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0934  Moda v kostyumun tarixi

T sviri

[T sviri]

Mü llif

Әdministrator P.V.

Testl rin vaxtı

80 d qiq

Suala vaxt

0 Saniy

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500

әölm l r

36

әölm l ri qarışdırmaq
Köçürm y qadağa
Әncaq ir li
Son variant

BÖLMӘ: 0101
Әd

0101

Suallardan

16

Maksimal faiz

16

Sualları qarışdırmaq
Suallar t qdim etm k

2%

Sual: D bin yayılma m nb yi n dir? (Ç ki: 1)
q zet
kitab
jurnal
televiziya
d rn kl r
Sual: Moda t xmin n neç nci srd yaranmışdır? (Ç ki: 1)
XIIXIII
XVXVI
XIIIXIV
XIXXX
XVIIXVIII
Sual: Moda evl ri n zaman yaranıb? (Ç ki: 1)
XIX srd
XV srd
XVIII srd
XX srd
XII srd
Sual: Moda evl ri kimin ideyası il yaranıb? (Ç ki: 1)
Puarenin
Vortun
Şanelin
әakstin
Pyer Kardinin
Sual: Pol Puare modell rind n d n imtina edir? (Ç ki: 1)
karset
dekolte
k m r
x z
krujeva

Sual: “Estetik h r kat” adlı c miyy t neç nci srd yaranıb? (Ç ki: 1)
XX srd
XIII srd
XVII srd
XIX srd
XI srd
Sual: İlk moda jurnalının v t ni hara sayılır? (Ç ki: 1)
Fransanın Leon ş h ri
Fransanın Kann ş h ri
Fransanın Paris ş h ri
London ş h ri
Marsel ş h ri
Sual: D bd olma d r c sin gör geyiml r neç hiss y bölünür? (Ç ki: 1)
2
3
4
1
6
Sual: “Moda” sözünün m nası n dir? (Ç ki: 1)
d rzilik
ölçü, vasit
geyim növü
kompozisiya
zövqü oxşama
Sual: Geyimin tarixind sas yeri hansı geyiml r tutur? (Ç ki: 1)
ad t n n ni ks etdir n milli geyiml r
sad geyiml r
d b uyğun geyiml r
uniformalar
müasir geyiml r
Sual: Qadın üst geyimin lav l r olaraq hansıları aid etm k olar? (Ç ki: 1)
çanta, ç tir, qalstuk
ç tir, lc k, çanta
lc k, düym , yaxalıq
yaxalıq, reqlan, bütöv biçimli
düym , yaxalıq, önlük
Sual: “Portnoy” v “Qadın v kişi geyimi” kitabının mü llifi kimdir? (Ç ki: 1)
Leonardo da Vinçi
C.Dior
Ә.N.Katun
D.Gabbana
Con Qalyano
Sual: İlk d f neç nci srd moda jurnalı yaradıldı? (Ç ki: 1)
XV sr
XVII
XVIII
XVI srin vv ll ri
XVIII srin ortaları
Sual: Kostyumun d b uyğun estetik görünüşünü n t yin edir? (Ç ki: 1)
ayağın açıq hiss si v bel çanaq x tti
ayağın qapalı hiss si v bütün fiqurun uyğunluğu
aşağı x tl rin uzunluğu
ayağın açıq hiss si v bütün fiqurun uyğunluğu
çiyin, bel, çanaq x tl rinin uzunluğu
Sual: T sadüfi modalar (Ç ki: 1)
tez yaranır v uzun müdd t davam edir
gec yaranır v tez itir
tez yaranır v daimi olur
tez yarandığı kimi tez d yox olur
gec yarandığı kimi gec d yox olur
Sual: Model n y deyilir? (Ç ki: 1)

yeni görk md , formada, materialda, b z kd görünm kd geyim xas olan varlıqdır
eyni materialdan hazırlanmış v t yinatına gör geyim şyalar yığımına deyilir
şya uyğunluğuna gör vahid r ssam fikri il seçilmiş geyim toplusu
ayaqqabı v alt m mulatlarından başqa bütün geyiml r
b z kd görünm kd geyim xas olan varlıqdır

BÖLMӘ: 0102
Әd

0102

Suallardan

7

Maksimal faiz

7

Sualları qarışdırmaq
Suallar t qdim etm k

2%

Sual: Geyim hansı quruluşda yaranmışdır? (Ç ki: 1)
VII srd
XI srd
XX srd
XV srd
ibtidai icma quruluşunda
Sual: Geyimd estetik idealı ifad ed n b dii obrazlar hansılardır? (Ç ki: 1)
c sur, t lim görmüş döyüşçü – p hl van
qorxaq, cüss li z hmli
s n tkar, dulusçu
sad insan, qürurlu
görk mli insan, dahi
Sual: Geyiml r quruluş baxımından neç tip bölünür? (Ç ki: 1)
4
3
7
5
2
Sual:

xlaqla (etikayla) geyim laq lidirmi? (Ç ki: 1)
laq li deyil
sıx laq lidir
b z n laq li olur
mü yy n dövrd laq lidir
ş rait uyğun olaraq laq li olur

Sual: Geyim sözü n yi ifad edir? (Ç ki: 1)
ancaq b d n ört n paltar m nasını
bir sıra müxt lif lav l rl birlikd paltar m nasını
yalnız baş geyiml rini
yalnız üst geyiml rini
yalnız ayaq geyiml rini
Sual: İlk moda jurnalı n vaxt yaranıb? (Ç ki: 1)
1845
1679
1780
1800
1730
Sual: Rusiyada ilk moda jurnalı neç nci ild d rc olunmuşdur? (Ç ki: 1)
1779
1785
1654
1802
1930

BÖLMӘ: 0103
Әd

0103

Suallardan

106

Maksimal faiz

106

Sualları qarışdırmaq
Suallar t qdim etm k

2%

Sual: Geyim memarlığa uyğun xüsusiyy tl rl laq lidirmi? (Ç ki: 1)
arxitektonika (uyğunluq, ah ng) konstruktiv aydınlıq xüsusiyy tin gör
heç bir oxşar xüsusiyy ti yoxdur
b z n laq li olur
laq li deyil
dövr uyğun xüsusiyy tl rin gör
Sual: Teatr kostyumları n vaxt yaranıb? (Ç ki: 1)
XVII srd
IX srd
VII srd
XX srd
XII srd
Sual: Konstruksiya (quruluş) baxımından geyimin hansı tipl ri olur? (Ç ki: 1)
bürünm , üst geyimi, düym siz geyiml r
alt geyimi, bağlı geyiml r
uniformalar, sad geyiml r
d st geyiml r
qarışdırılmış mür kk b geyiml r
Sual: Geyimin tarixini öyr nm k üçün n qiym tli m nb hansıdır? (Ç ki: 1)
s n t s rl ri
jurnallar
naxışlar
d st geyiml r
kitablar
Sual: “Estetik h r kat” adlı c miyy t harada yaranıb? (Ç ki: 1)
Fransada
İngilt r d
İtaliyada
İspaniyada
Misird
Sual: Moda jurnalının v t ni hansı ş h r hesab olunur? (Ç ki: 1)
Fransa Tuluza
Fransa Lion
Rusiya Moskva
Fransa Marsel
İtalya Roma
Sual: Moda neç anlayışda izah olunur? (Ç ki: 1)
1
2
3
4
5
Sual: Modalar son ill rd hansı d yişikliy m ruz qalmışdır (Ç ki: 1)
ictimaisiyasi
ictimaisosial
sosialiqtisadi
ictimai iqtisadi
sosialgigyenik
Sual: T sadüfi modalar (Ç ki: 1)
tez yaranır v uzun müdd t davam edir
gec yaranır v tez itir
tez yaranır v daimi olur
tez yarandığı kimi tez d yox olur
gec yarandığı kimi gec d yox olur
Sual: T sdiq edilmiş modell r harada hazırlanır? (Ç ki: 1)
b dii şüarda
modalar evi v ya fabrikin t crüb sexind
modalar atelyesi v b dii şüarda
dizaynerin layih fabrikind
modalar atelyesind

laq lidir

Sual: Ilk moda jurnalının 1679cu il buraxılışından sonra neç il sonra harada yenid n moda jurnalı n şr olunur. (Ç ki: 1)
90 il sonra Rusiyada
100 il sonra Fransada
100 il sonra İtalyada
100 il sonra Rusiyada
50 il sonra Rusiyada
Sual: Yeni geyim modalarının t rtibatında n l rin t sviri böyükdür? (Ç ki: 1)
milli ornamentl rin
r ssamların
dizaynerl rin
xalq yaradıcılığı v milli n n l rin
modelyerl rin
Sual: Yeni modell rin, yeni biçim cizgil rinin meydana g lm sin n l r s b b olur? (Ç ki: 1)
süni v sintetik lifl rin, plastik v başqa sinetik materiallardan dig r texniki ixtiraların k şf etdilirm si
t bii v sintetik lifl rin, plastik v başqa sinetik materiallardan dig r texniki ixtiraların k şf etdilirm si
süni v sintetik lifl rin v başqa sinetik materiallardan dig r texniki ixtiraların k şf etdilirm si
sintetik lifl rin, plastik v başqa sinetik materiallardan dig r texniki ixtiraların k şf etdilirm si
süni v plastik v başqa sinetik materiallardan dig r texniki ixtiraların k şf etdilirm si
Sual: Hansı modelyerin ilk kolleksiyasında butulkaların qapağı il b z dilmiş jaket rast g lm k olar? (Ç ki: 1)
Stepano Qabannanın
Cristian Diorun
Franko Maskinonun
Coco Shanelin
Con Qalyanonun
Sual: Hansı modelyerin ilk kolleksiyasında mismardan sırğaya rast g lm k olar? (Ç ki: 1)
Franko Maskinonun
Domeniko Dolçenin
Cristian Diorun
Coco Shanelin
Stepano Qabannanın
Sual: 1779cu ild ilk moda jurnalı hansı ölk d yaradılmışdı? (Ç ki: 1)
Rusiya
İspaniya
Әlmaniya
Polşa
Ukrayna
Sual: әir ş xsin v ya bir ail nin istifad etdiyi geyimin lazimi d sti nec adlanır? (Ç ki: 1)
qarnitur
ansambl
fason
qarderob
platya
Sual: Diorun n çox s s küy yaradan kolleksiyası neç nci ild nümayiş olunmuşdur? (Ç ki: 1)
2000
2001
1999
2002
1995
Sual: Diorun n çox s s küy yaradan kolleksiyası neç nci ild nümayiş olunmuşdur? (Ç ki: 1)
2001
2000
1999
2002
1995
Sual: Franko Maskino möht ş m 10 ״il xaosda ״adlı s rgisini hansı ölk d t şkil etmişdi? (Ç ki: 1)
Milanda
Rusiyada
Әmerikada
Parisd
Polşada

Sual: Franko Maskino neç nci ild öz studiyasını açıb? (Ç ki: 1)
1980
1981
1987
1983
1979
Sual: Franko Maskino ölmünd n neç il vv l 10 ״il xaosda ״adlı s rgisini keçirmişdi? (Ç ki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Franko Maskinonun ilk kolleksiyasında hansı şyalara rast g lm k olardı? 1.butulka qapağı il b z dilmiş geyiml r 2.mismardan sırqaya 3.ingilis sanc
2,3,4
yalnız 1
1,2,3
yalnız 4
yalnız 2
Sual: Hansı modelyer d rid n olan göd kç l ri metaldan h rfl r il b z yirdi? (Ç ki: 1)
Cristian Dior
Con Qalyano
Franko Maskino
әernard Әrnova
Әksana Dior
Sual: İlk d f moda jurnalı n ç nci ild yaradıldı? (Ç ki: 1)
XX
XIX
XVIII
XVII
XIV
Sual: İlk moda jurnalı neç nci ild Şahzad MariyaLuiza il II İspaniya kralı arasındakı toy m rasimi vaxtı meydana çıxdı? (Ç ki: 1)
1680
1670
1679
1790
1779
Sual: Kostyum anlayışı n ç nci srd meydana çıxdı? (Ç ki: 1)
XII
XVI
XV
XIV
XIII
Sual: R ssam modelyerin istifad etdiyi texniki v saitl r neç yer bölünür? (Ç ki: 1)
2
4
3
6
5
Sual: Yeni görk md ,formada,materialda geyim xas olan varlıq nec adlanır? (Ç ki: 1)
model
fason
qarderob
ansambl
qarnitur
Sual: Yaxalıqlı m mulatlar neç nci srd meydana çıxdı? (Ç ki: 1)
XVI
XIII
XIV
XV
XII
Sual: Rusiyada ilk moda jurnalı kim t r find n yaradılmlşdı? (Ç ki: 1)

Mariya Luiza C
Elza Skiaparelli
Elizabet
Yekatrina
Әksana Dior
Sual: Rusiyada ilk moda jurnalı neç nci ild Yekatrina t r find n yaradıldı? (Ç ki: 1)
1779
1789
1880
1750
1675
Sual: “Gianni Versace” moda evini yaradaraq, r hb rliyi kim vermişdir? (Ç ki: 1)
Qardaşı Santoya
Әnasına
әacısı Donetellanın qızına
әacısı Donetellaya v qardaşı Santoya
әacısı Donetelleya
Sual: “Kiçik qara don h r bir qadının qarderobunda olmalıdır” fikri kim m xsusdur? (Ç ki: 1)
Versace
Koko Şanel
Pier Karden
Әrmani
Kristian Dior
Sual: “Versace” brendini b z y n obleduza hansı q dim dövl tin mifik manclarında ks olunur? (Ç ki: 1)
Misir
Yunanıstan
İtaliya
Rusiya
Әlmaniya
Sual: әoyun hansılarla hat olunur? (Ç ki: 1)
Qabaqda aşağı qurtaracağı. Döşün yuxarı yarımk siyi xirtd kl arxadan v VII f q r sümüyünün s thi il
Qabaqda yuxarı qurtaracağı, döşün yuxarı yarımk siyi, VI f q r sümüyü il
Döşün yuxarı yarımk siyi, VI f q r sümüyü il
Qabaqda aşağı qurtaracağı, döşün yuxarı yarımk siyi,VI f q r sümüyü il
Qabaqdan yuxarı qurtaracağı, döşün aşağı yarımk siyi, VII f q r sümüyü il
Sual: әunlardan hansı qadın obrazına aktuallıq g tir n geyiml rd ndir? (Ç ki: 1)
Parçadan hazırlanmış göd kç
Uzun şarflar
D ri göd kç
İdman üslublu geyim
Sad komplekssiz geyim
Sual: Chanelin simvolunun yaranması ilk d f Mixail Vrubel t r find n neç nci ild yaranmışdır? (Ç ki: 1)
1886
1887
1888
1889
1890
Sual: Çiyin forması b z n n d n asılı olur? (Ç ki: 1)
Sin nin formasından
Kür k sümükl rinin formasından
әoyun uzunluğundan
әoyun hiss ciyinin formasından
Heç biri
Sual: D ri ayaqqabılar hansı xanımlar üçün daha m qs d uyğundur? (Ç ki: 1)
İşgüzar xanımlara
Orta yaşlı xanımlara
G nc xanımlara
Yaşlı xanımlara
Yaşlı v g nc xanımlara
Sual: Dayaq rolu oynayan hiss l r hansılar aiddir? (Ç ki: 1)
әaş, boyun, çiyin, döş, qarın nahiyy si, kür k, sağrı, çiyinaltı, omba v baldır

әaş, boyun, çiyin, döş, qarın nahiy si
әaş, boyun, onurğa, çiyin, bel, çanaq, bud v baldır
әaş, çiyin, döş, qarın nahiy si, sağrı, bel, çanaq, omba, bud v baldır
әoyun, çiyin, döş, qarın nahiy si, kür k, sağrı
Sual: Hansı aksesuar b zi xanımlar üçün h tta uğur h mailidi? (Ç ki: 1)
Qızıl boyunbağı
Gümüş boyunbağı
әriliant qaşlı üzük
Mirvari
Qara r ngli boyunbağı
Sual: Gainni Versace neç nci ild sui q sd n tic sind v fat etmişdir? (Ç ki: 1)
1997
1998
1999
2000
2001
Sual: Hansı brendin simvolu yalnız 30 ild n sonra tamaşaçıya t qdim olunmuşdur? (Ç ki: 1)
Chanel
Calvin Klein
Lacoste
Hermes
Versace
Sual: Hansı dizaynerin geyiml rind xanımlar özl ri etiraf edirdil r ki, onlar kraliçaya b nz yirl r? (Ç ki: 1)
Әrmani
Versace
Kristian Dior
Dolçe & Qabanna
Koko Shanel
Sual: Hansı geyim h r bir xanımın qarderobunda olmalıdır? (Ç ki: 1)
Uzun yubka
Göd k yubka
Müxt lif şarflar
әutulka şarvar
Heç biri
Sual: Hansı geyimi günd lik h yatımızda geyindiyimiz kimi parlaq aksesuarlarla birg gec geyimi kimi d istifad etm k olar? (Ç ki: 1)
Uzun penc kl r
Qısa qara göd kç l ri
Uzun qırmızı donu
Uzun qara donu
Qısa qara donu
Sual: Hansı markanın simvolunu tenissçi qoymuşdur? (Ç ki: 1)
Hermes
әurbery Prorsum
Lacoste
Versace
Chanel
Sual: Hansı modelyer 9 yaşı olark n m kt bd n xaric olunmuşdur? (Ç ki: 1)
Koko Şanel
Pyer Karden
Kristian Dior
Versace
Calvin Klein
Sual: Hansı modelyer d r il inb ip yi, krujevanı v cinsi birl şdirm kd n qorxmurdu? (Ç ki: 1)
Kristian Dior
Әrmani
Koko Şanel
Versace
Dolce & Gabanna
Sual: Hansı modelyerin anası peş kar d rzi olub? (Ç ki: 1)
Versace
Koko Şanel

Kristian Dior
Pier Karden
Әrmani
Sual: Hansı r ngli ayaqqabılar ayaqları vizual olaraq 1 – 2 sm uzun göst rir? (Ç ki: 1)
Әğ
Qara
әej
Sarı
Q hv yi
Sual: Hansı r ngli ayaqqabıları seç rk n d ri tipikizi n z r almaq vacibdir? (Ç ki: 1)
әoz r ngli
Qırmızı r ngli
Qara r ngli
Әğ r ngli
әej r ngli
Sual: Xanımların sevimli baş geyiml rind n olan beretka hansı ölk y m xsusdur? (Ç ki: 1)
Әlmaniya
Fransa
İtaliya
Rusiya
Әmerika
Sual: XIX srd geyim aid hansı d rslik yarandı? (Ç ki: 1)
“D rzi” kitabı
“Tikiş” jurnalı
Kişi geyiml ri haqda kitab
Qadın geyiml ri haqda kitab
Konstruksiya kitabı
Sual: II dünya müharib sind n sonra yaradıcılığına gün ş doğan modelyer kim olmuşdur? (Ç ki: 1)
Kristian Dior
Dolçe & Qabanna
Versace
Kristian Dior
Koko Şanel
Sual: Qadın geyimind hansı elementl r işgüzar qadın obrazını yaratmağa köm k edir? (Ç ki: 1)
Çanta
әil rzikl r
әoyunbağı v broşlar
lc k v şlyapalar
Şarf
Sual: Ofis geyiminin n uğurlu variantı hansı yubkalar hesab olunur? (Ç ki: 1)
Qısa dizd n yuxarı t k
Geniş dizd n olan t k
Karandaş dizd n aşağı olan t k
Geniş dizd n aşağı t k
Uzun t kl r
Sual: Versacenin işini davam etdir n bacısı Donetella hansı işd peş kar idi? (Ç ki: 1)
Reklam kompaniyaların t şkilind
Geyiml rin dizaynında
Geyiml rin biçimind
Plareatların hazırlanmasında
Geyiml rin k simind
Sual: Versaçenin ilk qadın geyiml ri kolleksiyası neç nci il t sadüf edir? (Ç ki: 1)
1966
1978
1988
1969
1979
Sual: Әmerikalılar Şaneli nec adlandırırdılar? (Ç ki: 1)
“Paris modelyeri”
“Peş kar dizayner”
“ӘәŞ modelyeri”

“Dünya dizayneri”
“Fransanın t msilçisi”
Sual: Hansı dizayenr 18 yaşı olanda geyim dükanında satıcı kimi f aliyy t göst rmişdir? (Ç ki: 1)
Versace
Koko Şanel
Georgio Әrmani
Kristian Dior
Heç biri
Sual: Hansı dizayner 1883 – cü ild anadan olmuşdur? (Ç ki: 1)
Koko Şanel
Versace
Әrmani
Kristian Dior
Pier Karden
Sual: Hansı modelyer gün işığına çıxması Şanel üçün böyük bir z rb oldu? (Ç ki: 1)
Versace
Kristian Dior
Pier Karden
Georgi Әrmani
Heç biri
Sual: Koko Şanel hansı ada layiq görülmüşdür? (Ç ki: 1)
“Göz l qadın”
“F d kar qadın”
“ fsan vi qadın”
“Dövrün stilisti”
“Peş kar qadın”
Sual: Koko Şanel hansı ş h rd özünün “Şanel Evi” adlı moda evini açmışdır? (Ç ki: 1)
Parisd
Londonda
Nyu – Yorkda
Vaşinqtonda
Hollivudda
Sual: Koko Şanel harada doğulmuşdur? (Ç ki: 1)
Fransa
İtaliya
Әlmaniya
İngilt r
ӘәŞ
Sual: Koko Şanel qadın geyiml rind hansı yenilikl r etdi? (Ç ki: 1)
Muncuq v biserl r lav etdi
Qadınların üstünd n karseti çıxararaq onların b d nin rahatlıq g tirdi
Uzun yubkaları meydana g tirm k yeni still rl yadda qaldı
Yalnız biserl rd n istifad il göz l b z kl r yaratdı
Heç biri
Sual: Koko Şanelin qadın tirl ri nec adlanırdı? (Ç ki: 1)
“Chanel № 3”
“Chanel”
“Chanel №5”
“Chanel №6”
“Koko”
Sual: Neç nci ild “Chanel № 5” tirl ri meydana çıxdı? (Ç ki: 1)
1920
1922
1988
1921
1925
Sual: Neç nci ild Koko Şanel ilk moda dükanını açmağa nail olur? (Ç ki: 1)
1915
1910
1900
1920

