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1. Література – це мистецтво: 

а) звуку;                                                                                                                                 

б) лірики;                                                                                                                                    

в) слова. 

2. Веди – це пам’ятка  словесності: 

а) іудейської;                                                                                                                        

б) праслов’янської ;                                                                                                              

в) індоєвропейської. 

3. Як називається сукупність літератур народів усього світу: 
 

а) всесвітня література;                                                                                                    

б)  національна література; 

в) зарубіжна література;                                                                                                       
г)  всесвітній літературний процес? 

 

4.  Біблія складається з:  
 

а)  трьох книг;                                                                                                                           

б)  сімдесяти семи книг;         

в)  дев'яноста восьми книг;                                                                                                  
г)  ста п'ятдесяти книг. 

 

5. Коли була створена Біблія: 

а) II тис. дон. е.; 

б) І тис. дон. е.;                                                                                                                   

в) XII ст. до н. е.; 
г) від610-632рр.? 

6. Коли було створено Коран: 

а) II тис. до н. е.;                                                                                                               
б) І тис. до н. е.; 

в) XII ст. до н. е.; 

г) від 610-632рр.? 
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7. Коли були створені Веди: 

а) II тис. дон. е.; 
6) 1 тис. дон. е.: 

в) XIIст. дон. е.; 

г) від 610-632рр? 
 

8. У перекладі з грецької слово «Біблія» означає: 

а) збірка;                                                                                                                                      

б) книга;                                                                                                                                    

в) творіння. 

9.  Слово «Євангеліє» означає:  

 
          а) нова радість;                                                                                                                         

б)  прихід Бога;                                                                                                                      

в)  блага звістка;                                                                                                         

г)  погана звістка. 
 

10. Як звали біблійного героя, чия сім'я єдина врятувалася під час 

всесвітнього потопу? 
          а) Авраам;  

б)  Адам; 

в)  Авель;                                                                                                                    

г)  Ной. 
 

11. Старий Заповіт Біблії складається з скількох складових? 

а) 7 ;     б) 4;     в) 10. 

 

12. Навіщо Соломон промовляв свої притчі? 
 

а) щоб навчати людей;                                                                                      

б) щоб прославитися;                                                                                                     
в) щоб розважитися. 
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13.  Як називається ритмічна римована проза, якою написані мекканські сури 

Корану: 
 

а) айяти;                                                                                                                                             

б) басмалі;                                                                                                                                            

в) садж;                                                                                                                                                     
г) тора? 

 

14. Мистецтво слова – це:   

а) музика;                                                                                                                        

б) література;                                                                                                                             

в) театр. 

15. У перекладі із санскриту слово «Веди» означає: 

а) бажання;                                                                                                                  

б) почуття;                                                                                                                             

в) знання. 

16. Яка одиниця лежить в основі літератури як виду мистецтва: 
 

а)  звук;                                                                                                                                  

б)  слово;                                                                                                                          

в)  рух;                                                                                                                     
г) інтонація? 

 

17. Веди, Біблія, Коран мають вплив на розвиток світового літературного 

процесу тому, що ці книги є: 
 

     а) розповіддю про минуле людства; 

     б) енциклопедією знань, культурним фондом, моральним кодексом 
на родів, невичерпним  джерелом сюжетів і тем для мистецтва всього 

світу; 

      в) зібранням моральних норм окремих народів. 

 
18. Скільки Євангелій у Біблії?  

а)   40;                                                                                                                                        

б)   4;                                                                                                                                          
в)   15;                                                                                                                                        

г)   8. 
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19. Кого першого створив Бог? 
 

а) Адама;                                                                                                                                            

б) Єву;                                                                                                                                    

в)  Змія;                                                                                                                                             
г) Яблуко. 

 

 
20. Установіть відповідність між назвами збірників Вед та їхнім 

основним змістом: 

1.Ригведа             а) збірка заклинань жерців 

2. Самаведа   б) збірка жертвоприношень 
З.Яджурведа   в) збірка гімнів 

4.Атхарваведа        г) збірка пісень 

 

21. Установіть відповідність між священними книгами та дослівним 

значенням їхніх назв 
1.  Веди                   а) те, що читають, вимовляють 

2.  Біблія.                   б) священне знання  

З.  Коран                   в) книга 

 

22. Установіть послідовність між світовими релігіями та їх священними 
книгами: 

 

          1. Веди а)християнство 

          2.Біблія б) іслам                                                                                                
3. Авеста    в) індуїзм                                                                                               

4. Коран     г) зороастризм 

 

23. Установіть хронологічну послідовність виникнення священних книг: 
а) Біблія;                                                                                                                         

б) Коран;                                                                                                                             

в) Веди. 
 

24. Мойсей – це герой: 

а) Старого Заповіту;                                                                                                  

б) Євангелія;                                                                                                              

в) Корану. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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