კულტურა და თანამედროვეობა, კულტუროლოგია I კურსი
(ეკონომიკა, სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები) I,II
სემესტრი. 2020-2021 წელი
(შუალედური გამოცდის ნიმუში)
Question

1

რა არის ცივილიზაცია?
Select one:
a. ცივილიზაცია არის კულტურის სოციალიზაცია;
b. ცივილიზაცია არის საზოგადოების მატერიალური ცხოვრების გარკვეული ეტაპი;
c. ცივილიზაცია არის შემეცნებითი და მხატვრული აზროვნების ნაყოფი.
Question

2

როგორ წარმოიშვა ხელოვნება?
Select one:
a. პრაქტიკის საფუძველზე;
b. ფერების შეგრძნებით;
c. მარქსისტული ესთეტიკით.
d. ადამიანის სურვილით - შეექმნა მშვენიერება, მიებაძა სამყაროსათვის და ამ არტისტული
მიბაძვით, ანუ სახობრივი აზროვნებით შეექმნა მშვენიერების ნიმუში;
Question

3

აზროვნების ორი ფორმიდან, მეცნიერული და მხატვრული, რომელია ადამიანისათვის
თანდაყოლილი ნიჭი.
Select one:
a. მეცნიერული აზროვნება;
b. მხატვრული აზროვნება.
c. მეცნიერულიც და მხატვრულიც;
Question

4

რა მხატვრული ღირებულება გააჩნია ხელოვნების ნაწარმოებს?
Select one:
a. ემოციისაგან თავისუფალია;
b. ნაწარმოები გადმოცემულია ე.წ. მშრალი ფაქტები;
c. ესთეტიკური ზემოქმედებით ხდება ადამიანის ემოციური დამუხტვა და მისი ზნეობრივი
აღზრდა.
d. ნაწარმოებში რამდენიმე ფრაზით მინიშნებულია პერსონაჟთა ურთიერთობები;

Question

5

ვის კალამს ეკუთვნის ნაწარმოები „გველის პერანგი“?
Select one:
a. ჭაბუა ამირეჯიბი;
b. მიხეილ ჯავახიშვილი;
c. ვახტანგ კოტეტიშვილი;
d. გრიგოლ რობაქიძე.
Question

6

ვინ იყვნენ რითმიანი ლექსის ვირტუოზები?
Select one:
a. სულხან-საბა ორბელიანი;
b. გრიგოლ ხანძთელი;
c. ჩახრუხაძე, რუსთაველი.
d. იოანე მინჩხი;
Question

7

რა მდგომარეობაშია უკულტურო ადამინი?
Select one:
a. ადამიანი უკვე აღარ ადამიანობს.
b. აკეთებს არქეოლოგიურ აღმოჩენებს;
c. იძენს სულიერ სიმდიდრეს;
d. წერს სასიყვარულო ბარათებს;
Question

8

ვინ აიყვანა უკანასკნელი საუკუნეებში ქართული რითმიანი ლექსი ახალ სიმაღლეზე?
Select one:
a. გიორგი მერჩულემ;
b. გრიგოლ ორბელიანმა.
c. ლია სტურუამ;
d. ილიამ, აკაკიმ, გალაკტიონმა;
Question

9

ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო რუკაზე თითქმის აღნიშნულიც კი არ იყო. რად ითვლებოდა
საქართველო?
Select one:

a. გაღატაკებულ ქვეყანად.
b. რუსეთის გუბერნიად;
c. დამოუკიდებლად;
d. პატარა ქვეყანად;
Question

10

რომელ მწერალს ეკუთვნის ნაწარმოები „ახალგაზრდა ვერთერის ვნებანი“?
Select one:
a. გოეთე;
b. ჰაინე;
c. შექსპირი.
d. შილერი;
Question

11

რატომაა ქართული კულტურა სწორედ ქართველების ეროვნული კულტურა?
Select one:
a. იმიტომ, რომ ქართული კულტურა არის სწორედ ერის ფუნდამენტურ ღირსებებზე
აგებული კულტურა და ამით იგი ქართველების სულის გამომზეურებაა;
b. ის, რასაც ქართულ კულტურას უწოდებენ, ეკუთვნის არა მარტო ქართველებს, არამედ სხვა
ერებსაც.
c. ცალკეული ეროვნული კულტურები საერთოდ არ არსებობს;
Question

12

ვის აქვს ლათინური ანბანი?
Select one:
a. ინგლისელებს,ფრანგებს, იტალიელებს, რუსებს.
b. ჩინელებს;
c. ვიეტნამელებს;
d. იაპონელებს;

