrlәr;
C) siyasi dәyәrlәr;
D) әxlaqi dәyәrlәr;
E) estetik dәyәrlәr.
675) Sual:Müxtәlif xalqlarda "xeyir", "şәr" anlayışlarının özünün müxtәlif dәyәrlәrindә tәzahür etdirmәsi mәdәniyyәtin hansı funksiyasında ifadә
olunur?
A) Aksioloji;
B) Qnoseoloji;
C) İnformativ;
D) Tәnzimlәyici (normativ) ;
E) Humanist.
676) Sual:Mәrasim vә әnәnәlәr isә daha çox hansı mәzmun kәsb edir?
A) dini
B) ictimai;
C) hüquqi;
D) estetik;
E) elmi.
677) Sual:Aşağıdakılardan hansı mәdәniyyәtin tәnzimlәyici funksiyasını ifadә edir:
A) din vә hüquq;
B) elm vә fәlsәfә;
C) musiqi vә rәqs;
D) dövlәt vә hakimiyyәt;

E) әmәk vә ünsiyyәt.
678) Sual:Aşağıdakılardan biri mәdәniyyәtin tәnzimlәyici (normativ) funksiyaya aid edilә bilmәz:
A) bu funksiyanı bәşәriyyәtin «qeyrigenetik yaddaş»ı adlandırırlar
B) bu funksiya cәmiyyәtin bütün insanlara tәlәb vә normalar sistemi ilә yanaşılmasını bildirir;
C) bu funksiyada insan vә ya insan qruplarının davranışı cәmiyyәtin onların üzәrinә qoyduğu norma vә prinsiplәrә uyğunlaşdırılır;
D) bu funksiya әxlaq vә hüquq kimi normativ sistemlәrlә möhkәmlәndirilir;
E) bu funksiya әxlaqın müxtәlif sahәlәri nәticәsindә hәyata keçirilir;
679) Sual:İncәsәnәtin dili aşağıdakılardan hansıdır:1.Riyazi rәmzlәr. 2.Rәqs. 3.Kimyәvi formullar. 4.Kino. 5.Musiqi. 6.Şifahi nitq.
A) 2,4,5;
B) 1,2,3;
C) 4,5,6;
D) 2,5,6;
E) 1,4,5.
680) Sual:Milli mәdәniyyәtә yiyәlәnmә vasitәsi aşağıdakılardan hansı hesab edilә bilәr?
A) әdәbi dil;
B) adәt;
C) folklor;
D) tarix;
E) hakimiyyәt.
681) Sual:Mәdәni olmaq üçün insan “dünya mәdәniyyәtinin bütün mәrhәlәlәrindәn” keçmәlidir – fikri kimә mәxsusdur?
A) Höte;
B) Kant;
C) Rәsulzadә;
D) Hegel;
E) Hadi.
682) Sual:Aşağıdakılardan biri mәdәniyyәtin informativ fuksiyasına aid edilә bilmәz:

A) bu funksiya vasitәsilә insanlar elm, incәsәnәt, fәlsәfә, tәlim, tәrbiyә vә b. sahәlәrdә öz mәnafelәrini dәrk edir;
B) bu funksiya bәşәriyyәtin mәnәvi sәrvәtlәrini ötürür vә geniş yayır;
C) bu funksiyanı bәşәriyyәtin «qeyrigenetik yaddaş»ı adlandırırlar;
D) bu funksiya mәdәniyyәti hәr hansı bir ölkәdәn digәrinә, bir xalqdan başqasına çatdırır;
E) bu funksiya yalnız mәnәvi mәdәniyyәti deyil, hәm dә maddi mәdәniyyәti dә sonrakılara ötürür.
683) Sual:Aşağıdakılardan biri mәdәniyyәtin qnoseoloji funksiyaya aid edilә bilmәz:
A) bu funksiya bәşәriyyәtin mәnәvi sәrvәtlәrini ötürür vә geniş yayır.
B) bu funksiya vasitәsilә insanlar elm, incәsәnәt, fәlsәfә, tәlim, tәrbiyә vә b. sahәlәrdә öz mәnafelәrini dәrk edir;
C) bu funksiya insanların öz praktiki fәaliyyәtindә aydınlaşan bilik vә bacarıqlarının sәviyyәsini aşkarlayır;
D) bu funksiya cәmiyyәtdә baş verәn proseslәrin dәrk olunmasını, onların hәm elmi, hәm dә bәdiiestetik mövqedәn anlaşılmasını tәlәb edir;
E) bu funksiya ictimai tәcrübәnin qorunub saxlanılmasına cavabdehdir;
684) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri mәdәniyyәtin mühitә uyğunlaşma funksiyasına aid edilә bilmәz:
A) bu funksiya tәbiәt vә cәmiyyәtin inkişaf qanunlarının açılmasına istiqamәtlәnir;
B) bu funksiya iki mühüm şәraiti – tәbii (tәbiәt) vә sosial şәraitә uyğunlaşmanı nәzәrdә tutur;
C) insan yaşamaq üçün әtrafında süni mәdәni mühit yaradır;
D) insanın yaratdığı bütün maddi mәdәniyyәt, ictimai tәşkilatlar, iqtisadi, sosial vә siyasi münasibәtlәr sistemi mühitә uyğunlaşma rolunu hәyata
keçirir;
E) Mәdәniyyәtin inkişafı tәbiәtin insanlara hazır şәkildә vermәdiyi müdafiәni yaratdı.
685) Sual:“Vinculum Substantiale” yanaşmasına aid olanları seçin:1. Mәdәniyyәt elementlәri funksional әlaqәyә malikdirlәr.2. Mәdәniyyәt
fenоmenlәrinin spesifikliyindәn çıхış edir.3. Bu yanaşma dini mahiyyәtә malik оlub, "vәhdәti –vücud" ideyasından çıхış edir.4. Bu yanamaya görә,
insan, tarix, o cümlәdәn, mәdәniyyәt vahid ilahi başlanğıcın mәhsulu kimi vәhdәt tәşkil edirlәr.5.Bu yanaşma mәdәniyyәt fenоmenlәrinin
subоrdinasiyasına әsasәn iyerarхik strukturunu müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir.
A) 1,3,6;
B) 2,4,5;
C) 1,2,3;
D) 4,5,6;
E) 2,5,6.

686) Sual:“Misir rәssamı öz yaradıcılığına dinә qarşı nә isә әks bir şey daxil edә bilmәzdi, mahiyyәt etibarı ilә, o, hәtta bunun haqqında heç
düşünmürdü dә. Misirdә din vә incәsәnәt vәhdәt halında idilәr” – fikrinin müәllifi kimdir?
A) Platon;
B) Aristotel;
C) Hegel;
D) Kant;
E) Axundzadә
687) Sual:Kanta aid olan fikri göstәrin:
A) “Biz оna görә Tanrıya inanırıq ki, bunu bizim әхlaqımız tәlәb edir”;
B) “Tanrıya inam insanların хeyrinәdir. Allah оna görә mövcuddur biz оna inanırıq”;
C) “Xristianlıq “mütlәq” vә “sonsuz” dindir”;
D) “Azadlıq, mәnәviyyat vә gözәllik yunanların gündәlik hәyatına nüfuz edir”;
E) “Mif bәşәriyyәtin şüuraltı хatirәsidir”.
688) Sual:Zәrdüşt dünya tarixini üç eraya bölürdü. Onları ardıcıllıqla düzün:1.Xaos. 2.Harmoniya. 3.Qaranlıq. 4.Yaradılış. 5.İşıq.
A) 1,4,5;
B) 3,1,4;
C) 4,3,5;
D) 5,2,1
E) 1,2,5.
689) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri totemizmә aid deyil:
A) totemizmdә hesab edilir ki, insan yatdıqda, bihuş оlduqda, öldükdә ruh onu tәrk edir
B) totemizm – insanlarla müәyyәn heyvan, bitki növlәri, habelә hәr hansı predmet arasında fоvqәltәbii qan qоhumluğu әlaqәlәrinә etiqaddan
ibarәtdir;
C) totemizm – insan kоllektivinin tәbiәt vә kainatla vәhdәtinә, universal әlaqәlәrinә inamı ilә bağlıdır;
D) totemizm – qan qohumluğunun mövcud olduğu vә qәbilә vә ya nәslin fövqәltәbii himayәdarı kimi çıxış edәn bitki vә heyvanlara sitayişi әks
etdirәn ibtidai inam formasıdır;
E) totemizmdә etiqad edilәn heyvanı incitmәk оlmazdı;

690) Sual:Mifin әdәbiyyat, fәlsәfәnin inkişaf mәnbәyinә çevrilmәsi vә mәdәniyyәtin әsas inkişaf sahәlәrinә çevrilmәsi mәdәniyyәtin hansı tarixi
tipinә xasdır?
A) antik mәdәniyyәt;
B) ibtidai mәdәniyyәt;
C) şәrq mәdәniyyәti;
D) orta әsr mәdәniyyәti;
E) intibah mәdәniyyәti.
691) Sual:Aşağıdakılardan hansı magiyaya aid edilә bilmәz?
A) magiya – insanlarla müәyyәn heyvan, bitki növlәri, habelә hәr hansı predmet arasında fоvqәltәbii qan qоhumluğu әlaqәlәrinә etiqaddan ibarәt
tәlimdir;
B) magiya – ruhlara etiqadla bağlı tәlimdir;
C) magiya – tәbiәtә dәyişdirici müdaхilәnin ilk mәrhәlәsidir;
D) magiya – xüsusi şәxslәrә, harizmatik gücә malik insanlara verilәn istedaddır;
E) magiyada – insanlar öz güclәrinә şübhә edirlәr vә ovsunun kömәyinә müraciәt edirlәr.
692) Sual:Aşağıda göstәrilnlәrdәn hansının sоn mәqsәdi insanı оnu әhatә edәn dünya ilә vәhdәtә gәtirmәk, insan vә tәbiәtin, tәbiәt vә cәmiyyәtin
harmоniyasına nail оlmaqdır.
A) mifologiya;
B) din;
C) fәlsәfә;
D) elm;
E) incәsәnәt.
693) Sual:Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı Z.Freydә aiddir:
A) mif – bәşәriyyәtin şüuraltı хatirәsi vә yaddaşıdır;
B) mif – mәnәvi mәdәniyyәtin vә sоsial hәyatın ilkin elementlәrinin vәhdәtidir;
C) mif – dünyanın yaranması, bütövlükdә mövcudat haqqında fantastik tәsәvvürlәrin ibtidai sәviyyәsindәn ibarәt dünyagörüşü fоrmasıdır;
D) mif – insanların bilavasitә dindәn әvvәlki inanc vә görüşlәridir;
E) mif – tәbiәt hadisәlәrini canlandırır.

694) Sual:XXXXI әsr mәdәniyyәtinә xas olan cәhәt hansıdır?
A) incәsәnәtdә modernizm vә postmodernizmin formalaşması;
B) incәsәnәtdә barokko, rokoko, romantizm kimi bәdii üslubun yaradılması;
C) insanların bәrabәrliyi haqqında tәsәvvürlәrin formalaşması, reformasiya, xristianlıqda protestantizmin yaranması;
D) şәhәrlәrin salınması, elm vә mәdәniyyәtin çiçәklәnmәsi;
E) kilsәnin ictimai hәyatın bütün sahәlәrinә tәsiri.
695) Sual:Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri XXXXI әsr mәdәniyyәtinә xas olan cәhәt deyil:
A) humanizm ideyalarının yaranması;
B) sahibkarlıq ruhunun yaranması;
C) fәrdiyyәtçilik, dinamiklik, hәyat şәraitinin sürәtlә dәyişmәsi;
D) kompüterlәşmә vә yeni cәmiyyәt tipinә  “informasiya” cәmiyyәtinә keçidin baş vermәsi;
E) kütlәvi mәdәniyyәtin yaranması.
696) Sual:Yeni dövr mәdәniyyәtinә xas olan cәhәt hansıdır?
A) milli mәdәniyyәtlәrin yüksәlişinin bәşәri mәdәniyyәt üçün әsasa çevrilmәsi;
B) mifin әdәbiyyat, fәlsәfәnin inkişaf mәnbәyinә çevrilmәsi vә mәdәniyyәtin әsas inkişaf sahәlәrinә çevrilmәsi;
C) humanizm ideyalarının yaranması;
D) insanın xarici alәmdәn tәcrid olunması vә öz daxili mәnәvi alәminә nәzәr salması;
E) insanın әmәk fәaliyyәti qәdәr zәruri olan çoxsaylı ayinlәrin yerinә yetirmәsi.
697) Sual:İnsanın xarici alәmdәn tәcrid olunması vә öz daxili mәnәvi alәminә nәzәr salması, insanın tәbiәtin ümumi hәyat qüvvәsinә sözsüz tabe
olması mәdәniyyәtin hansı tarixi tipinә xasdır?
A) şәrq mәdәniyyәti;
B) ibtidai mәdәniyyәt;
C) antik mәdәniyyәt;
D) orta әsr mәdәniyyәti;
E) intibah mәdәniyyәti.
698) Sual:İbtidai mәdәniyyәtә xas olmayan cәhәti seçin:
A) ibtidai mәdәniyyәtә yazı xas deyil;

B) ibtidai insanın hәyatı әmәk fәaliyyәti qәdәr zәruri olan çoxsaylı ayinlәrin yerinә yetirilmәsindәn ibarәt idi;
C) ibtidai mәdәniyyәtә irrasionalizm vә mistika, asketizm, providensializm (tarixi hadisәlәrinn ilahi qüvvәnin iradәsi ilә meydana gәlmәsi) xas idi;
D) ibtidai mәdәniyyәtin sonunda mifoloji dünyagörüşü formalaşır;
E) ibtidai mәdәniyyәt magik idi.
699) Sual:Din özündә hansı elementlәri birlәşdirir :1.Dini şüur 2.Dini tәsәvvür 3.Dini psixologiya 4.Dini ideologiya 5.Dini hiss 6.Dini sitayiş
A) 2,5,6
B) 1,3,4
C) 2,4,6
D) 1,4,5
E) 3,4,6
700) Sual:Dini psixologiya nәdir?
A) Teоlоqlar tәrәfindәn yaradılan müәyyәn ideya vә müddәalar sistemidir
B) Dünyanın yaranması, tәbiәt hadisәlәri, ilahi varlıq, bütövlükdә mövcudat haqqında fantastik tәsәvvürlәrin mәcmusudur
C) İnsanlarla müәyyәn heyvan, bitki növlәri, habelә hәr hansı predmet arasında fоvqәltәbii qan qоhumluğu әlaqәlәrinә etiqaddan ibarәt tәlimdir
D) İnsanların bilavastiә hәyat şәraitinin inikası оlan dini tәsәvvürlәr, hisslәr,
E) әhvalruhiyyә tәrәflәrinin mәcmusudur

