
0926 - Dizayn reklamı 

1. Sual: Cədvəllərin yaranmasında sonrakı mərhələ nədir? (Çəki: 1) 

)maket-standartların meydana gəlməsi 

təsvirlərin daha çox əks olunması 

vertikal xətlərdən istiafdənin çoxaldılması 

sütunun uzunluğunun azaldılması 

sütunlararası sahələrin azaldılması 

2. Sual: Avropada modul cədvəlləri nə vaxt tətbiq olunmuşdur? (Çəki: 1) 

)firma stilinin yaranması zamanı 

yeni jurnalların dərc olunması zamanı 

kağızın dünya standartı yaranan zamanı 

reklam yaranan zaman 

heç biri 

3. Sual: ASKO səhmdar sıgorta şirkəti hansı metodik tövsiyyələri buraxılmışdır?  

modul cədvəli 

sığortanın təşkili 

)«reklamda firma stili» 

sığortanın əhəmiyyəti 

dizaynın əsasları 

4. Sual: T. Ostvald nəyi təklif etmişdir? (Çəki: 1) 

reklamda qrafiklərdən istifadə olunmasını 

)kağızın dünya standartını 

dizayn elementlərinin artırılmasını 

kağız formatlarının kiçildilməsini 



kompanentin imkanlarının artırılmasını 

5. Sual: Alan Xerlbertin «cədvəllər» kitabında modul cədvəlinin hansı növünə rast 
gəlməsi mümkündür? (Çəki: 1) 

)ən mürəkkəb növünə 

ən sadə növünə 

qarışıq növünə 

ucuz növünə 

qiymətli növünə 

6. Sual: Sənayedə inkişaf etmiş xarici ölkələrdə dizaynın yaranmasının səbəbi nədir?  

predmesiz incəsənətdən ayrılmaq 

)malların satışını hər hansı bir tərzdə stimullaşdırmaq 

rəssam və nəzəriyyəçiləri bir araya toplamaq 

istehsalçıları və konmtruktivləri maarifləndirmək 

heç biri 

7. Sual: İstehlakçıya əmtəəyə dair hər hansı hissi, duyğu doğuran informasiyanı nəyin 
vasitəsilə aşılamaq olar? (Çəki: 1) 

kompyuterin 

predmetin 

mühəndisliyin 

)dizaynı 

layihələndirmənin 

8. Sual: Cədvəlləri işləyərkən kvadratı və ondan çıxarılmış düzbucaqlını əsas götürən 
kimdir? (Çəki: 1) 

D. Drav 

)Y Müller – Brakman 



P. Keinq 

R. Holl 

Q. Braudye 

9. Sual: Xüsusi həndəsi xassələrinə görə mütanasib əlaqələrin yaradılması üçün 
«inşaat materialı» kimi nədən istifadə olunmalıdır?  

rənglərin uyğunluğundan 

)fəza formalarının ölçü mütənasibliyindən 

vertikal və horizontal xətlərdən 

həndəsi fiqurlardan 

modellərdən 

10. Sual: Dizaynın keçmişdən indiyədək ən güclü cəhəti nədir? (Çəki: 1) 

)estetikliliyi 

 obrazlılığı 

sadəliyi 

mürəkkəbliyi 

 uzunömürlülüyü 

11. Sual: Dizaynın estetikliyi necə prinsipial məqamla izah olunur?   

3 

4 

)2 

5 

6 

12. Sual: Dizaynda professional modelinin yaranması dövrü onun inkişafının hansı 
mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 



)birinci 

ikinci 

üçünçü 

dördüncü 

beşinci 

13. Sual: Dizaynın inkişafının ikinci mərhələsi neçənci illəri əhatə edir?  

1909-1920 

1999-2001 

)1923-1932 

1908-1925 

1905-1930 

14. Sual: Diplomlu dizaynerlərin- Texniki Estetika İnstitutunda məzunların 
buraxılmasına başlanılması, dizaynerlərin peşəkar hazırlanması üçün digər təhsil 
mərkəzlərinin yaradılması dizaynın inkişafının hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

 )ikinci 

 birinci 

üçünçü 

dördüncü 

beşinci 

15.Sual: Dizaynın təcrübi və tətbiqi məsələlərin həllinə istiqamətlənməsi onun 
inkişafının hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

birinci 

üçünçü 

)ikinci 

dördüncü 



beşinci 

16.Sual: Dizaynın orijinal yaradıcılıq konsepsiyasının formalaşması onun inkişafının 
hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

birinci 

)ikinci 

üçünçü 

dördüncü 

beşinci 

17.Sual: Dizaynın inkişafının üçünçü mərhələsi neçənci illəri əhatə edir?   

1920-1949 

1905-1940 

)1933-1960 

1990-2000 

1988-1999 

18.Sual: Standartlaşdırma prinsipinin nəinki insanlara, həmcinin yaradılan süni 
mühitə tətbiq olunması dizaynın inkişafının hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

birinci 

)üçünçü 

ikinci 

dördüncü 

beşinci 

19.Sual: Dizayn inkişafının hansı mərhələsində ixtiraçılıq və novatorluq ab-havası 
dizaynı tərk etməyə başlamışdır? (Çəki: 1) 

 ikinci 

)üçüncü 



birinci 

dördüncü 

beşinci 

20.Sual: Dizaynın dar tətbiqi istiqamətlərə bölünməsi onun inkişafının hansı 
mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

)üçüncü 

ikinci 

birinci 

dördüncü 

beşinci 

21.Sual: Dizaynın inkişafının dördüncü dövrü hansı illəri əhatə edir?  

2001-2009-cu illər 

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli 

 )keçən əsrin 60-80-ci və ya 60-90-cı illəri 

1905-1910 

XX əsrin 50-ci illəri 

22.Sual: Dizayn inkişafının hansı mərhələsi bədii konstruksiya etmənin dirçəliş dövrü 
adlandırıla bilər? (Çəki: 1) 

üçüncü 

beşinci 

ikinci 

birinci 

)dördünçü 

23.Sual: Xalq istehlakı mallarının funksional və estetik keyfiyyətinə ciddi diqqət 
yetirməyə dizaynın inkişafının hansı mərhələsində başlanmışdır?   



birinci 

ikinci 

 beşinci 

)dördüncü 

üçüncü 

24.Sual: «Kitab aləmi», «Moskva axşam», «Yeni mallar» və s. nəşrlərin 
yayımıdizaynın inkişafının hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

birinci 

 ikinci 

)dördüncü 

beşinci 

üçüncü 

25.Sual: Hər hansı bir obyektə bütöv və vahid bir sistem kimi baxmaq nəyin əsas 
prinsiplərindən biridir? (Çəki: 1) 

komplekləşdirmənin 

)sistemli yanaşmanın 

konstruktivliyi 

məntiqi dizaynın 

 obrazın 

26.Sual: Hər hansı bir sistemin həyat (yaşamaq) qabiliyyəti nədən asılıdır?  

potensial istehlakçılardan 

elementlərin kifayətliliyindən 

nəşriyyat fəaliyyətinin düzgün həyata keçirilməsindən 

düzgün layihələndirmədən 



)onun strukturunun nə qədər fnuksional olmasından 

27.Sual: Təcrübi olaraq istənilən fəaliyyətin təşkilini universal üsulu kimi çıxış edən 
nədir? (Çəki: 1) 

obyekt 

estetika 

)sistemli dizayn 

obraz 

subyekt 

28.Sual: «……….. dedikdə, layihənin müəllifi- dizayner və gələcək obyektin 
potensial istehlakçısı başa düşülür» cümləni tamamlayın (Çəki:  

subyekt 

şüur 

layihə 

rasionallıq 

 )obyekt 

29.Sual: Müştərinin arzularının layihədə hansı dərəcədə nəzərə alınması və potensial 
istehlakçı, qarşısında məhsulun hansı görkəmdə duracağı nədən asılıdır? (Çəki: 1) 

məhsulun keyfiyyətindən 

)dizaynerin peşakarlığından 

reklamdan 

layihələndirmədən 

modelləşdirmədən 

30.Sual: Dizaynda nəyə dizaynerin işlədiyi layihə və istehlakçının aldığı 
materiallarının məhsulun vəhdəti kimi baxılır? (Çəki: 1) 

obraza 



simmetrikliyə 

)obyektə 

kompozisiya 

sistemə 

31.Sual: Dizaynerin ümumi xarakterini nə müəyyən edir?I tələb II cəmiyyət III insan 
IV mədəniyyət (Çəki: 1) 

I, II 

I, III 

)I,II,III,IV 

I, IV 

I,III 

32.Sual: Dizayner hər hansı obyektinin işarəli sistemi ənənəvi dizaynın hansı 
vasitəsidir? (Çəki: 1) 

 sistemli 

 texnoloji 

semiotik 

)bədii 

materialşünaslıq 

33.Sual: Estetik ifadəli, üzvi və effektiv layihələ üçün xarakterik olan harmonik xarici 
firma ənənəvi dizaynın hansı vasitəsidir? (Çəki: 1) 

)bədii 

fizioloji 

 sistemli 

 materialşünaslıq 

semiotik 



34.Sual: Materialların xüsusiyyətlərinin istifadə olunması ilə dizaynerə obyektinin 
funksiyasını daha adekvat ifadə etməyə imkan verən ənənəvi dizaynın hansı 
vasitəsidir? (Çəki: 1) 

bədii 

)materialşünaslıq 

semiotik 

sistemli 

heç biri 

35.Sual: Layihənin məqsədi və bu məqsədə nail olmağın üsullarını əsaslandıran 
nədir? (Çəki: 1) 

)dizayn konsepsiyası 

optimal model 

 proqram 

tipoqrafiya 

layihələndirmə 

36.Sual: Dizayn – konsepsiyasının reallaşdırılması əməliyyatlarının əsas qruplarını 
əks etdirən nədir? (Çəki: 1) 

obraz 

)proqram 

obeykt 

kommersiya 

heç biri 

37.Sual: Proqram, layihələndirmə üçün ilkin faza qismində çıxış edən nədir?  

obraz 

obyekt 



subyekt 

)dizayn 

sistem 

38.Sual: Yaradılan obyektin dizayn – konsepsiya əsasında xarakteristikalarını və 
həyata keçirilən fəaliyyətin əsas subyektləri arasında kommunikasiya qaydalarını 
müəyyən edən nədir? (Çəki: 1) 

kompyuter 

KİV 

)proqram 

model 

 layihə 

39.Sual: Bir layihə çərçivəsində iki dizayn proqrammı necə həyata keçirilə bilər?  

)paralel və ardıcıl 

yalnız ardıcıl 

açıq və qapalı 

daxili və xarici 

yalnız paralel 

40.Sual: «……….. – dizaynerin obyekt üzərində detallarla iş planından ibarət olur» 
cümləsini tamalayın (Çəki: 1) 

DP-2 

DP-3 

)DP-1 

DP-4 

DP-5 

41.Sual: «…….. DP-1-in əsasında işlənir və layihəni ideal virtual mövcudluqdan 



maddi varlığa keçiirilir» cümləsini tamamlayın (Çəki: 1) 

DP-4 

)DP-2 

DP-3 

DP-5 

DP-6 

42.Sual: Obyektin bütün məqamlarını, ilkin konseptual layihələndirmədən sonrakı 
funksionallığadək bütün cəhətlərini əhatə edən nədir? (Çəki: 1) 

)sistemli dizayn 

 obyekt 

 layihələndirmə 

 modelləşdirmə 

obraz 

43.Sual: Keçən əsrin 20-ci illərində dövri nəşrlərin tərtibatı neçə təşkiledicidən əmələ 
gəlirdi? (Çəki: 1) 

)2 

3 

4 

5 

6 

44.Sual: Əvvəlcədən işlənmiş sxem əsasında düzüm haqqında ilk dəfə kimin 
kitabında məlumat verilir? (Çəki: 1) 

)F.M. Kerjentsev 

V. Muxuna 

V. Tatlin 



 A. Zavinskiy 

A. Rodçenko 

45.Sual: Qəzet və jurnal dizaynında sistemli dizaynın predmeti nədən ibarətdir?  

modelləşdirmədən 

konsturksiyadan 

onların tərtibatından 

 tematik vahidlərdən 

)nəşrin bütöv sturuklaşmış modelindən 

46.Sual: Sistemləşdirmə necə xarakter daşıyır? (Çəki: 1) 

)ancaq xarici 

ancaq daxili 

daxili və xarici 

açıq 

 qapalı 

47.Sual: Nəşrin strukturu və kompozisiyanın təhlili əsasında tərtib olunan nədir?  

kommunikasiya 

kompazisiya 

)konsepsiya 

 obyekt 

obraz 

48.Sual: Konsepsiyanın nəşrin strukturu və kompozisiyanın təhlili əsasında tərtib 
olunması hansı halda doğrudur? (Çəki: 1) 

)nəşr artıq mövcuddur 

müəyyən auditoriya vardır 



metodikalar eynidir 

dizayn-sistem mövcuddur 

nəşr olunan obyekt çoxsaylı nömrələrdən ibarətdir 

49.Sual: Reklamın obyektinin struktur vəhdəti nədə ifadə olunur? (Çəki:  

mətndə 

 obrazda 

)kompozisiyada 

 təsvirdə 

strukturunda 

50.Sual: Dizayner bütün elementləri və kompleksləri müəyyən əlaqələrə uyğun təşkil 
edən zaman kompozisiyanın hansı vasitələrindən istifadə olunur? (Çəki: 1) 

modelləşdirmə 

)harmonikləşdirmə 

 sadələşdirmə 

mürəkkəbləşdirmə 

bədii 

51.Sual: Kommersiya reklamının əsası nədir? (Çəki: 1) 

əhalini maraqlandırılması 

)onun mövcudluq mənbəyi, fəaliyyət sferası və iqtisadiyyatıdır 

formalaşması 

zövqün inkişaf etdirilməsi 

tərbiyə edilməsi 

52.Sual: Reklam məhsulunun təhlil edilməsi nələrdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

)bazar konyukturunun inkişafını izləmək və prioritet sahələrin müəyyən etməklə 



tələbin öyrənilməsi 

tələbin prqnozlaşdırılması 

nisbi tələbin dəqiqldəşdirilməsi 

alternativ tələbin qeydə alınması 

53.Sual: Müasir cəmiyyətdə reklamın iqtisadi vəzifəsi nədən ibarətdir?  

)qurğu kimi onun əks etdirilməsindən 

mal dövriyyəsinin inkişaf etdirilməsi 

tədavül xərclərinin inkişaf etdirilməsi 

ticarət sahəsindən səmərəli istifadə etdirilməsi 

işçilərdən səmərəli istifadə 

54.Sual: Reklam nəyi formalaşdırır? (Çəki: 1) 

)alıcı tələbatını 

təklifi 

tələb və təklifi 

malın funksiyalarını 

istehlakçı zövqünü 

55.Sual: «Sösium» modeli nəyə imkan verir? (Çəki: 1) 

texnika və texnologiyadan az istifadə etməyə 

əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə 

)verilmiş obyektin mürəkkəb quruluşunu aydın təsəvvür etməyə 

müəssisənin iqtisadi inkişafının surətlənməsinə 

istehlakçı zövqünün formalaşmasına 

56.Sual: Alıcı tələbatını nə formalaşdırır? (Çəki: 1) 

tələb 



 təklif 

)reklam 

estetik zövq 

estetik hiss 

57.Sual: Auditoriyanın zövq və stereotiplərini nə formalaşdırır? (Çəki: 1) 

)mədəni ənənələr və müasir tendensiyalar 

istehlakçı zövqü 

istehlakçı mədəniyyəti 

 reklam 

dizayn 

58.Sual: Dizayn sisteminin hansı modeli verilmiş obyektin mürəkkəb quruluşunu 
aydın təsəvvür etməyə, bütövlüyün çərçivəsində hər bir altsistemin həyat qabiliyyətini 
təyin edən zəruri və kifayətedici komponentləri seçməyə və onun dinamikasının 
izləməyə imkan verir?  

konstruktor modeli 

sistemli model 

sənaye modeli 

analitik model 

)sosium modeli 

59.Sual: Dizaynda vizual formalarda dərketmənin xarakterini nə formalaşdırır? (Çəki:  

)mədəni ənənələr və müasir tendensiyalar 

cəmiyyətin psixoloji parametrləri 

təhsil səviyyəsi 

estetik hiss 

konstruktor modeli 



60.Sual: Hansı modeldə subyekt kimi reklam agentliyi, yaradıcılq qruppu ayrıca 
dizayner çıxış edir? (Çəki: 1) 

bazar iqtisadiyyatı 

analitik model 

sənaye modeli 

konstruktor modeli 

)sosium 

61.Sual: İqtisadi situasiyada gözlənilməz dəyişiklik baş verən zaman reklam 
agentlikləri nəyə məcbur olur? (Çəki: 1) 

)reklam vasitələrində bağlanmış təbliğatı operativ dəyişməyə 

kommersiya bankları ilə razılaşmaya 

obyektə yeni keyfiyyətlər verməyə 

konstruktor modelindən istifadə etməyə 

dizaynerləri dəyişməyə 

62.Sual: İstehlakçı cəmiyyətini nə tərbiyə edir? (Çəki: 1) 

tələb 

təklif 

estetik zövq 

estetik hiss 

)reklam 

63.Sual: Keçid modeli nəyə istiqamətlənir? (Çəki: 1) 

reklam vasitələrindəki təbliğatı operativ dəyişməyə 

)obeyktə yeni keyfiyyətlər verilməsi vasitəsilə onun istifadə sferasının 
genişləndirilməsinə 

firmaların işinin yenidən qurulmasına 



yeni yaranmış müəssisələrin reklam strategiyasının müəyyənləşməsinə 

obyektin strukturunun və funksiyasının izlənməsinə 

64.Sual: Kommersiya banklarında gözlənilməz dəyişiklik baş verən zaman onlar nəyə 
məcbur olurlar? (Çəki: 1) 

reklam agentlikləri ilə əlaqəni kəsməyə 

profillərini dəyişməyə 

)reklam strategiyalarını hüquqi şəxslərdən fərdi əmanətçilərə yönəltməyə 

sosium modelindən istifadə etməyə 

konsturktor modelindən istifadə olunmasından imtina etməyə 

65.Sual: Mədəni ənənələr və müasir tendensiyalar nəyi formalaşdırır?  

müasir dizaynlı orijinalların çap formasının hazırlanmasını 

auditoriyanın zövq və stereotiplərinin inkişafının 

cəmiyyətin təhsil səviyyəsinin artımını 

dizayn sisteminin inkişafını 

)dizaynda vizual formalarda dərketmənin xarakterini və materialda obrazlı görmənin 
möhkəmləndirilməsi üsulunu 

66.Sual: Materialda obrazlı görmənin möhkəmləndirilməsi üsulunu nə formalaşdırır?  

istehlakçı psixologiyası 

)mədəni ənənələr və müasir tendensiyalar 

təhsil səviyyəsi 

dizayn 

reklam 

67.Sual: Müasir və mürəkkəb dizaynlı orijinalların çap formasının hazırlanması və 
sonra da tirajlanması üçün nəyin olması zəruridir? (Çəki:  

)müfaviq avadanlıq və peşə vərdişlərinin 



reklamın 

dizayın 

yalnız müvafiq avadanlıqların 

yalnız peşə vərdişlərinin 

68.Sual: Reklam fəaliyyəti sferasını nə tənzimləyir? (Çəki: 1) 

)qanunvericilik 

müəssisə rəhbəri 

resipient 

satıcı 

istehlakçı 

69.Sual: Reklam nəyə xidmət edir? (Çəki: 1) 

məhsul haqqında informasiyanın əldə edilməsinə 

tələb və təklifin razılaşmasına 

)malın bazarda irəliləməsinə 

istehsalçı zövqünün formalaşmasına 

bazar münasibətlərinin genişlənməsinə 

70.Sual: Reklamın görkəmi (forması) və məzmununa nə təsir göstərir?  

iqtisadi inkişaf 

)cəmiyyətin psixoloji parametri, təhsil səviyyəsi 

iqtisadi siyasi hadisələr 

tələb və təklif qanunu 

alıcı tələbatı 

71.Sual: Sosium modelində subyekt qismində kimlər çıxış edir? (Çəki: 1) 

yalnız yaradıcılıq qrupu 



)yaradıcılıq qrupu, ayrıca dizayner, reklam agentliyi 

yaradıcılıq qrupu, iqtisadçı alim, sosioloq 

reklam agentliyi və kommersiya bankı 

yalnız reklam agentliyi 

72.Sual: Müştərinin arzularının layihədə hansı dərəcədə nəzərə alınması və potensial 
istehlakçı, qarşısında məhsulun hansı görkəmdə duracağı nədən asılıdır? (Çəki: 1) 

məhsulun keyfiyyətindən 

 reklamdan 

)dizaynerin peşakarlığından 

 layihələndirmədən 

modelləşdirmədən 

73.Sual: Materialların xüsusiyyətlərinin istifadə olunması ilə dizaynerə obyektinin 
funksiyasını daha adekvat ifadə etməyə imkan verən ənənəvi dizaynın hansı 
vasitəsidir? (Çəki: 1) 

)materialşünaslıq 

 bədii 

semiotik 

sistemli 

heç biri 

74.Sual: Layihənin məqsədi və bu məqsədə nail olmağın üsullarını əsaslandıran 
nədir? (Çəki: 1) 

)dizayn konsepsiyası 

optimal model 

 proqram 

 layihələndirmə 



tipoqrafiya 

75.Sual: Bazar subyektlərinin fəaliyyəti nələrin köməkliyi ilə öyrənilir?  

)reklam vericilərinin 

reklam obyektlərinin 

reklam subyektlərinin 

reklam təşkilatçısının 

dizaynerlərin 

76.Sual: Bazar sisteminin inkişafında əsas rolu kim oynayır? (Çəki: 1) 

fiziklər 

kimyaçılar 

)iqtisadçılar 

psixoloqlar 

polifoloqlar 

77.Sual: Azərbaycanın istehlak bazarın özünəməxsusluğunu müəyyən edən amillər 
nədir? (Çəki: 1) 

)dinamikliyi 

passivliyi 

funksionallığı 

sistemlilik 

həcmlilik 

78.Sual: İstehlak bazarının əsas böyümə sərhədini nələr müəyyənləşdirir?  

)müəssisələr, təşkilatlar, firmalar 

yalnız təşkilatlar 

firmalar və təşkilatlar 



yalnız firmalar 

yalnız müəssisələr 

79.Sual: Reklam vasitələrinin fəaliyyətini yaşadan nədir? (Çəki: 1) 

firmanın ovu 

müəssisə və təşkilatlar 

təşkilatlar 

)fəaliyyət mərhələləri, hər gün yeni-yeni müstəvilərin qəbulu 

müəssisə 

80.Sual: Müəssisələrin qısa müddət ərzində artımı nəyin artmasında əksini tapır?  

firmaların artımında 

)reklam agentliklərinin artımı 

təşkilatların artımında 

firma nişanlarının artımında 

heç nəyin artmasından asılı deyildir 

81.Sual: Reklam dizaynının təkamül yolunu nələr müəyyənləşdirir? (Çəki:  

)ticarət sənaye təyinatlı reklamdan istehlakçıyadək rubrikalı reklam 

ticarət-sənaye təyinatlı reklam 

rublikalı reklam 

istehlak reklamı 

birbaşa sosiuma ünvanlama 

82.Sual: Məhsulun reklam və dizayn sistemi çərçivəsindən kənar fəaliyyət 
göstərməsinə hansı amillər təsir edir? (Çəki: 1) 

rublikalı reklam 

)birbaşa sosiuma ünvanlanma 



reklam dizaynının təkamülü 

istehlak reklamı 

yeni-yeni müştərilərin qəbulu 

83.Sual: Dizayn reklamının əksər əsərləri kimlə təmasda olur? (Çəki: 1) 

)əsasən insanla olur və onunla yaxın dairə əmələ gətirir 

insanla heç bir dairə əmələ gətirməyən ünsürlərlə 

reklam obeyktləri ilə 

reklam subyektləri ilə 

dizaynerlərlə 

84.Sual: İstehlak malının görkəmini və məzmununu kimlər müəyyən edir?  

)psixoloq və sosioloqlar 

 iqtisadçılar 

texnoloqlar 

əmtəəşünaslar 

kommersantlar 

85.Sual: İstehlak malının xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsində reklamın özünə 
hansı təsirlər olur? (Çəki: 1) 

)reklam məzmun və formasını dəyişdirir 

 adını 

strukturunu 

məzmununu 

funksiyasını 

86.Sual: Reklam auditoriyada nə üsün öz dəyərlərini qəbul etməyə çalışır?  

)tələblər formalaşdırılır, köhnə dəyərlərə səsləyir 



təklif formalaşdırılır 

köhnə dəyərlər nəzərə alınmır 

yeni tələblər formalaşdırılır 

yeni dəyərlərə üstünlük verilir 

87.Sual: Reklamın auditoriyada çalışdığı və öz dəyərlərini və tələbini formalaşdıqda 
bir halda reklam necə əks olunur? (Çəki: 1) 

passiv 

passiv-aktiv 

 )aktiv 

 mənfi 

müsbət 

88.Sual: Reklam fəal olduqda öz sifarişçilərinə necə təsir göstərir? (Çəki: 1) 

sifarişçiləri özünə cəlb edir 

)tələbi formalaşdırır 

sifarişçilərin sifarişini dəqiqləşdirməyi tələb edir 

daimi tələbi əsas götürür 

proqnoz tələbi 

89.Sual: Reklam auditoriyasında kimlərə üstünlük verilir? (Çəki: 1) 

)yeniyetmələr və uşaqlar 

yetkinlər 

ahıllar 

qadınlar 

kişilər 

90.Sual: Tərbiyə prosesində reklamçının vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 



şəxsiyyəti formalaşdırır 

ayrı reklama yol vermir 

)onu mənənəvi məsuliyyəti, etikası 

estetik zövqü inkişaf etdirir 

psixoloji cəhətdən hazırdır 

91.Sual: Reklamın miqdarca artımı mərhələsində yəni müştəri uğrunda mübarizədə 
rolu nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

nazirlik səviyyəsində 

vergi təşkilatı tərəfindən 

iqtisadi səviyyədə 

)qanun çərçivəsində həllindən 

müəssisə səviyyəsində 

92.Sual: Mövcud startegiyanın dəyişməsinə təsir edən amillər hansılardır?  

konstruktor elementləri 

kompozisiya variantları 

)dizayner bacarığı, səyi və daha çox dünyagörüşü 

ilkin layihədə buraxılmış rəhbər 

dizaynerin bacarıqsızlığı 

93.Sual: Qəzetin şəhər dərəcəsindən ümumdövlət qəzetinə çevrilməsində ona təsir 
edən amillər? (Çəki: 1) 

bazarda oxucu tələbinin azalması 

keçid dövrü 

əhalidə oxumağa həvəsin sönməsi 

iqtisadi faktor 



)mətbuat bazarının dinamik inkişafı struktur xarakteristikasının dəiyşdirilməsi, 
oxucuların yeni qrupunun cəlb edilməsi 

94.Sual: Korrektiv model nəyə istiqamətlənir? (Çəki: 1) 

)obyektin uzunmüddətli istifadəsinə daxili ehtiyatlar bazarında daim təkminləşməsinə 

subyektin uyğunlaşması 

obyektin subyektə görə formalaşması 

modelin ümumi modellə uyğunlaşması 

bunlardan heç biri deyil 

95.Sual: Reklam agentliklərinin işinin əsasını nələr təşkil edir? (Çəki: 1) 

)sənayecə inkişaf etmiş müəssisələrin çoxluğu 

əhalinin tələbinin formalaşması 

müəssisələrin tələbinin öyrənilməsi 

firmanın strukturunun təkmilləşməsi 

bunlardan heç biri 

96.Sual: Stabil reklam layihəsini işləməyə manne olan hansı amillərdir?  

5 

2 

6 

7 

)marketinq tədqiqatının 1 dəfə aparılması 

97.Sual: Reklamın hər hansı bir müəssisəsinin verdiyi məlumata əsasən istehsalda 
düzəlişlər verilməsi fəaliyyəti necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1) 

firmanın imicinin yüksəldilməsi 

firmanın imicini aşağı salır 



firma nişanını tələb edir 

müəssisənin məcmunu genişləndirilməsi 

bunlardan hes biri 

98.Sual: Reklamda mühüm rol oynayan təsvirin uyğunluğu nədir? (Çəki: 1) 

onun dərk olunmasının mürəkkəbliyi 

onun perspektivliyi 

)onun dərk olunmasının sadəliyi 

onun qırışıqlığı 

onun vacibliyi 

99.Sual: Resipientin özəlliyi nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

çox səy və vaxt sərf edərək illustrasiyanı qavramır 

)az səy və vaxt sərf edərək illustrasiyanı qavrayır 

illustrasiyanın qavranılmasında heç bir əhəmiyyət kəsb etmir 

pesiment zəif olur 

pesiment gücü olub 

100.Sual: Təsvirin verdiyi informasiya üçün nə xarakterikdir? (Çəki: 1) 

)çox mənalılıq, böyük emosional yük, əhval ruhiyyəni tez yaratmaq 

çox mənalılıq və əhval ruhiyyəni tez yaratmaq 

böyük emosional yük və çox mənalılıq 

əhval rühiyyəni tez yaratma və böyük emosional yük 

emosional yük 

101.Sual: Reklam obyektinin obrazının yaradılmasında əsas vasitə nədir?  

təsvir və illiustrasiyalar 

illiustrasiyalar 



resipient 

 )təsvir 

resipient və illiustrasiyalar 

102.Sual: Çap reklamında materialların verilməsinin əsas vasitəsi nədir?  

)təsvir 

təsvir və şəkillər 

şəkillər 

təsvir və illustrasiyalar 

illustrasiyalar 

103.Sual: Bunlardan hansı reklamda daha çox konkretliyə malikdir? (Çəki: 1) 

)mətn 

 təsvir 

şəkillər 

 illustrasiyalar 

resipient 

104.Sual: Mətn üçün nə xarakterikdir? (Çəki: 1) 

hadisələrin yalnız yerini göstərir 

hadisələrin yalnız tarixini göstərir 

)hadisələrin dəqiq yerini və tarixini göstərir 

hadisələrin məzmununu əks etdirir 

hadisələrin kəmiyyətini əks etdirir 

105.Sual: Bunlardan hansı daha etibarlıdır? (Çəki: 1) 

)mətn 

mətn və təsvir 



şəkillər 

təsvir 

illustrasiyalar 

106.Sual: Mətndə dərhal dərk olunma qaydası hansı mexanizmə əsaslanır?  

)soldan sağa, yuxarıdan aşağıya 

sağdan sola, yuxarıdan aşağıya 

soldan sağa, aşağıdan yuxarıya 

soldan sağa 

yalnız aşağıdan yuxarıya 

107.Sual: Mətn və təsvirlərin neçə tipii vardır? (Çəki: 1) 

)2 

3 

 4 

7 

6 

108.Sual: Mətn və təsvirlərin tiplərə fərqləndirilməsinin müəllifi kimdir?  

Pol Rend 

)R. Bartes 

V. Mayt 

Y. Petti 

A. Petrov 

109.Sual: Bunlardan hansı mətn və təsvirin tipidir? (Çəki: 1) 

)lövbər 

rell 



lövbər və rell 

mühərrik 

heç biri 

110.Sual: Lövbər zəncirinin funksiyası nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

sıx əlaqəni təmin edir 

yeri və vaxtı təmin edir 

)sıx əlaqəni, yeri və vaxtı təmin edir 

gəmini quraşdırmaq 

heç bir deyil 

111.Sual: R.Bartes hansı ölkənin tədqiqatçısı olmuşdur? (Çəki: 1) 

Almaniya 

Fransa 

İngiltərə 

İtaliya 

)Amerika 

112.Sual: Dizayn işində reklam müraciətlərinin istiqamətləri hansılardır?  

)verbal və vizual 

verbal 

vizual 

alternativ 

funksional yönümlülük 

113.Sual: Reklamda qarşılıqlı münasibətlərin dinamikası nə ilə müəyyən olunur? 
rekalmın tipi ilə 

reklamın məzmunu ilə 



)reklamın növü ilə 

reklamın keyfiyyəti ilə 

reklamın müddəti ilə 

114.Sual: Reklam növünün xarakterik xüsusiyyəti nədir? (Çəki: 1) 

)funksional 

funksional təyinata malikdir 

reklamın davametmə müddəti 

xassələri öyrənir 

funksional dəyər yaradır 

115.Sual: Başlıq və illustrasiyanın əsas cəhəti nədir? (Çəki: 1) 

)oxucuya mane olur 

oxucunun diqqətini cəlb edir 

reklamda heç bir əhəmiyyət kəsb edir 

reklamın keyfiyyətinə mənfi təsir edir 

dayanıqsız marağa səbəb olur 

116.Sual: Başlıq və illustarsiyanın funksional vəhdəti inkişaf etmiş ölkələrin 
reklamında nə vaxt yaranmışdır? (Çəki: 1) 

keçən əsrin 30-40-cı illərində 

keçən əsrin 90-cı illərində 

)keçən əsrin 50-60-cı illərində 

keçən əsrin 60-70-cı illərində 

keçən əsrin 80-cı illərində 

117.Sual: Bu istiqamətlərdən hansı keçən əsrin 50-60-cı illərinə təsadüf edir?  

)«Yeni reklam» istiqaməti 



«Köhnə reklam» istiqaməti 

yeni və köhnə 

ilkin reklam istiqaməti 

heç biri 

118.Sual: «Yeni reklam» istiqamətinin banisi kim olmuşdur? (Çəki: 1) 

R. Bartes 

V. Mayt 

)Pol Rend 

D. Lundun 

Vanşteyn 

119.Sual: «Yeni reklam» istiqaməti hansı avtomobillərin reklamından tanınır? (Çəki:  

Nisan 

)Volksvagen 

Mersedes 

BMV 

Mitsubishi 

120.Sual: Reklam istiqamətinin tanınmasında əhəmiyyət kəsb edən «Volksvagen» 
avtomobilinin özəlliyi nədə idi? (Çəki: 1) 

)onun miniatürliyində 

onun surətində 

onun yığcamlığında 

onun böyüklüyündə 

onun qiymətində 

121.Sual: Oxucunun diqqətinə hakim kəsilməyin inanılmaz vasitəsi nədir? 



)maddi mənfəət alacaqlarına çağırış 

məhşurlaşmalarına inandırmaq 

cəlb etmək 

keyfiyyətlilik 

mən gözələm 

122.Sual: Bəzən bir reklam çərçivəsində hansı firma nişanına rast gəlinir?  

)istehlakçı və firmaya 

firmaya 

 istehlakçıya 

 istehsalçıya 

istehlakçı və istehsalçıya 

123.Sual: «Qevika» firması hansı avtomobillərin təqdim edir? (Çəki: 1) 

)Volksvagen 

BMV 

Mersedes 

Nisan 

Porşe 

124.Sual: Qəzetlərdə reklamın prinsipial modeli hansı struktur elementlərini nəzərdə 
tutur? (Çəki: 1) 

)başlıq illutsrasiya əsas mətn, deviz, firma nişanı 

başlıq, illustrasiya, əsas mətn olunur 

firma nişanı, başlıq, əsas mətn 

firma nişanı, illustrasiya başlıq 

əsas mətn, deviz, firma nişanı 



125.Sual: Əsas mətn neçə hissədən iabrətdir? (Çəki: 1) 

5 

7 

)3 

6 

4 

126.Sual: Əsas mətn hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1) 

)informasion, direktiv, poetik 

illustarsiya, direktiv 

illustrasiya, direktiv, poetik 

informasion, illustrasiya, poetik 

direktiv, poetik, deviz 

127.Sual: Funksional təyinatına görə kommersiya neçə baza tipinə bölünür?  

)3 

2 

4 

6 

5 

128.Sual: Bunlardan hansı kommersiya reklamının baza tipini təşkil edir?  

)nüfuzlu 

ticarət-sənaye və istehlakçı 

nüfuzlu və istehlakçı 

ticarət sənaye və nüfuzlu 

ticarət sənaye və istehlakçı 



129.Sual: Nüfuzlu reklamın digər adı? (Çəki: 1) 

)mötəbər 

möhtərəm 

perspektiv 

mövqeli 

mövqesiv 

130.Sual: İngilis dilindən tərcümədə nüfuzlu reklam neçə «adlanır»?  

)xeyirxah iradə 

xeyirxah ruh 

yaxşı mövqe 

səssizlik və inam 

sakitlik və inam 

131.Sual: Nüfuzlu reklam nəyə istiqamətlənir? (Çəki: 1) 

sadəcə firmanın mövcudluğuna 

firmanın mövcudluğuna heç bir əhəmiyyət kəsb etmir 

)firmanın mövcudluğunun yada salınmasına 

firmanın nüfuzunun artmasına 

heç bir şeyə əsaslanmır 

132.Sual: Bunlardan hansı nüfuzlu reklamın həyata keçirilməsinə aiddir?  

)hesabatlar 

hesablaşmalar 

pullar 

qızıl əsginazlar 

kredit kartları 



133.Sual: Bunlardan hansı firmanın xeyrinə işləyən inamdırıcı arqumentləridir?  

)faktiki sfarişin məlumatları 

texnoloji amillərdən 

mətbuat məmulatlarından 

ictimai-iaşə ünsürlərindən 

qeyd olunan ünsürlərin hər birindən 

134.Sual: Bunlardan hansılar arasında əlaqə vardır? (Çəki: 1) 

)müraciət və obyekt 

təklif və subyekt 

təklif və obyekt 

müraciət və subyekt 

obyektlər arasında 

135.Sual: Nüfuzlu reklamın formasına müstəsna olaraq nələr aiddir? (Çəki: 1) 

imicin yaradılması 

imicin saxlanılması 

)emosional təsir, iman yaradılması və saxlanılması 

emosional təsir və imicin yaradılması 

emosional təsir və imicin saxlanılması 

136.Sual: Nüfuzlu reklamın element mərkəzi nədir? (Çəki: 1) 

)rəngarəng illustrasiya 

çalarsız illustrasiya 

obrazlı illustrasiya 

mətn illustrasiya 

reklamın özü 



137.Sual: Rəngarəng illustrasiyanın funksiyası nədir? (Çəki: 1) 

obraza reklama xidmət etmir 

obrazlı reklamın mərkəzi elementini təşkil edir 

nüfuzlu reklama birbaşa təsir edir 

)obrazın yaradılması üzrə əsas vəzifəsi yerinə yetirir 

nüfuzlu reklama təsir etmir 

138.Sual: Bunlardan hansı firma stili elementləridir?I nişan; II loqotip; III deviz  

I və II 

I, III 

)I, II, III 

II, III 

heç biri 

139.Sual: Kompozisiya hansı elementin əsasında qurula bilər? (Çəki: 1) 

firma simvolikası 

)firma adı 

firma loqotipi 

firma devizi 

firma markası 

140.Sual: Ticarət-sənaye reklamı nəyə istiqamətlənir? (Çəki: 1) 

)işgüzar tərəfdaşların axtarışına 

reklamın obeyktləri arasındakı münasibətə 

işgüzar təşkilatlarının kamilləşməsi 

sənayenin inkişafına 

alqı-satqı prosesinin intensivliyinə 



141.Sual: Ticarət-sənaye reklamı nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1) 

rəqabəti 

)hüquqlu ünsiyyət 

ticarət prosesini 

mənfəəti 

 zərəri 

142.Sual: Firmalar öz məhsul, iş və ya xidmətini kimə təklif edirlər?I eyni tipli 
təşkilat və müəssisələrinə II müxtəlif tipli təşkilat və müəssisələrə III valyuta 
bazarlarına (Çəki: 1) 

)I 

I, II 

I, II, III 

II, III 

I, III 

143.Sual: Bunlardan hansı ticarət-sənaye reklamının alt növləridir?I ayrıca sənaye və 
ticarət reklamı II topdan və pərakəndə satış ticarət reklamları III kənd təsərüfatı 
reklamı (Çəki: 1) 

I, II 

)I 

I, II, III 

I, III 

II, III 

144.Sual: Ticarət sənaye reklamlarına harada rast gəlmək olar?I ixtisaslaşdırılmış 
nəşrlərdə II ticarət jurnallarında III qəzetlərdə (Çəki: 1) 

)I, II 



I 

I, III 

II, III 

I, II, III 

145.Sual: Elektrozondun köməyilə aparılmış neyrocərrahı ekspertimentin müəllifi 
kimdir? (Çəki: 1) 

)M. Penfildin 

Yarbus 

V.Höte 

R.Bartes 

T.Keniq 

146.Sual: Tnfildin apardığı neyrocərrahı eksperimentləri üçün nə xarakterikdir?  

insan beyni müəyyən mənada radioyaya bənzəyir 

insan beyni cəmiyyətin dəyişməsilə dəyişir 

insan beyni müəyyən mənada maqnitafona bənzəyir 

)insan beyni təkamül nəticsində formalaşır 

insan beyni heç nəyə bənzəmir 

147.Sual: Penfildinin ekspertimentinə əsasən «yazma» neçə mərhələdə aparılır?  

3 

)2 

4 

5 

6 

148.Sual: Bunlardan hansı «yazma» səviyyələridir? I hadisələr II emosiyalar III 



böhranlar (Çəki: 1) 

)I 

I, II 

I, III 

II 

II, III 

149.Sual: Dizayner ilk növbədə hədəf auditoriyasının hansı imkanlarını nəzərə 
almalıdır? I sosioloji dərketmə; II psixoloji dərketmə; III fizioloji dərketmə (Çəki: 1) 

I, III 

II, III 

II 

)I, II 

III 

150.Sual: İnformasiyanın qəbul edilməsində nə əhəmiyyət kəsb edir? (Çəki:  

)göstər 

beyin 

qulaq 

burun 

ağız 

151.Sual: İnformasiyanın qavranılma prosesinin tədqiqatları kim tərəfindən 
aparılmışdır? (Çəki: 1) 

)L.Yarrınbus 

Penfildin 

V.Höte 



Yarbus 

C.Robert 

152.Sual: İnsanın necə baxması, necə görməli nə ilə bağlı deyil? I şüurun məzmunu; 
II insanın psixikası; IIIgözün quruluşu və xassələri (Çəki: 1) 

II 

)I 

I, II 

III 

II, III 

153.Sual: Bunlardan hansı qavrama prosesinə təsir etmir? (Çəki: 1) 

)şəxsiyyətin təhsili 

şəxsiyyətin zahiri görünüşü 

şəxsiyyətin əvvəlki həyat təcrübəsi 

obyektlə tanışlıq dərəcəsi 

şəxsiyyətin sosial demoqrafik xarakteristikaları 

154.Sual: Təbiətin dərk olunması prosesində insan dünya təşkilinin hansı yeni 
prinsiplərini aşkar etmişdir? I ritm; II simmetriya; III mütənasiblik; IV təzadlar (Çəki:  

)I, II, III, IV 

I, II, III 

I, III, IV 

I, II, IV 

II, III, IV 

155.Sual: Dioqanal nəyin simvoludur? (Çəki: 1) 

)dinamikanın 



reklamın 

təsvirin 

horizontalluğun 

mətnin 

156.Sual: Horizontal kompozisiyanın vertikaldan fərqi nədədir? I daha köklü 
olmasında; II ağırçəkili olmasında; III mötəbər görünüşündə (Çəki: 1) 

)I, II, III 

II, III 

I, III 

I, II 

fərqi yoxdur 

157.Sual: Horizontal rəssama dioqanal hansı rəngin təsirini bağışlayırdı?   

)qırmızı, boz 

sarı 

qırmızı, sarı 

mavi, yaşıl 

ağ və soyuq 

158.Sual: Horizontal rəssama düz bucaq hansı rəngin təsirini bağışlayırdı?   

qırmızı 

sarı 

mavi 

)ağ 

qara 

159.Sual: Horizontal rəssama iti bucaq hansı rəngin təsirini bağışlayırdı?  



qırmızı 

mavi 

ağ 

qara 

)sarı 

160.Sual: Küt bucaq horizontal rəssama hansı təsvir bağışlıyırdı? (Çəki: 1) 

)mavi 

sarı 

qırmızı 

ağ 

qara 

161.Sual: İlk dəfə ayrı-ayrı rənglərin mənasını sistemləşdirməyə kim cəhd etmişdir?  

)J.V.Höte 

A.L.Yarınbus 

R.Bartes 

Lyuşer 

 R.Cons 

162.Sual: İ.V.Hötenin fikrincə rəng necə xarakterizə olunur? (Çəki: 1) 

)ürəyə yol tapır və güclü təsir edir 

insanın şüuruna birbaşa təsir edir 

rəng çalarları insan beyninə pis təsir edir 

rəng çalarları ürəyə ziyandır 

ürəyə xeyirlidir 

163.Sual: Sarı rəng hansı duyğuları aşılayır? (Çəki: 1) 



soyuq 

)isti 

həssas 

sərt 

heç bir duyğu aşılamır 

164.Sual: Kontekst dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

mühit 

aləm 

)şərait 

sfera 

kainat 

165.Sual: Rənglərin insanlara fiziki təsiri kimlər tərəfindən təsdiqlənib?  

)fizioloq və psixoloqlar 

fizioloq və sosioloqlar 

psixoloq və iqtisadçılar 

iqtisadçılar və fizioloqlar 

iqtisadçılar və sosioloqlar 

166.Sual: Bu alimlərdən hansı rəngin psixakaya təsvirini vermişdir? I M. Derevire 
doktor L.Podolsk; II V.Höte; III Yarrinbus (Çəki: 1) 

)I 

I, II 

I, II, III 

I, III 

II, III 



167.Sual: Bunlardan hansı yaşıl rəngə aid deyildir? (Çəki: 1) 

)narahatlığı aradan qaldırır 

yuxusuzluğu aradan qaldırır 

qan təzyiqini artırır və tonusu azaldır 

qan təzyiqini azaldır və tonusu qaldırır 

yorğunluğu aradan qaldırır 

168.Sual: Mavi rəng üçün xarakterikdir? (Çəki: 1) 

iltihaba mənfi təsir edir 

beynə stimullaşdırıcı təsir edir 

)antiseptikdir 

qan dövranını sürətləndirir 

dözümlülük təsiri bağışlayır 

169.Sual: Çəhrayı rəng üçün xarakterikdir? I hissələri stimullaşdırır II qan dövranını 
sürətləndirir III yaxşı əhval-ruhiyyə yaradır (Çəki: 1) 

)I, II, III 

II, III 

I, III 

I, II 

yalnız I 

170.Sual: Sarı rəng üçün xarakterikdir? I beynə stumullaşdırıcı təsir edir II hissələri 
stimullaşdırır III dözümlülük təsiri bağışlayır (Çəki: 1) 

)I 

I, III 

I, II, III 



II, III 

II 

171.Sual: Kondenstkiy nə təklif etmişdir? (Çəki: 1) 

)rəng ikili təsirə malikdir 

rəng heç bir təsirə malik deyil 

rəng haqqında heç bəhs etməmişdir 

rəng kimyəvi təsirdir 

geyim haqqında 

172.Sual: Kondinskyin vurğuladığı təklif hansıdır? I rəng fiziki təsirdir; II rəng 
kimyəvi təsirdir; III rəng heç nəyə nüfuz etmir (Çəki: 1) 

)I 

I, II, III 

II, III 

I, II 

III 

173.Sual: Rəngin psixi təsirləri nəyə səbəb olur? (Çəki: 1) 

baş gicəllənməsinə 

beynin funksiyasını pozur 

)ürək döyüntülərinə 

təzyiqin dəytşməsinə səbəb olmur 

heç nəyə təsir etmir 

174.Sual: İsti qırmızı rəng necə təsir bağışlayır? (Çəki: 1) 

 sakit 

sərt 



sarsıdıcı 

)oyadıcı 

coşdurucu 

175.Sual: Stimullaşdırıcı rənglər hansılardır? I qırmızı; II çəhrayı; III sarı  

I, III 

I, II 

 I 

)I, II, III 

III 

176.Sual: Çəhrayı rəngin əlamətləri hansıdır? (Çəki: 1) 

)istilik və rahatlıq 

kontaktlılıq və işıqlandırıcı 

iradəlilik, həyatsevərlik 

hərəkəti vurğulayır 

məsafəni vurğulayır 

177.Sual: Dezinteqrasiyaedici dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1) 

)soyuq 

 isti 

həssas 

coşdurucu 

sərt 

178.Sual: Bunlardan hansı dezinteqrasiyaedici rəng deyildir? (Çəki: 1) 

göy 

bənövşəyi 



açıq göy 

göy-yaşıl 

)çəhrayı 

179.Sual: Yataq rənglərinə xas olan xüsusiyyət hansıdır? (Çəki: 1) 

təmiz rənglərdir 

)açıq rənglərdir 

təmir rəngləri söndürür 

qıcıqlanmaları söndürür 

məsafəni vurğulayır 

180.Sual: Bozumtul-mavi rəngin əlaməti nədir? (Çəki: 1) 

təcrid olunmuş 

)təkminlilik 

bağlılıq 

yumşaq rəngdir 

sirli duyğular oyadır 

181.Sual: Bunlardan hansı statik rəng hesab olunmur? I sarı yaşıl; II tünd qırmızı; III 
lili; IV bozumtul-mavi (Çəki: 1) 

)I, II 

III, IV 

I, III, 

II, III 

I, IV 

182.Sual: Bu əlamətlərdən hansı tünd-qırmızı rəngə aiddir? I sakitlik; II iddialılıq; III 
tələbkarlıq; IV yeniləşdirici (Çəki: 1) 



II, III 

I, IV 

)I, II 

II, III 

I, III 

183.Sual: Bu rənglərdən hansı soyuq-tünd rəng deyildir? I tünd boz; II qara göy; 
IIItünd-yaşıl-göy; IV bozumtul-mavi (Çəki: 1) 

)IV 

I, II, III 

II, III 

I, III, IV 

III, IV 

184.Sual: Periodik nəşrlər incəsənət əsərlərindən nə ilə fərqlənir? I formasına; II 
strukturuna; III həcminə görə (Çəki: 1) 

I 

)I, II 

II 

III 

II, III 

185.Sual: Bunlardan hansı «kar tonlar»ın rəngləri üçün xarakterikdir? I qıcıqlanma 
doğurur; II qıcıqlanma doğurmur; III diqqəti toplamağa kömək etmir (Çəki: 1) 

I, II 

I, II, III 

II, III 

)II 



I, III 

186.Sual: Tünd qəhvəyi rəngin əlaməti hansıdır? (Çəki: 1) 

)qıcıqlanmanın artmasını gücləndirir 

stabilləşdirici 

iddialılıq 

yeniləşdirici 

 tələbkarlıq 

187.Sual: Göy rəng üçün xarakterik əlamət hansıdır? (Çəki: 1) 

 işaqlandırıcı 

)məsafəni vurğulayar 

kontaktlılıq 

dəyişkənliyə 

təcrid olunmuş rəngdir 

188.Sual: «…………. - obyektlə qarşılıqlı əlaqə prosesində resipientdə yaranan duyğu 
və təəsüratların bütöv bu kompleksidir» cümləsini tamamlayın. (Çəki: 1) 

 reklam 

dizayn 

əmtəə 

)reklam obyektinin obrazı 

estetik zövq 

189.Sual: Adı çəkilən hansı şəxs qəzet reklamı üzrə Amerika tədqiqatçısıdır?   

)C. Lund 

 P. Berin 

V. Vill 



D. Davkins 

E. Chon 

190.Sual: Bu günədək reklam yaradıcılığının əsası kimi xidmət edən düstur kim 
tərəfindən təklif olunmuşdur? (Çəki: 1) 

C. Lund 

H.Duma 

C.Kenlu 

A.Vill 

D.Davkin 

191.Sual: Bütün ölkələrin reklamçısı tərəfindən aksiom kimi qəbul olunmuş düstur 
kim tərəfindən təklif edilmişdir? (Çəki: 1) 

H. Vikson 

C.Kenlu 

A.Vill 

P.Berin 

)C. Lund 

192.Sual: C.Lund düsturunu təşkil edən hərəkət ardıcıllığı necə adlanır?  

)reklam müraciəti 

dizayn 

maraq 

müasir reklam 

alqoritm 

193.Sual: C.Lundun düstur alqoritmi hansı variantda düzgün əks olunmuşdur?1. 
Diqqəti cəlb etmək; 2. maraq doğurmaq; 3. alıcı zərurililiyinə inam; 4. potensial 
alıcını konkret hərəkətlərə zövq etmək; 5. mal almaq istəyinin yaranmasına kömək 



etmək (Çəki: 1) 

1,2,3,4,5 

3,4,5,1,2 

)1,2,5,3,4 

5,4,2,1,3 

5,3,4,2,1 

194.Sual: Dizayner nə zaman onun reklamını qəzetdə, redaksiya məqalələri, 
müsahibələr, fotoreportajlar arasında görəcəyinə və onu qeyd edəcəklərinə əmin 
olmalıdır? (Çəki: 1) 

)reklam müraciətinin məzmununu və kompazisiyasını işləyərkən 

məhsul layihələndirilən zaman 

müqavilələrin müddəti sona çatdıqda 

reklam artıq KİV-ində verildikdə 

qəzet nüsxəsi çapa buraxılan zaman 

195.Sual: Dizayner nə zaman potensial istehlakçının şüuruna qavrama prosesində 
nüfuz edə biləcək obrazı yaratmağa real imkan qazanır?  

)resipientin onun yaratdığı reklama reaksiyasının təyin etdikdə və obrazı 
planlaşdırdıqda 

reklam bütün KİV-ində verildikdə 

istehlakçıların sayı çoxaldıqda 

heç vaxt buna nail ola bilməz 

bütün istehlakçılar eyni cür düşündükdə 

196.Sual: Dizayner reklam məzmununu və kompozisiyanı işləyərkən nəyə əmin 
olmalıdır? (Çəki: 1) 

münasib məvacib alacağına 



)onun reklamını qəzetdə redaksiya məqalələri, müsahibələr, fotoreportajlar arasında 
görəcəyinə və onu qeyd edəcəklərinə 

məşhurlaşacağına 

reklam etdiyi məhsulun keyfiyyətinə 

qəzetin çoxtirajlı olmasına 

197.Sual: Dizayner resipientin onun yaratdığı reklama reaksiyasını nəyə əsasən təyin 
edir? (Çəki: 1) 

)insanların reaksiyasının oxşarlığına əsasən 

rənglərə əsasən 

məmulatın satış həcminə görə 

tələbə görə 

təklifə görə 

198.Sual: Funksional yönüm nəyə əsaslanır? (Çəki: 1) 

)inandırıcılığa 

informasiya bolluğuna 

obraza 

vasitələrin seçilməsinə 

reklam taktikasına 

199.Sual: Funksional, rasional, məna və intuisiv səviyyələrdə obyektin obrazının 
təsvirini kim yaradır? (Çəki: 1) 

)dizayner 

əmtəəşünas 

rəssam 

əmtəəşünas 

ekspert 



200.Sual: Gerçəkliklə rastlaşdıqda şüurumda yaranan müəyyən psixi hadisə 
nədir?)obraz 

əmtəə 

reklam 

dizayn 

estetik hiss 

201.Sual: Gerçəkliyin hadisələrin, obyektlərin qiymətləndirilmə və qavramamasını 
ifadə edən nədir? (Çəki: 1) 

obyekt 

)obraz 

dizayn 

əmtəə 

reklam 

202.Sual: İlk dəfə olaraq səmərəli reklam müraciəti yaratmağın vacib şərtini reklamın 
eyniliyi ola biləcəyini kimi müəyyən etmişdir? (Çəki: 1) 

M. Vilson 

)T.Keninq 

D. Con 

D. Davkin 

V. Hank 

203.Sual: İnsanların reaksiyasının II tip oxşarlığı nə ilə əlaqədardır? (Çəki: 1) 

)fərdlərin müstəsna olaraq bir-birinə təsiri ilə 

reklamın ahəngdarlığı ilə 

reklamın həcmi ölçüləri ilə 

obrazın təyinata uyğunluğu ilə 



elementlərdən istifadənin çoxluğu ilə 

204.Sual: İnsanların reaksiyasının neçə tip oxşarlığını fərqləndirirlər?  

3 

4 

 )2 

5 

6 

205.Sual: İnsanların reaksiyasının oxşarlığının I tipində nə nəzərdə tutulur? 

)bir-birindən asılı olmayan fərdlər eyni cür davaranış nümayiş etdirirlər 

insanların reklamı qavramaq qabiliyyəti müxtəlifdi 

eyni təşkilatda fəalityyət göstərən şəxslər reklamı eyni cür dərk edir 

səmərəli reklam hər kəsi qane edir 

qırmızı rəngə hamının reaksiyası müsbətdi 

206.Sual: İnsanların reapksiyasının I tip oxşarlığı müəyyən edən nədir?  

elmi biliklər, yaşayış yeri 

yalnız sosial xarakteristikalar 

yalnız mədəni xarakteristikalar 

)oxşar sosial, mədəni və s. xarakteristikalar 

heç biri 

207.Sual: Kim reklam obyektinin əhəmiyyətini yaradıcılıq fəndləri vasitəsilə ifadə 
edir? (Çəki: 1) 

rəssam 

əmtəəşünas 

)dizayner 



iqtisadçı 

sənətşünas 

208.Sual: Qəzet reklamının əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1) 

oxucu məhsulu görmədən onu təsvir etməlidir 

oxucuda məhsulun əhəmiyyətliliyinə inam yaranmalıdır 

)reklamı oxucu görməli, sonra oxumalı və nəzərdə tutulan mala maraq göstərməlidir 

reklamı savadsız şəxslər görmür 

resipient öz zövqünə deyil, qəzet reklamının fərziyəsinə inanır 

209.Sual: Məhz oxşar psixika bizə müəyyən inamla bu və ya digər reklam müraciəti 
plakat, məqalə və ya vitrinin necə təsir edəcəyinin əvvəlcədən görməyə imkan verir» 
fikrinin banisi kimdir? (Çəki: 1) 

)T. Keniq 

B. Hank 

M. Vilson 

S. Con 

L. Bravn 

210.Sual: Müasir tədqiqatlarda C. Lundun düsturu hansı variantda düzgün 
göstərilmişdir? (Çəki: 1) 

maraq, istək, hərəkət 

diqqət, istək, hərəkət 

diqqət, istək, hərəkət 

)diqqət, maraq, istək, hərəkət 

maraq, inam, istək, hərəkət 

211.Sual: Obraz nəyi ifadə edir? (Çəki: 1) 

)gerçəkliyin, hadisələrin, obyektlərin qiymətləndirilmə və qavramamasını 



emosionallığı 

obyekti əhəmiyyətini 

reklama sərf olunan xərclərin miqdarını 

əhalinin yaşayış şəraitini 

212.Sual: Passiv obraz necə yaranır? (Çəki: 1) 

reklamın layihələndirilməsi zamanı 

)resipientin şüurunda çoxlu ani duyğuların oyanması və onların keçmiş həyat 
təcrübəsinin gəlməsi ilə 

məmulatdan istifadə edilən zaman 

aktiv obrazdan sintez vasitəsilə 

dizanyerin reklam kompazisiyasında element çoxluğundan istifadə edən zaman 

213.Sual: Reklam müraciətinin «işi» aşağıdakı variantların hansında düzgün əks 
olunmuşdur?1.resipientin diqqətini cəlb etmək; 2. resipienti bütün materialı oxumuğa 
zövq etmək; 3. resipienti məhz reklam edilən obyektin onun maraq dairəsində 
olduğuna inandırmaq (Çəki: 1) 

)hamısı 

1,2 

2,3 

1,3 

heç biri 

214.Sual: Reklam taktikasının incəliklərinin ümiumiləşdirikən düstur təklif edən qəzet 
reklam üzrə Amerika tədqiqatçısı kimdir? (Çəki: 1) 

P. Berin 

)C. Lund 

V. Vill 



D. Davkins 

E. Con 

215.Sual: Reklamda obrazın məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

resipientdə estetik zövq yaratmaq 

)obyektin əhəmiyyətinin yaradıcılıq fəndləri ilə ifadə edilməsi 

resipientdə ləzzət düyğuları yaratmaq 

tələbatı ödəmək 

müştəri cəlb etmək 

216.Sual: Reklamın əsas vəzifələri aşağıdakılardan hansılardır? (Çəki: 1) 

resipientin şüurunda obyektin müəyyən obrazını formalaşdırmaq 

obyektin misilsizliyini təsdiqləmək 

obyektin zərurililiyinə inam yaratmaq 

hamısı 

)bu və ya digər üsulla resipientə təsir göstərmək 

217.Sual: Reklamın işlənməsi üçün prinsipial əsas nədir? (Çəki: 1) 

dizayn 

model 

inkişaf 

)C.Lund düsturu 

tələb 

218.Sual: Reklamın strukturu elementlərinin seçilməsi, onların məna yükünün yerinə 
yetirilməsinə kömək edən vasitələrin seçimini nə şərtləndirir? (Çəki: 1) 

 informasiya 

)funksional yönüm 



dizayn 

 tələb 

C. Lund düsturu 

219.Sual: Reklamın vəzifəsi nə vaxt yekunlaşmış hesab olunur? (Çəki: 1) 

istehsalçı reklamdan bezdikdə 

reklam təqdim olunduqdan 1 il sonra 

kesipient reklam anladıqda 

)oxucu nəinki reklam edilən malın, həm də onun markalanmasının lazımlığına və 
həmin malın digərlərindən çətin olduğuna inandıqda 

reklam olunan məhsul bazarda tükəndikdə 

220.Sual: Resipientin qəbul etdiyi formada obyektin əhəmiyyətini illustrasiyanı da 
cəlb edərək ifadə etmək kimin vəzifəsidir? (Çəki: 1) 

əmtəəşünasın 

)dizaynerin 

sənətşünasın 

ekspertin 

sosialoqun 

221.Sual: Sənayecə inkişaf etmiş mütəxəssislərinin fikrincə reklam müraciəti nə vaxt 
maksimal səmərə verir? (Çəki: 1) 

tələb və təklif tarazlaşdıqda 

bazarda məhsula olan tələb təklifi üstələdikdə 

)reklam resipientdə müəyyən emosiyalar oyatdıqda və onun şüurunda reklam obyekti 
ilə möhkəm duyğular doğuranda 

alıcıların estetik zövqləri oxşar olduqda 

reklam KİV-ində verildikdə 



222.Sual: «Element» anlayışının ən geniş amplitudaya malik olması nə ilə izah 
olunur? (Çəki: 1) 

)hadisələrin çoxsəviyyəli ilə 

kompozisiya bütövlüyü ilə 

obyektin təyinatı ilə 

layihələndirmə ilə 

obrazın gerçəkliyi ilə 

223.Sual: «Həzin hər bir bədii yaradıcılıq prosesinin harmonik əsası olub, bədii 
formanın müxtəlif elementlərini vahidə çevirməyin və ya vəhdətdə verməyin 
təşkilinin bədii-estetik ifadə formasıdır» (Çəki: 1) 

)kompozisiya 

 dizayn 

 element 

obraz 

reklam 

224.Sual: «Kompozito» latınca tərcümədən nə deməkdir? (Çəki: 1) 

element 

)kompozisiya 

kompliment 

korrektə etmə 

gizlətmə 

225.Sual: «Nəşrin xarici görünüşünü təşkil edən ən sadə tərtibat elementidir» 
ifadəsinin müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

)S. Qalkin 

T. Keniq 



D. Hudo 

C. Robert 

H. Davkin 

226.Sual: Dizaynerlərin peşəkar inkişafı üçün zəruri olan məsələlər hansılardır?  

qrafik dizaynın elementləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin təhlili 

qrafik dizaynın bitmiş əsərlərdə birləşdirilməsi 

heç biri 

)qrafik dizaynın öyrənilməsi 

hamısı 

227.Sual: Element haqqındakı bütün tərifləri sistemləndirən kimdir? (Çəki: 1) 

H. Davkin 

)S. Qalkin 

T. Keniq 

D. Huqo 

C. Robert 

228.Sual: Elementlərin bütöv kampozisiyada birləşdirilməsinin qanunauyğunluqdarı 
və onun harmonikliyinin əldə edilməsinin metod və vasitələri kampozisiyanın 
təşkilinin hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

)II 

III 

I 

 IV 

V 

229.Sual: Kampozisiyanın təhlili neçə mərhələyə bölünür? (Çəki: 1) 



)2 

3 

4 

5 

6 

230.Sual: Kompazisiya sözünün mənası nədir? (Çəki: 1) 

dəst halında olma 

yaratma 

birləşdirmə və ayrılma 

)birləşmə, üzviləşmə və birlikdə yeniləşmə 

xatırlatma 

231.Sual: Kompozisiyanı təşkil edən elementlərin təbiətinin aşkarlanması və onların 
təşkilinin səviyyəsi kompozisiyanın təhlilinin hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1) 

II 

)I 

III 

IV 

V 

232.Sual: Qrafik dizaynın tanınma təbabəti və əlamətləri nədən asılı olaraq dəyişir?  

reklamın mahiyyətindən 

)tətbiq sferasından 

məmulatın tanınma sferasından 

obyektin obrazından 

obrazın təyintanıdan 



233.Sual: Nə üçün reklam kompozisiyasına xoş olan ifadə vasitələrinin bütün 
arsenalini əhatə edir? (Çəki: 1) 

reklam istehlakçılara düzgün şəkildə çatdırmaq üçün 

işgüzar təşkilatların reklama cəlb olunması üçün 

)reklam kompozisiyası öz strukturunu tərtib etmək üçün 

reklam obyektini daha dolğun göstərmək üçün 

tələbi ödəmək üçün 

234.Sual: Tərtibat elementlərinin qəzetin özündə və orada dəri olunmuş reklamda 
istifadə xarakterinin müxtəlif olması nə ilə əlaqədardır? (Çəki:  

texnikanın mürəkkəbliyi ilə 

)prinsipial fərqlərdə 

hadisələrin sadəliyi ilə 

obyektin müxtəlifliyi ilə 

obrazın mürəkkəbliyi ilə 

235.Sual: Tanınma təbiəti və əlamətləri universal olan dizayn növü hansıdır?  

)qarfik dizayn 

səhmli dizayn 

keçid dizaynı 

mürəkkəb dizayn 

sadə dizayn 

236.Sual: Çap məhsulu üçün universal olan nədir? (Çəki: 1) 

çap avadanlığı 

obraz 

kompyuter 



 )element 

obyekt 

237.Sual: Məzmununn çatdırılmasında müəyyən funksiyanı yerinə yetirən və 
müəyyən təyinata və bir sıra spesifik əlamətlərə malik olan nədir? (Çəki:  

)element 

obraz 

çap avadanlığı 

hadisə 

obyekt 

238.Sual: Elementləri onların funksiyaları, təyinatı və xüsusiyyətlərinə görə 
sistemləşdirən kimdir? (Çəki: 1) 

R. Henru 

S. Qalkin 

)T. Keniq 

R. Bartes 

D. Huqo 

239.Sual: İnformasiyanın verilmə üsullarına görə tərtibat elementləri neçə qruppa 
bölünür? (Çəki: 1) 

3 

4 

)2 

5 

6 

240.Sual: İnformasiyanın verilmə üsuluna görə tərtibat elementləri hansı qruplara 
bölünür? (Çəki: 1) 



verbal və vizual 

sadə və mürəkkəb 

aktiv və passiv 

adi və vizual 

)yığımlı və təsviri 

241.Sual: İnformasiyanın verilməsinin uyğun üsulunda hansı alt qruplar vardır?  

şriftli və aralıqlı 

)şriftli, aralıqlı, dekorativ 

şriftli və dekorativ 

yalnız dekorativ 

dekorativ və aralıqlı 

242.Sual: Təsviri elementlərə aid olanı göstərin (Çəki: 1) 

)ştrixli, yarımtamlı və qarışıq illustrasiyalar 

ştrixli, vizual, qarışıq 

ştrixli və vizual 

sadə və mürəkkəb 

təsirli, təsirsiz və verbal 

243.Sual: İnformasiyanı oxucuya çatdırmaq, informasiya ilə tanışlığı maksimal 
dərəcədə yüngülləşdirmək nəyin vəzifəsidir? (Çəki: 1) 

obyektin obrazının 

sxemin 

)kompozisiya həllərinin 

təsvirin 

dizaynın 



244.Sual: «Qəzet qrafikasının incəsənəti çox ………..»cümləsini tamalayın.   

)utilitardır 

sadədir 

mürəkkəbdir 

funksiyalarıdır 

qarşılıqlı 

245.Sual: Reklamın məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

)təsir etmək, inandırmaq, alış-verişə zövq etmək 

məmulatın obrazın düzgün çatdırmaq 

insanlara tövsiyə vermək 

yalnız inandırmaq 

heç biri 

246.Sual: Redaksiya materiallarının uyğun üçün şriftin seçilməsi zamanı nəyə diqqət 
etmək lazımdır? (Çəki: 1) 

məmulatın obrazın düzgün çatdırmaq 

insanlara tövsiyə vermək 

yalnız inandırmaq 

)şriftin oxunaqlığı və istehsal-texniki tələblərə uyğunluğuna 

heç biri 

247.Sual: A.Q.Şişqal tipoqrafik şriftlərlə illustrasiya yaradılması zamanı nəyi əsas 
götürür? (Çəki: 1) 

məmulatın obrazın düzgün çatdırmaq 

)şriftin oxunaqlığı və istehsal-texniki tələblərə uyğunluğuna 

insanlara tövsiyə vermək 



yalnız inandırmaq 

heç biri 

248.Sual: Nəşrin modelinin təşkiledicisi nədir? (Çəki: 1) 

)mətn şrifti 

məmulatın obrazın düzgün çatdırmaq 

insanlara tövsiyə vermək 

yalnız inandırmaq 

heç biri 

249.Sual: Sosial parametr hara daxildir? (Çəki: 1) 

)kulturoloji aspektlərə 

auditoriyanın xarakterinə 

dərs olunan materialın məqsədli istiqamətliliyinə 

reklam vasitəsinin xüsusiyyətlərinə 

reklamın harmonikliyinə 

250.Sual: Kulturoloji aspektlərə nələri aid etmək olar? I reklam qrafikasının 
xüsusiyyətlərini II qrafik dizaynda müasir tendensiyalar III intellekt parmetrlər IV 
dizaynerin peşəkarlığı və estetik orientirləri (Çəki: 1) 

II, III, IV 

)I, II, III, IV 

I, II, IV 

III, IV 

I, IV 

251.Sual: Verilmiş reklam vasitəsinin xüsusiyyətlərinə nələr aiddir? I nəsrin 
kompozisiya qrafik modeli II Reproduksiyalaşma xarakteri III qrafik dizaynda müasir 
tendensiyalar (Çəki: 1) 



II, III 

I, III 

)I, II 

III 

II 

252.Sual: Reklam müraciətinin dizaynına nəyi aid etmək olar? (Çəki: 1) 

reklamın struktur elementlərini 

jurnalın kompozisiya-qrafiki modelini 

qəzetin kompozisiya-qrafiki elementlərini 

reklam vasitələrinin bütün xüsusiyyətlərini 

)qəzetin kompoziya-qrafiki modelini 

253.Sual: Reklam müraciətinin dizaynında kompozisiya qrafiki modelinin verilməsi 
nəyə imkan verir? I reklamın verilməsini qaydaya salmağa II reklamın səmərəliliyin 
yüksəltməyə III reklamın struktur elementlərini yüksəltməyə (Çəki: 1) 

)I, II 

II, III 

I 

III 

II 

254.Sual: Kompoziyi-qrafiki modelinin mövcudluğu zamanı hansı komponentləri 
fərqləndirmək olar? I orijinal modul cədvəllərin tətbiqi II razılaşdırılmış rəng və 
statistik həllər III tərtibat elementlərini (Çəki: 1) 

I, II 

II, III 

I, III 



)I, II, III 

II 

255.Sual: Sərbəst bazar şəraitində reklam bazarının özünəməxsusluğu və kütləvi 
auditoriyanın xüsusiyyətləri kimlər tərəfindən öyrənlimişdir?  

)şərq tədqiqatçıları tərəfindən 

qərb tədqiqatçıları təzə fənlər 

yunan filosofları tərəfindən 

qərb iqtisadçıları tərəfindən 

qərb sosioloqları tərəfindən 

256.Sual: Qərb tədqiqatçıları tərəfindən işlənmiş reklam bazarının özünəməxsusluğu 
üçün nə xarakterikdir? I bütün reklam modelləri tam və dolğun istifadə olunur II 
bütün reklam modelləri tam və dolğun istifadə olunmur III bütün reklamın struktur 
elementləri tam və dolğun istifadə olunur (Çəki: 1) 

I 

)II 

III 

II, III 

I, II 

257.Sual: Resipientdə müsbət emosiyalara səbəb olan və planlaşdırılan nəticəni əldə 
etmək üçün nələri tətbiq etmək lazımdır? (Çəki: 1) 

)ölkə reallığın xüsusiyyətlərini 

reklam reallığının xüsusiyyətlərini 

reklamın struktur elementlərini 

reklamın qrafik xüsusiyyətlərini 

reklamın bütün parametrlərini 



258.Sual: Reklamın qavramaması gedişində varisliyin təmin edilməsi hansı prinsipə 
aiddir? (Çəki: 1) 

bir-birinə bağlılıq 

tarazlıq 

 tabeçilik 

 mütənasiblik 

)kompozisiyanın vəhdəti 

259.Sual: Reklamda kompozisiyanın neçə Prinsipi fərqləndirirlər? (Çəki: 1) 

6 

2 

4 

3 

)5 

260.Sual: Dizayn kompozisiyanın prinsipləri nəyə xidmət edir? (Çəki: 1) 

dizayn nəzəriyyəsi kompozisiyanın mütanəsibliyini təmin edir 

dizayn nəzəriyyəsi kompozisiyanın strukturunu təmin edir 

)dizayn nəzəriyyəsi kompozisiyanın harmonikliiyni təmin edir 

dizayn nəzəriyyəsinin kompozisiyanın struktur elementlərinin dəyişməsinə səbəb olur 

dizayn nəzəriyyəsinin kompoziyası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur 

261.Sual: «Əlamətin ölçüsü kimi uzunluqla en arasında optimal asılılıq seçilmədir» 
mülahizəsi kimə məxsusdur (Çəki: 1) 

)Le Korbüzye 

V.Höte 

R.Barte 



R.Cons 

Leonardo da Vinçi 

262.Sual: «Materialın daxili quruluşu və xarici əlaqələrinin məqsədəuyğun 
ifadəliyində əks olunması» ideyası hansı prinsipə daxildir? (Çəki: 1) 

mütənasiblik 

tarazlıq 

tabeçilik 

)vəhdətlik 

bir-birinə bağlılıq 

263.Sual: Yığım formalı və dekorativ elementlərin tətbiqi harada əks olunur?  

 qəzet reklamında 

)çap reklamında 

 sərgilərdə 

dizayn reklamında 

qeyd olunan variantların hər birində 

264.Sual: Qavrama prosesinin qaydaya salınması hansı prinsipə daxildir?  

vəhdətlik 

tarazlıq 

kompozisiyanın vəhdəti 

)tabeçilik 

 mütənasiblik 

265.Sual: Mətnin keqli və yerləşməsini nəyə aid etmək olar? (Çəki: 1) 

reklam müraciətinin ölçülərinin dəyişməsinə 

reklam müraciətinin strukturunun uyğunluğuna 



)reklam müraciətinin ölçülərinin uyğunluğuna 

reklam müraciətinin strukturunun dəyişməsinə] 

qeyd olunan bənlərin hər birinə 

266.Sual: «Rəngkarlıq haqqında traktatın» müəllifi kimdir? (Çəki: 1) 

R. Bartes 

Leon Batista Alberti 

Le Korbuzye 

R.Cons 

)Leonardo da Vinçi 

267.Sual: Auditoriyanın xarakteri və kultiroloji obyektlər nəyi müəyyənləşdirir?  

)reklam müraciətlərinin strukturunu 

reklam müraciətlərinin struktur və dizaynını 

reklam müraciətinin dizaynını 

 reklamın həcmini 

reklamın harmonikliyini 

268.Sual: Nəşrin kompozisiya – qrafik modeli və neproduksiyalaşma xarakteri nəyi 
xarakterizə edir? (Çəki: 1) 

verilmiş reklamın strukturunu 

verilmiş reklamın harmonikliyini 

verilmiş reklamın mövqeliyini 

)verilmiş reklam vasitələrinin xüsusiyyətlərini 

verilmiş relamın prinsiplərini 

269.Sual: Aşağıdakılardan hansı reklamın verilmə üsulunun seçilməsini diqtə edir?  

)dərc olunan materialın məqsədli istiqamətliyi 



 auditoriyanın xarakteri 

kulturoloji aspektlər 

verilmiş reklam vasitəsinin xüsusiyyətləri 

nəşrin standart maketlərinin nəzərə alınması ilə işlənmiş orijinal modul cədvəllərin 
tətbiqi 

270.Sual: Sistemli dizayn metodlarından istifadə olunması nəyə imkan verir? I 
fəaliyyət sferasının bütün təşkiledicilərini nəzərə almağa II funksiyaların yerinə 
yetirilməsi üçün zəmin edir III fəaliyyət sferasının struktur elemnetlərini nəzərə 
almağa (Çəki: 1) 

)I, II 

II, III 

I, III 

 I 

III 

271.Sual: Mürəkkəb işarə sistemlərinin və əsas struktur elementlərinin mütənasib və 
fəza uyğunluqları nisbəti ilə yerləşdirilməsini nə müəyyən edir? (Çəki: 1) 

 cədvəl 

)modul sistemi 

konstruksiya 

keyfiyyət 

 sistem 

272.Sual: Modul sisteminə aşağıdakılardan hansı daxildir? (Çəki: 1) 

modul cədvəli, nisbət, ölçü sistemi 

konstuksiya, keyfiyyət, kəmiyyət, dizayn 

ölçü sistemi, konstruksiya, reklam 



)dövrü nəşrlər, firma, stili, işgüzar sənəd, reklam 

yalnız dövrü nəşrlər və firma stili 

273.Sual: Modul cədvəlinin quruluşunda nə əks götürülür? (Çəki: 1) 

konsturksiya 

)müəyyən mütənasiblik həlli 

ölçü sistemi 

firma stili 

modul sistem 

274.Sual: Əksər müasir cədvəllərin konstruksiya sistemlərinin əsasında duran 
«Modullar universal» sisteminin yaradıcısı kimdir? (Çəki: 1) 

)Le Korbuzye 

D. Davkin 

P. Keniy 

D. Will 

B. Drav 

275.Sual: Qızıl kəsik nisbətinin həyat qabiliyyəti və ədədi aktuallığını sübut edən 
sistem hansıdır? (Çəki: 1) 

qrafik sistemi 

sənəd sistemi 

ölçü sistemi 

cədvəl sistemi 

)«Modullar» sistemi 

276.Sual: Le Korbuzye nəyi əsas nisbət kimi götürmüşdür? (Çəki: 1) 

)insan bədəninin ölçülərini 



kvadratın perimetrini 

universal sistemi 

üçbucağın sahəsini 

trapesiyasının oturacaqlarının uzunluğunu 

277.Sual: Əsas nisbət kimi insan bədəninin ölçüləri nisbətini götürən alim kimdir?  

D. Davkin 

P. Keinq 

D. Will 

)Le Korbuzye 

B. Drav 

278.Sual: İnsan bədəninin ölçüləri əsasında qurulmuş riyazi nisbətin sırasını Le 
Korbuzye harada tətbiq etmişdir? (Çəki: 1) 

inşaatda 

həndəsədə 

)arxitektura və qrafiki dizaynda 

yalnız arxitekturada 

ali riyaziyyat 

279.Sual: Keçmiş SSRİ-də ilk dəfə modul cədvəlləri harada istifadə olunmuşdur?  

kitablarda 

reklam pannolarında 

 )jurnallarda 

oyuncaqlarda 

inşaatda 

280.Sual: Modul cədvəlləri primitiv əsaslarla necə istifadə olunur? (Çəki: 1) 



istifadə olunmur 

sağdan-sola doğru 

kvadrat tənlik şəklində 

yuxarıdan aşağıya doğru 

)blank-maketlər şəklində 

281.Sual: Modul cədvəllərində yığımda sütunların sahələri və başlıqları müəyyən 
edən nədir? (Çəki: 1) 

horizontal xətlər 

kəsişən xətlər 

)vertikal xətlər 

düz xətlər 

paralel xətlər 

282.Sual: Modul cədvəllərində yuxarı və aşağı boş sahələri; sütun-titul və 
sistem-rəqəm və enişləri təyin edən nədir? (Çəki: 1) 

)horizontal xətlər 

kəsişən xətlər 

düz xətlər 

paralel xətlər 

heç biri 

283.Sual: Cədvəllərdə səhifələrin tipik, sxemləri əsasında nəşrin qrafik siyasətini 
müəyyən edən nədir? (Çəki: 1) 

horizontal xətlər 

vertikal xətlər 

)maket-standartlar 

qrafiklər 



təsvirlər 

284.Sual: «Firma stili proqramı» adlı vəsait hansı bütün tərəfindən hazırlanmışdır?  

«ASKO» 

)«Selxozpromeksport» 

«MENATEP» 

«Piktoqramm» 

«BLANK» 

285.Sual: Bu və ya digər komponentin imkanlarını əyani nümayiş etdirən çoxsaylı 
illustrasiyalara malik olan nədir? (Çəki: 1) 

kompazisiya 

qrafik 

cədvəl 

)kataloq 

 təsvir 

286.Sual: Dizayn fəaliyyətinin mütləq təşkiliedicisi nədir? (Çəki: 1) 

)layihələndirmə 

firma 

reklam 

dizayn 

sənəd 

287.Sual: «Reklamda firma stili» adlı metodik tövsiyələri hansı təşkilat buraxmışdır?  

MENATEP 

TSAKO 

«BLANK» 



)ASKO Səhmdar sığorta şirkəti 

«FBM» 

288.Sual: Neçənci ildə MENATEP Bankı «Firma stili» adlı metodik rəhbərlik nəşr 
etdi? (Çəki: 1) 

1960 

)1997 

1988 

2001 

1890 

289.Sual: Müstəqil element kimi modul cədvəlinin təhlili verilən kataloq hansıdır?  

)«Firma stili» 

Bank işləri 

komponent birliyi 

sığorta işləri 

element reklamı 

290.Sual: Kağızın dünya standartını kim təklif etmişdir? (Çəki: 1) 

)T.Ostvald 

P. Keniq 

B. Bill 

R. Holl 

D. Davkin 

291.Sual: Reklamın tam səhifədə formatları necədir? (Çəki: 1) 

1/16; 1/17; !/18 

)1/2; 1/4; 1/8; 1/16 



2/3; 2/5; 2/7; 2/9 

3/5; 3/7; 3/10; 3/11 

1/5; 1/10; 1/15; 1/17 

292.Sual: Struktur elementlərinin yerləşməsini müəyyən ölçü stereotipləri kimi 
möhkəmləndirmək nəyin əsas məqsədidir? (Çəki: 1) 

kompozisiyanın 

dizaynın 

reklamın 

heç biri 

)daha mürəkkəb modul cədvəlinin 

293.Sual: Nəşrin loqotipi ilə sütun – titul və sütun – rəqəmlər arasında nisbət 
asılılığını nə müəyyən edir? (Çəki: 1) 

)maket 

 kompozisiya 

qrafik 

 xətlər 

təsvirlər 

294.Sual: Əsas bölmə və rubrikaların adlarının qrafik həllərini, səhifələrdə onların 
ölçülərini və yerləşməsini reqlamentləşdirən nədir? (Çəki: 1) 

)maket 

kompozisiya 

qrafik 

xətlər 

təsvir 

295.Sual: Modul cədvəlinin daha çox rast gəlinən və kifayət qədər sadə variantı 



hansıdır? (Çəki: 1) 

sadə maket 

standart maket 

)blank-maket 

qrafik-maket 

kompozisiya maket 

296.Sual: Modul cədvəlinin hansı növü reklam-poliqrafik məhsulların dizaynında və 
materialların sonrakı yerləşmələrində qrafik sistem kimi istifadə olunur? (Çəki: 1) 

sadə-maket 

komponentləşdirilmiş maket 

)blank-maket 

vizual-maket 

standart maket 

297.Sual: Kompozisiya elementlərinin harmonik əlaqələrinin reallaşdırılmasının bədii 
vasitələrinə hansılar aiddir?1) simmetriya və asimmetriya 2) nisbət və miqyas 3) 
dinamika və statistika 4) faktura və rəng 5) material və kostruksiya (Çəki: 1) 

2,3,5 

1,3,4,5 

1,2,5 

1 və 5 

)hamısı 

298.Sual: Reklamda məna kompozisiyalarının qurulması zamanı xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edən ən vacib bədii vasitələr hansılardır? (Çəki: 1) 

)simmetriya və asimmetriya, mütənasiblik, ritm, kontrast və nüans 

poetika, statistika, simmetriya və asimmetriya, material 



xaos, qaydalı görünüş, estetika dizayn, kompozisiya, element 

 faktura, model, harmonik bütövlük, təsvir uyğunluğu, ritm, nüans 

yalnız simmetriya və asimmetriya 

299.Sual: «Hansı kompozisiyanın harmonikləşdirilməsi vasitələrindən çap realamında 
ən çox işlənən bədii vasitədir» cümləsini tamamlayın (Çəki:  

obraz 

)simmetriya 

təsvir 

 nüans 

ritm 

300.Sual: Materialın hər hansı təşkilində, xaosda, dağınıqlığında belə qaydalı görünüş 
yaradan və bununla da qavrama prosesini yüngüllləşdirən və sürətləndirən nədir?  

 asimmetriya 

 )simmetriya 

nüans 

təsvir 

obraz 

 


