0932_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0932 Geyimin konstruksiya edilmәsi – 1
1 Pretaporter modellәri hansı xüsusiyyәtlәrilә sәciyyәlәndirilib?

•

hazır geyim modelinin tirajlandırılmada satışı üçün
geyim hazırlama prosesindә
geyim әşyalarının sәnaye hazırlanmasında
yüksәk sәviyyәdә tikiş sәnәtinin icrası, vә unikal dizayn
yeni geyim nümunәsi hazırlaması üçün ardicil iş kompleksi ilә

2 Müxtәlif geyim modellәrinin bәdii tәrtibatına başlayaraq, hansı özәlliklәri, ilk öncә, dizayner nәzәrә
almalıdır?

•

yuxarıda sadalananlar
geyim formalarının insandan, onun fәaliyyәtindәn, әhatә edәn vәziyyәtindәn asılı olması
tәqdim edilәn geyim çeşidlәrinin, hәr cür geyim formalarının üslub hәll etmә növlәrinin ümumi tәlәblәrindәn
qәnaәtbәxş tәsәvvürә malik olması
dәbin istiqamәtlәrinin fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri hansılardır, model nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur
hansı materialların vә işlәmәlәrin geyimin hazırlanmasında istifadә etmәk olar

3 Geyimin bәdii konstruksiyalaşması zamanı dizaynerin әsas vәzifәsi nәdir?

•

layihәlәşdirilmiş geyimin bәdii tәrәflәrinin hәlli
daxili keyfiyyәtlәrinizi üzә çıxartmaq vә özündә әminlik qazanmaq
yaradıcılıq mәnbәnin aşkar edilmәsi
yeni geyim formasının layihәlәndirilmәsi
fikirlәrini material üzәrindә reallaşdırmaq

4 Geyim sözünün düzgün tәrifini göstәrin?

•

geyim –tәtbiqi incәsәnәtdә insanın tәbii cәhtindәn yaranan vә formanın yenilәmәsinә keçәn formaların
dәyişilmәsidi
geyim –müәyyәn bir zamanda әn çox yayılan, kütlә arasında populyarlaşan vә qәbul olunan bir şeydir
geyiminsanın öz bәdәninә әtraf mühitin müxtәlif tәsirlәrdәn müdafiә üçün geydiyi mәmulat, yaxud
mәmulatlar mәcmusudur
geyim – bir neçә mәhsulundan olan vahid tamamlanmış bir bütovlükdür
uzun sürmәyәn geyim mәişәtin xarici formalarında nümayiş olunan, müxtәlif zövqlәrin müәyәn ictimai
mühitdә uzun sürmәyәn domenantlığı

5 Geyimin funksiyalarını sadalayın?

•

qoruyucu, sosial
qoruyucu, estetik
qoruyucu, estetik, dinimistik, sosial
estetik, dinimistik
sosial, dinimistik

6 Geyimin әsas qoruyucu funksiyası nәdәn ibarәtdir? (

•

geyiminsan inkişafının erkәn mәrhәlәrindә yaranan, kimyәvi tәsirlәrdәn qoruyan süni insan bәdәninin
örtüyüdür
geyiminsan inkişafının erkәn mәrhәlәrindә yaranan, fiziki tәsirlәrdәn qoruyan süni insan bәdәninin örtüyüdür
geyiminsan inkişafının erkәn mәrhәlәrindә yaranan, әtraf mühitin tәsirindәn qoruyan süni insan bәdәninin
örtüyüdür

geyiminsan inkişafının erkәn mәrhәlәrindә yaranan, tәbiәt tәsirlәrdәn qoruyan süni insan bәdәninin örtüyüdür
geyiminsan inkişafının erkәn mәrhәlәrindә yaranan, mexaniki tәsirlәrdәn qoruyan süni insan bәdәninin
örtüyüdür

7 Geyimin estetik funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

süni örtüklәri sadә bitki, heyvan, ovçuluq sәhnәsi, mәişәt naxışları ilә bәziyәrәk ibtidai insan geyimin eskiz
hәllinә başlayırdı
süni örtüklәri sadә bitki, heyvan, ovçuluq sәhnәsi, mәişәt naxışları ilә bәziyәrәk ibtidai insan geyimin dini
mistik hәllinә başlayırdı
süni örtüklәri sadә bitki, heyvan, ovçuluq sәhnәsi, mәişәt naxışları ilә bәziyәrәk ibtidai insan geyimin bәdii
obraz hәllinә başlayırdı
süni örtüklәri sadә bitki, heyvan, ovçuluq sәhnәsi, mәişәt naxışları ilә bәziyәrәk ibtidai insan geyimin mulyaj
hәllinә başlayırdı
süni örtüklәri sadә bitki, heyvan, ovçuluq sәhnәsi, mәişәt naxışları ilә bәziyәrәk ibtidai insan geyimin
layihәlәndirmәsinә başlayırdı

8 Geyim dәsti nәyә deyilir?

•

müәyyәn iş üçün nәzәrdә tutulmuş, eyni materialdan hazırlanmış geyim әşyalarınin dәsti
insan bәdәnini örtәn әşyalar mәcmusu
bir neçә әşyanın tamamlanmış bir bütovlüyә yığımı
vahid, bәdii bütövlük tәşkil edәn әşyalar mәcmusu
baş geyimlәri, ayaqqabı, әlcәk vә s. әşyalar daxil olmaqla insan bәdәnini örtәn әşyalar toplusu

9 Geyimin dinimistik funksiyası nә ilә әlaqәlidir?

•

әcdadlarımızın dediyinә görә geyim insanı tәbiyәtin qәzәbli qüvvәsindәn qorumalı vә örtmәlidir
dinin tәsiri ilә geyim daha böyük mәna mistik mәna әldә edir
geyim, dinimistik semantikalı motivlәri olan ornamentlәrlә bәzәdilәrәk özünәmәxsus tilsimә çevrilir
әcdadlarımızın dediyinә görә geyim insanı әtraf mühitin tәsirindәn qorumalıdır
dinin yaranması ilә geyim daha böyük mәna simvolikmәrasim mәnası әldә edir

10 Geyimin sosial funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

hәr tәbәqәnin kostyumuna müxtәlif fәrqlәndirici işarәlәr gәtirәn “peşәkar hissә” prinsipi yaranır
hәr tәbәqәnin kostyumuna müxtәlif fәrqlәndirici işarәlәr gәtirәn “ milli hissә” prinsipi yaranır
cәmiyyәtdә siniflәrә bölünmәnin meydana gәlmәsilә insanın bu vә ya digәr sinfә yaxud peşә qrupuna
mәnsubluğu
hәr tәbәqәnin kostyumuna müxtәlif fәrqlәndirici işarәlәr gәtirәn “mistik hissә” prinsipi yaranır
hәr tәbәqәnin kostyumuna müxtәlif fәrqlәndirici işarәlәr gәtirәn “ dini hissә” prinsipi yaranır

11 Geyimin bәdii konstruksiyalaşdırılması nәdir?

•

geyimin hazırlanmasında dәbin güdülmәsi
geyimin ayrıca formalarının hazırlanması
sonrakı sәnaye istehsalatı üçün geyim modellәri
geyimin hazırlanmasında dәbin güdülmәsi vә geyim materialının hazırlanması
geyim materialının hazırlanması

12 Geyimin forması nәdәn ibarәtdir?

•

rәssamın şәxsi tәcrübәsi, yeni texnologiyalar, materiallar, avadanlıq
formanın bölünmәsi, dizayn modelinin mәhsulundan
formanın әsas elementlәri, elementin birlәşmә formasının kompozisyon vәsaitlәrindәn, formayaratmanın bәdii
sistemlәrindәn
rәssamın şәxsi tәcrübәsindәn

elementin birlәşmә formasının kompozisyon vәsaitlәrindәn

13 Insanın qarderobunun formalaşmasına әtraf mühitin hansı xüsusiyyәtlәri tәsir edir?

•

professional xüsusiyyәtlәr
tәbiәt
tәbiәt, sosial, professional xüsusiyyәtlәr
heç biri
sosial

14 XX yuzillikdә geyimin hansı dayaqlı üslubları formalaşıb?

•

“fantazi”, idman, bәdii
klassik, folklor, idman
klassik, idman, romantik, folklor
“xippi”, konservativ stil, avanqard
klassik, romantik, romantik

15 Klassik üslubun formalaşmasını hansı dövrә aid etmәk olar?

•

XX әsrin әvvәli
XVII әsrin sonu XVIII әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәli
XX әsrin sonu
XVIII әsrin sonu – XIX әsrin әvvәli

16 İdman üslubunda geyimin hazırlanması üçün hansı parçalardan istifadә edilir?

•

keyfiyyәtinә görә әn möhkәm, nәcib parçalardan: tәbii yun, ipәk, kәtan, hәmçinin tәbii parçaları yaxşı әvәz
edәn qatışıq, süni parçalardan
iki parça bir arada istifadә edilir: incә ipәk vә sәrt pambıq kәtan, tәbii xәz vә yuyulmuş cins, qәliz zәrxara vә
ciddi ingilis tvidi
sәrt formayaradan parçalar zәrxara, kapron
yüngül, havalı, plastik parçalardan tәbii ipәk, viskoz
tәbii vә qarışıq liflәrdәn, ipәk parçadan , kәtandan, yun, nadir hallarda ipәk

17 Klassik üslubda geyimin hazırlanması üçün hansı parçalardan istifadә edilir?

•

sәrt formayaradan parçalar zәrxara, kapron
tәbii, qatışıq liflipambıqlı, kәtan, yun, nadir hallarda ipәk
keyfiyyәtinә görә әn möhkәm: tәbii yun, kәtan, qarışıq parçalar hәmçinin tәbii parçaları yaxşı әvәz edәn
qatışıq, süni parçalardan
iki parça bir arada istifadә edilir: incә ipәk vә sәrt pambıq kәtan, tәbii xәz vә yuyulmuş cins, qәliz zәrxara vә
ciddi ingilis tvidi
yüngül, havalı, plastik parçalardan tәbii ipәk, viskoz

18 Romantik üslubda geyimin hazırlanması üçün hansı parçalardan istifadә edilir?

•

sәrt formayaradan parçalar zәrxara, kapron
tәbii, qatışıq liflipambıqlı, kәtan, yun, nadir hallarda ipәk
tәbii ipәk, yaxud viskoz kimi yüngül axarlı, yumşaq plastikaya malik parça, bәrk vә hәcmli forma yaradan
materiallar – zәrxara, orqanza, kapron
iki parça bir arada istifadә edilir: incә ipәk vә sәrt pambıq kәtan, tәbii xәz vә yuyulmuş cins, qәliz zәrxara vә
ciddi ingilis tvidi
keyfiyyәtinә görә әn möhkәm, nәcib parçalardan: tәbii yun, ipәk, kәtan, hәmçinin tәbii parçaları yaxşı әvәz
edәn qatışıq, süni parçalardan

19 Klassik geyimi tamamlayan hansı aksessuarlar daha xasdır?

•

yalnız funksional aksessuarlar
papaqlar, yüngül şәrflәr, yaylıqlar, vә әlbәtdәki muncuqbijuteriyalar, qolbaqlar, sırğalar,broşlar vә s.
qalstuk, şәrf, şlyapalar, “kişi bijuteriyası”
qalstuklar, yaylıqlar, muncuqbijuteriyalar, qolbaqlar, sırğalar,broşlar vә s.
bijuteriya, şәrflәr, örpәklәr, müxtәlif baş geyimlәri, toxunmuş әşyalar

20 Romantik üslubda geyimә hansı koloristik hәll mәxsusdur?

•

gәrgin, ilıq, tünd rәnglәr
parlaq, kontrast, fәal rәnglәr
yataq, zәrif, azdolğun rәnglәr, hәm parlaq, dolğun, fәal rәnglәr
birtonlu vә kontrast rәnglәr
mülayim, soyuq, açıq rәnglәr

21 İdman üslubunda geyimә hansı koloristik hәll mәxsusdur?

•

gәrgin, ilıq, tünd rәnglәr
yataq, zәrif, azdolğun rәnglәr, hәm parlaq, dolğun, fәal rәnglәr
parlaq, kontrast, fәal rәnglәr
birtonlu vә kontrast rәnglәr
mülayim, soyuq, açıq rәnglәr

22 Aşağıdakı ifadә hansı mәşhur dizaynerә mәxsusdur?: Üslub, geyimdәn daha böyük bir şeydir,
üslubbәdәnin dilidir

•

Kelvin Klayna
Kenzo Takadaya
Donna Karana
Fәxriyyә Xәlәfovaya
Valentin Yudaşkina

23 Geyimin modellәşmәsi neçә prinsipdә aparılır?

•

iki prinsipdә
altı prinsipdә
üç prinsipdә
sәkkiz prinsipdә
dörd prinsipdә

24 Eskizin tәrtib olunması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

dörd mәrhәlәdәn
altı mәrhәlәdәn
iki mәrhәlәdәn
beş mәrhәlәdәn
üç mәrhәlәdәn

25 Kişi geyimlәrindә әn çox hansı stildәn istifadә olunur?

•

milli
fantastik
klassik
romantik

idman

26 Qadın gündәlik geyimlәrindә bәzәn rahat paltarlarla yanaşı hansı ayaqqabılar da geniş yayılmışdır?

•

kiçik idman ayaqqabıları
yalnız alçaq dabanlı ayaqqabılar
uzun vә nazik qadın ayaqqabıları
uzun çәkmәlәr
kobud platforma ayaqqabılar

27 Geyimә olan estetik tәlәb?

•

hamı tәrәfindәn qәbul edilәn qeyristandart bir şey
hamı tәrәfindәn qәbul edilmәyәn müәyyәn bir kütlә üçün nәzәrdә tutulan tәlәb
ictimaiyyәtin qәbul etdiyi xüsusi standart bir şey
heç biri
ictimaiyyәtin qәbu etdiyi qeyristandart bir şey

28 Ülgülәr çıxarılarkәn parçada nә nәzәrә alınmalıdır?

•

parçanın kәnarı
әriş sapları
әriş arğac,arğac sapları
parçanın uzunluğu
arğac sapı

29 Paltoda aşağı qatlama payı neçә sm ülgüdә nәzәrdә tutulur?

•

0,5  1,5 sm
1,5  3 sm
1,5  2,5 sm
3,5  4 sm
2,0  5 sm

30 Şalvar ülgüsü çıxarıldıqda qatlama payı neçә sm verir?

•

3 4 sm
2  3 sm
4  5 sm
2  4 sm
1,5  3 sm

31 Astar hissәlәrinin ülgülәri nәyә әsasәn dәqiqlәşdirilir?

•

parçanın dartılmasına görә
yapışqanlı araqatına görә
üst hissәyә görә
heç birinә görә
modelә görә

32 Hansı yaradıcılığın üsulları vardır?

•

analogiyalar
beyin basqınları
beyin basqınları, inversiyalar, analogiyalar, empati, fantaziyalar
empati

inversiyalar

33 Döş çevrәsi kimlәrdә 3 ölçüdә götürülür?

•

oğlanlarda
qadınlarda
kişilәrdә
uşaqlarda
qızlarda

34 Antropoloji quruluşa görә insan bәdәn tipi neçә cür olur?

•

6
2
3
5
4

35 İnsan bәdәn quruluşunun proporsiyaları hansılardır?

•

mezamorflu
dolixomorflu
b,c,d
qezamorflu
borixomorflu

36 Dolixomorflu insan bәdәn quruluşu nә anlam verir?

•

boğaz uzun
Ayaqlar çox qısa
ayaqlar uzun,bәdәn qısa
onurğa uzun
bәdәn çox qısa

37 Broximorflu bәdәn quruluşlu insanlar hansı formaya malik olurlar?

•

hәr ikisi bәrabәr
ayaqlar uzun
bәdәn uzun, ayaqlar qısa
heç biri
bәdәn qısa

38 Mezamorflu bәdәn quruluşlu insanlar hansı formaya malik olurlar?

•

ayaqlar uzun,bәdәn qısa
bәdәn uzun, ayaqlar qısa
bәdәn uzunluğu ilә ayaqlar uzunluğu bәrabәr
heç biri
bәdәn qısa

39 Bәdәn uzunluğu dolixomorflu insanlarda ümumi uzunluğun neçә %ni tәşkil edir?

•

24.5
35.5
29.5
32.5

.15

40 Bәdәn uzunluğu broximorflu insanlarda ümumi uzunluğun neçә %ni tәşkil edir?

•

29.5
35.5
33.5
32.5
.15

41 Bәdәn uzunluğu mezamorflu insanlarda ümumi uzunluğun neçә %ni tәşkil edir?

•

29.5
35.5
31
32.5
.15

42 Dolixomorflu insanlarda ayaqların uzunluğu neçә %ni tәşkil edir?

•

57
53
55
56
51

43 Mezamorflu insanlarda ayaqların uzunluğu neçә %ni tәşkil edir?

•

57
55
53
45
51

44 Broximorfluinsanlarda ayaqların uzunluğu neçә %ni tәşkil edir?

•

57
55
51
56
53

45 Yeni doğulmuş uşağın baş çevrәsi nәyә bәrabәr olur?

•

ayaqlaın uzunluğuna
boyun çevrәsinә
döş çevrәsinә
heç biri
oma çevrәsinә

46 Statistikaya görә insanların neçә %dә sağ döş yarım çevrәsi sola görә böyük olur?

•

60
50
70
75

85

47 Neçә % insanlarda sağ qol sol qola görә uzun olur?

•

60
50
75
70
85

48 70% insanlarda sağ döş yarım çevrәsi sola nәzәrәn neçә sm böyük olur?

•

2 3,5 sm
1,5  2,5 sm
0,5  2 Sm
0,5 3 sm
3,5  4 sm

49 Aşağıdakı ölçü әlamәtlәrindәn hansı fiqurun sağ tәrәfindә tәyin edilir? 1.qolun ölçü әlamәtlәri
2.ayağın ğlçü әlamәtlәri 3.hündürlük 4.kürәyin ölçü әlamәtlәri

•

3.4
1.4
1,2,3
2,3,4
2.4

50 Çevrәvi uzununa vә eninә ölçü әlamәtlәri nә ilә ölçülür?

•

dinometrlә
marten sistemi ilә
polotno santimetr lenti ilә
xәtkeşlә
antrometr ilә

51 Hündürlük ölçü әlamәti hansı hәrflә işarә olunur?

•

HÇ
U
H
Q
Ç

52 Uzunluq ölçü әlamәti hansı hәrflә işarә olunur?

•

heç bir cavab doğru deyil
H
U
Q
UQ

53 Hansı ölçü әlamәti "H" hәrfi ilә işarә olunur?

•

dәrinlik
uzunluq
hündürlük

•

boy uzunluğu
mәrkәzlәrarası mәsafә

54 Hansı ölçü әlamәti tәyin olunarkәn şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn tәpә nöqtәsinә qәdәr olçülür?

•

boğaz çevrәsi hündürlüyü
boğaz әsası nöqtәsinin hündürlüyü
boy uzunluğu
qolun şaquli diametri
çiyin nöqtәsinin hündürlüyü

55 Boy uzunluğu ölçü әlamәtinin şәrti işarәsi hansıdır?

•

U
Uz
Bu
Ubz
Ub

56 Hansı ölçü әlamәti tәyin olunarkәn şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn boğaz әsasına qәdәr ölçülür?

•

qolun şaquli diametri
boy uzunluğu
boğaz әsası nöqtәsinin hündürlüyü
tәpә nöqtәsinin hündürlüyü
çiyin nöqtәsinin hündürlüyü

57 Hç aşağıdakı ölçü әlamәtlәrindәn hansının şәrti işarәsidir?

•

çiyin hündürlüyünün
döşün eninin
kürәyin eninin
qolun şaquli diametrinin
bilәk çevrәsinin

58 "Dq.ş" aşağıdakı ölçü әlamәtlәrindәn hansının şәrti işarәsidir?

•

kürәyin eninin
çiyin hündürlüyünün
qolun şaquli diametrinin
döşün eninin
qolun dirsәyә qәdәr uzunluğunun

59 "Eq" aşağıdakı ölçü әlamәtlәrindәn hansının şәrti işarәsidir?

•

kürәyin eninin
çiyin hündürlüyünün
qolun şaquli diametrinin
döşün eninin
qolun dirsәyә qәdәr uzunluğunun

60 Hbx  hansı ölçü әlamәtinin şәrti işarәsidir?

•

boy uzunluğu
diz nöqtәsinin hündürlüyü
bel xәttinin hündürlüyü

•

boğaz nöqtәsinin hündürlüyü
bel çevrәsi

61 Diz nöqtәsinin hündürlüyü necә şәrti işarәlәnir?

•

Hbx
He
Hd
Hçn
Hbh

62 Hd  hansı ölçü әlamәtinin şәrti işarәsidir?

•

oma nöqtәsinin hündürlüyü
belin diametri
diz nöqtәsinin hündürlüyü
qarının әn hündür nöqtәsi
boy uzunluğu

63 Diz nöqtәsinin hündürlüyü necә ölçülür?

•

budun әn hündür nöqtәsindәn döşәmәyә qәdәr olan mәsafә
belin әn hündür nöqtәsindәn dizә qәdәr olan mәsafә
şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn diz nöqtәsinә qәdәr ölçülür
dizin әn hündür nöqtәsindәn topuğa qәdәr olan mәsafә
başın tәpә nöqtәsindәn dizә qәdәr olan mәsafә

64 Boğaz nöqtәsinin hündürlüyü hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

He
Hb.u
Hb.n
Hu
Hd.u

65 Boğaz çevrәsi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Bc
Cd
Çb
Cdıı
De

66 I döş çevrәsi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Ccd
Cdb
Çdı
Bcı
Cfı

67 II döş çevrәsi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Çeıı
Çaıı
Çd

•

Çzıı
Çbıı

68 III döş çevrәsi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Çz
Cd
Çdııı
Çü
Ça

69 Bel çevrәsi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Bc
Cd
Çb
Byd
Ce

70 Dәb dövrlәri hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

modelin nümayiş podiumunda nümünәnin yaranması; kostyumun köhnә formasından sıxılmaq
kostyumun forması hәr zaman incәsәntdә, müәyyәn tarixi dövrlәrdә memarlıqda ümümi stilin inkişafı ilә
bәrabәr dәyişir, onlarla birgә tәkamülün bütün mәrhәlәlәrini keçir: yaranma, çiçәklәnmә, sönmә
geniş istifadәçi kütlәlәrinin maraqlarına vә zövqlәrinә uyğunlaşdırılmış variantın ucuzlaşdırılmış, seriyalı
istehsalda yayılması
onun aktuallıqını az saylı avanqard cәmiyyәtindәki istifadәçilәr tәrәfindәn qәbul edilmәsi; keçmiş dәbin geyim
formasının zәiflәmәsi vә tam xaric edilmәsi
kostyumun köhnә formasından sıxılma; geniş istifadәçi kütlәlәrinin maraqlarına vә zövqlәrinә
uyğunlaşdırılmış variantın ucuzlaşdırılmış, seriyalı istehsalda yayılması

71 Siluetә verilәn әlavә vә ya siluet formasının әlavәsi nәdәn asılıdır? 1.geyimin görünüşündәn
2.modadan 3.mәmulatın materialından 4. modelin bәdii tәrtibatından

•

2,3,4
3.4
1,2,4
1,2,3
1,3,4

72 Dekorativ konstruktiv әlavәlәr nә zaman müәyyәnlәşdirilir?

•

geyimin döş çevrәsinә әlavәlәr verilәn zaman
modelin bәdii tәrtibatı zamanı
rәssam modelçilәrin vә konstruktorların model üzәrindә yaradıcılıq işlәri aparan zaman
ümumi modelin hazırlanması zamanı
materialın gәtirilmәsi vә ölçülәrin götürülmәsi zamanı

73 Dekorativ konstruktiv әlavәlәrin düzgün tәyin edilmәsi nәdәn asılıdır?

•

modelin eskizinin düzgün qurulmasından
materialın düzgün seçilmәsindәn
rәssam vә konstruktorların tәcrübәsindәn
ölçülәrdәn vә geyimin yaş hәddindәn asılı olaraq dәyişmәsindәn
geyimin siluetindәn

74 Geyimin konstruksiyalaşması zamanı mәmulatın eninә verilәn dekorativ konstruktiv әlavәlәr hansı
ölçülәr üçün nisbәtәn az götürülür?

•

orta ölçülәr üçün
kiçik ölçülәr üçün
böyük ölçülәr üçün
bütün ölçülәr üçün sabitdir
böyük vә kiçik ölçülәr üçün

75 Geyimin konstruksiyasında әsasәn cizgi hansı üsulla aparılır?

•

kürәyin vә әtәyin hesabatına әsasәn
riyazi yolla
texniki hesabatla
riyazi yolla vә ölçmә ilә
ölçmә ilә

76 Bazis toru hansı xәtlәrin kәsişmәsindәn alınır?

•

perpendikulyar xәtlәrin
şaquli xәtlәrin
şaquli vә üfüqi xәtlәrin
çevrәvi xәtlәrin
üfüqi xәtlәrin

77 Cizgi toru neçә üfüqi xәttәn ibarәtdir?

•

8
2
5
7
3

78 Cizgi toru neçә şaquli xәttәn ibarәtdir?

•

5
3
4
6
2

79 Cizgi torunun 11 xәtti necә adlanır?

•

yancaq xәtti
döş xәtti
rostok xәtti (VII boyun fәqәrә sümüyü)
oma xәtti
bel xәtti

80 Cizgi torunun 22 xәtti necә adlanır?

•

rostok xәtti
bel xәtti
2 döş xәtti
oma xәtti

boyun xәtti

81 Cizgi torunun 33 xәtti necә adlanır?

•

rostok xәtti
2 döş xәtti
bel xәtti
oma xәtti
boyun xәtti

82 Cizgi torunun 44 xәtti necә adlanır?

•

rostok xәtti
2 döş xәtti
yancaq xәtti
oma xәtti
boyun xәtti

83 Cizgi torunun 55 xәtti necә adlanır?

•

boyun xәtti
mәmulatın aşağı xәtti
oma xәtti
rostok xәtti
yancaq xәtti

84 Kürәyin orta xәtti nә cür işarәlәnir?

•

IVIV
IIII
II
VV
IIIIII

85 Kürәyin enini tәyin edәn xәtt hansıdır?

•

IVIV
II
IIII
VV
IIIIII

86 Әtәyin enini tәyin edәn xәtt hansıdır?

•

IVIV
II
IIIIII
VV
IIII

87 Hәyatda hansı boy uzunluqlu insanlara daha çox rast gәlinir?

•

çox hündür
çox kiçik
orta boy
1  2 boy

hündür

88 İnsan bәdәnin ölçülәri nәyә tabedir?

•

oma çevrәsinin ölçüsünә
boy uzunluğuna
qanunauyğunluqlara
yaşa vә cinsә
döş çevrәsinin ölçüsünә

89 Norma bölüşdürmә dedikdә nә başa düşülür?

•

döş yarım çevrәsinin ölçüsü
tәsadüfün tezliyi
göstәricilәrin böyüklüyü
çәki
oma yarım çevrәsinin ölçüsü

90 Normal bölüşdürmә üçün hansı göstәrici әhәmiyyәt daşıyır?

•

orta әyinti
bәrabәrlik qanunu
kvadratik әyinti
normalaşdırma
normaqramma

91 Әn kiçik vә әn böyük döş çevrәsi olan insanlar hansı boy uzunluğuna uyğun gәlir?

•

1.2
kiçik boy uzunluğuna malik insanlar
orta boy
heç biri
böyük boy uzunluğuna malik insanlar

92 Döş çevrәsi 88 sm, uzunluq 167 sm olduqda 1000 adamdan neçәsi bu ölçüyә malik olmaq ehtimalı
var?

•

100
70
46
200
80

93 Tesadüfün tezliyi hansı göstәriciyә aiddir?

•

döş çevrәsinә
boy uzunluğuna
Normal bölüşdürmә qanunauyğunluğuna
oma çevrәsinә
çәkiyә

94 Normal bölüşdürmә qanunauyğunluğunda Xnәyi ifadә edir?

•

hәr biri
tәsadüfün tezliyi
әlamәtin keyfiyyәtinin dәyişmәsinin

•

heç biri
kvadratik әyinti

95 Hәr hansı bir әlamәtin artması digәr әlamәtin azalması hansı normal bölüşdürmә
qanunauyğunluğudur?

•

IV qanun
I qanun
III qanun
V qanun
II qanun

96 Normal bölüşdürmә qanunauyğunluğunda hәr hansı bir әlamәtin artması digәrinin necә olmasına
sәbәb olur?

•

böyümәsinә
bәrabәrlәşmәsinә
azalmasına
heç biri
artmasına

97 Korreksiya әmsalı necә işarәlәnir?

•

k
r
r12
k12
Rq.k

98 Bәdәnin ölçü әlamәtlәri arasındakı korelyasiya әmsalının böyüklüyü necә olur?

•

5dәn böyükdür
1ә bәrabәrdir
1dәn kiçikdir
5ә bәrabәrdir
1dәn böyükdür

99 r12 b1/b2=k formulunda k nәyi ifadә edir?

•

kböyük hesabı әlamәt
kmütәnasiblik
kreqresiya әmsalı
kkiçik hesabı әlamәt
kkorelyasiya әmsalı

100 Reqresiya tәnliklәri neçә cür olur?

•

4
3
2
5
1

101 Reqresiya tәnliklәri hansı formada olurlar?
tәrs mütәnasib

•

sadә
mürәkkәb,sadә
azalan,artan
mürәkkәb

102 Qadınlarda korelyasiya әmsalı 20 yaşdan 59 yaşadәk nә qәdәr götürülür?

•

.337
.125
.137
.259
.059

103 Kişilәrdә korelyasiya әmsalı 20 yaşdan 59 yaşadәk nә qәdәr götürülür?

•

.137
.125
.337
.259
.059

104 Elmitexniki tәrәqqi istehsal proseslәrinin tәşkilinә yeni tәlәblәr irәli sürür ki,bu da hәr şeydәn
әvvәl nәyin birbirilә uyğunlaşdırmasından ibarәtdir? 1.müxtәlif sahәlәrindә vә mәrhәlәlәrindә
2.istehsalın texniki vә tәşkilati sәviyyәlәrini 3.istehsalın tәşkilinin mütәrәqqi forması kimi düyünlәr
üzrә emalı

•

yalnız 1
1.3
yalnız 2
1.2
2.3

105 İstehsalın tәşkili baxımından onun mükәmmәlliyinin istehsalın hansı sahәlәrә tәsirlәri
mövcuddur? 1.istehsalın sәmәrәliliyinin artmasına 2.müәyyәn edәn amillәri nәzәrә almadan 3.axının
strukturunda әhәmiyyәtli dәyişiklik aparmadan

•

yalnız 2
1.3
yalnız 1
1.2
2.3

106 İstehsalın tәşkili baxımından mükәmmәlliyi әmәk mәhsuldarlığının nәyinә tәsir göstәrir?
1.azalmasına 2.artmasına 3.yüksәlmәsinә 4.sürәtlәnmәsinә

•

yalnız 4
1.3
yalnız 3
1.2
2.4

107 İstehsalın tәşkili baxımından mükәmmәlliyi avadanlığın nәyinә tәsir göstәrir? 1.yüksәlmәsinә
2.sürәtlәnmәsinә 3.azalmasına 4.daha tam yüklәnmәsinә
yalnız 3

•

2.3
yalnız 4
1.2
1.4

108 İstehsalın tәşkili baxımından mükәmmәlliyi dövriyyә vәsaitlәrinin hәrәkәtinin nәyinә tәsir
göstәrir? 1.azalmasına 2.sürәtlәnmәsinә 3.artmasına 4.yüsәlmәsinә

•

1.2
yalnız 4
1.3
yalnız 2
2.4

109 Yeni tәşkil formalarının istehsalata tәtbiqi çox zaman müәssisәnin hansı amillәri nәzәrә almadan
hәyata keçirilir? 1.texniki vә tәşkilati sәviyyәsini 2.texnikitexnoloji sәviyyәsini 3.sәnaye vә tәşkilati
sәviyyәsini

•

2.3
1.3
yalnız 2
1.2
yalnız 3

110 Bazarın tәlәblәrinә daha çevik reaksiya vermәyә vә axının strukturunda әhәmiyyәtli dәyişiklik
aparmadan yeni modellәrin vә mәmulatların istehsalına imkan yaradan neçә seriyalı axınların tәtbiqi
genişlәnmәkdәdir?

•

qeyribәrabәr
bәrabәr
kiçik
orta
böyük

111 Yeni müәssisәlәrin layihәlәndirilmәsi vә fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin yeniden qurulması
zamanı tәşkilitexniki tәsir göstәrir ki,buna görә dә texnoloji lәyihәlәndirmә zamanı neçә faktorlar
hökmәn nәzәrә alınmalıdır?

•

5
3
6
4
2

112 İstehsal müәssisәlәrinin layihәlәndirilmәsinin hansı mәrhәlәni tәşkil edir?

•

orta
ikinci
birinci
bәrabәr
kiçik

113 Müәssisәnin ilkin hesabatında neçә mәsәlәlәrin hәlli daxildir?
4

•

5
8
3
6

114 Müәssisәnin ilkin hesabatına aşağıdakılardan hansı mәsәlәlәrin hәlli daxildir? 1.texnoloji
axınların tipinin vә gücünün seçilmәsi 2.qabaqcıl iş üsullarının tәtbiqi vә iş yerlәrin rasional tәşkili
3.detallar üzrә ixtisaslaşma zamanı mәmulatın ayrıayrı detal vә düyünlәrinin hazırlanması

•

1.3
2.3
yalnız 3
1.2
yalnız 1

115 Müәssisәnin ilkin hesabatı üçün neçә başlanğıc göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

1
4
2
6
3

116 Müәssisәnin ilkin hesabatı üçün hansı hansı başlanğıc göstәricilәrdәn istifadә edilir? 1.istehsal
strukturunun müәyyәnlәşdirilmәsi 2.istehsal edilәcәk mәhsulun çeşid vә müәssisәnin gücü 3.verilmiş
çeşid üzrә mәhsul vahidinin hazırlanmasına vaxt sәrfiyyatı 4.istehsal binasının tipinin vә ölçülәrinin
seçilmәsi

•

yalnız 3
yalnız 4
2.3
1.4
1.2

117 Mәmulatın hazırlanmasına vaxt sәrfi nәyә әsaslanaraq müәyyәn edilir? 1.sahә normativlәrinә
2.sexlәrin sayının vә istehsal edilәcәk mәhsul çeşidlәrinin sexlәr üzrә paylanmasının
müәyyәnlәşdirilmәsinә 3.qabaqcıl müәssisәlәrin iş tәcrübәsinә 4.elm vә texnikanın nailiyyәtlәrinә
5.sexlәrin mәrtәbәlәr üzrә yerlәşdirilmәsi sxeminin seçilmәsinә

•

1,3,5
2,4,5
1,3,4
2,3,4
1,2,3

118 Sәnayedә fәaliyyәt göstәrәn axınların böyük әksәriyyәti neçә modelli axınlardır?

•

qeyriorta modelli
az modelli
çox modelli
bәrabәr modelli
orta modelli

119 Seçilmiş modellәr yüksәk keyfiyyәt göstәricilәrinә malik olmaqla yanaşı tikiş mәmulatlarına
qoyulan hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir? 1.texnikitexnoloji 2.istehlak 3.sәnayeiqtisadi 4.konstruktiv

•

1.4
1.3
2.3
yalnız 4
yalnız 2

120 Eyni axında istehsal edilәcәk modellәrin seçilmәsi neçә prinsip әsasında yerinә yetirilә bilәr?

•

3
5
2
6
4

121 Eyni axında istehsal edilәcәk modellәrin seçilmәsi hansı prinsip әsasında yerinә yetirilir?
1.modellәrin texnoloji oxşarlığı 2.modellәrin konstruktiv oxşarlığı 3.modellәrin istehlak oxşarlığı
4.modellәrin bәdiieffetik oxşarlığı

•

1.2
yalnız 4
2.4
yalnız 3
1.3

122 Bir model ailәsi üçün eyni әsasın konstruksiyasından unifikasiyalaşdırılmış detal vә düyünlәrdәn
hansı prinsip әsasında istifadә etmәyi nәzәrdә tutur?

•

modellәrin erqonomik oxşarlığı
modellәrin istehlak oxşarlığı
modellәrin konstruktiv oxşarlığı
modellәrin funksional oxşarlığı
modellәrin bәdiiestetik oxşarlığı

123 Modellәr üzrә ayrıayrı düyünlәrin vә bütövlükdә әmәk tutumunun tәxminәn bәrabәrliyi,emal
ardıcıllığının eyniliyi,hazırlanma üsullarının,avadanlığın vә onun iş rejimlәrinin eyniliyi, istifadә
edilәn materialların eynicinsliliyi hansı prinsip әsasında şәrtlәrlә müәyyәnlәşir?

•

modellәrin funksional oxşarlığı
modellәrin bәdiiestetik oxşarlığı
modellәrin texnoloji oxşarlığı
modellәrin konstruktiv oxşarlığı
modellәrin erqonomik oxşarlığı

124 Tikiş axınlarında modellәrin seçilmәsi zamanı meyar kimi hansı prinsip çıxış edir?

•

funksional oxşarlıq
konstruktiv oxşarlıq
texnoloji oxşarlıq
erqonomik oxşarlıq
bәdiiestetik oxşarlıq

125 Müasir kostyumun istehsalında hansı peşә sahiblәri fәaliyyәt göstәrir? 1.dizaynerlәr
2.konstruktorlar 3.saatsazlar 4.rәssamlar 5.texnoloqlar 6.biçicilәr 7.dәrzilәr
2,4,5,6,7

•

2,3,4,5,7
1,2,5,6,7
1,2,4,6,7
1,3,5,7

126 Geyim bәdәnin neçә faiz çox hissәsini örtür?

•

70
100
80
50
30

127 Geyim insanı әtraf mühitin nәyindәn qoruyur? 1.xoşagәlmәz şәraitdәn 2.soyuq havadan 3.isti
havadan 4.yağışdan

•
128

Yun,ipәk,pambıq,kәtan parçalarından tikilәn geyimlәr nәyinә görә fәrqlәnirlәr?

•
129

3.4
1.2
yalnız 1
2.3
yalnız 4

sәrin olur
hiqroskopliyi az olur
hiqroskopliyi çox olur
hamısı
isti olur

Hansı strukturlu parçalar istiliyi zәif keçirir,amma yaxşı mühafizә edir?

•

eninә strukturlu
sıx strukturlu
boş strukturlu
uzununa strukturlu
qarışıq strukturlu

130 İnsan yabanı bitkilәrin vә ev heyvanlarının liflәrindәn әyiribtoxumaqla parça hazırlamağa hansı
dövrdәn başladı?

•
131

eneolit
mezolit
neolit
poleolit
tunc

İlk geyim nümunәsi nә olmuşdur?

•

ağac yarpaqları
ev heyvanlarının liflәrindәn hazırlanmış parça
heyvan dәrilәri
yabanı bitkilәr
heç biri

132 Geyimin parçadan hazırlanmasının әsası hansı dövrdә qoyulub?

•

alt poleolit
eneolit
neolit
üst poleolit
dәmir

133 Parçanı bәdәn әtrafına sarımaqla hansı geyim meydana gәldi?

•

sxenti
tunika
sadә siluet formalı geyim
kande
xiton

134 Jaket vә әtәk, vә ya pencәk, jilet vә şalvar komplekti adlandırılır?

•

paltar
qarnitur
qarderob
ansambl
kostyum

135 Konstruksiya nәdir?

•

elementin birlәşmә formasının kompozisyon vәsaitlәridir
formayaratmanın bәdii sistemlәridir
formanın bölünmәsi, dizayn modelinin mәhsuludur
dizayn modelinin mәhsuludur
formanın әsas elementlәridir

136 Müәyyәn iş üçün nәzәrdә tutulmuş, eyni materialdan hazırlanmış geyim әşyalarınin dәstinә nә
deyilir?

•

qarderob
kostyum
qarnitur
üslub
dәst

137 Uşaqda boyun әyriliyi (lordoz) nә zaman formalaşır?

•

34 aylığında uşaq başını dik saxlayarkәn, 6 aylığında uşaq oturarkәn
6 aylığında uşaq oturarkәn
34 aylığında uşaq başını dik saxlayarkәn
6 aylığında uşaq oturarkәn, 9 aylığında uşaq ayaq üstә durmağı vә yerimәyi öyrәnәrkәn
9 aylığında uşaq ayaq üstә durmağı vә yerimәyi öyrәnәrkәn

138 Uşaqda döş әyriliyi (kifoz) nә zaman formalaşır?

•

34 aylığında uşaq başını dik saxlayarkәn, 6 aylığında uşaq oturarkәn
34 aylığında uşaq başını dik saxlayarkәn
6 aylığında uşaq oturarkәn
6 aylığında uşaq oturarkәn, 9 aylığında uşaq ayaq üstә durmağı vә yerimәyi öyrәnәrkәn

9 aylığında uşaq ayaq üstә durmağı vә yerimәyi öyrәnәrkәn

139 Xarici forma nәdir ?

•

geyimin silueti.
geyimin xarici cizgilәrinin mütәnasibliki.
geyimin kompazisiyasının әsas elementlәrindәn biri.
modanın tesiri
geyimin daxili cizgilәrinin mütәnasibliki.

140 Boşluğa hansı uyğundur?.....geyimin kompazisiyasinin әsas elementlerindәn biridir.

•

xarici görünüş
daxili forma
xarici forma
xarici vә daxili forma
siluet xәtti

141 Aşağıdakılardan hansı geyimin kompozisiyanın әsas elementlәrindәndir?

•

konstruktiv xәtlәr
xarici görünüş
xarici forma
geyimin mütәnasibliyi
siluet xәtti

142 Әşyanın dәqiq forması hansı üsulla alınır?

•

konstruktiv ölçmә ilә
mütәnasib hesablamaq ilә
mulyaj ilә
mütәnasib hesablama ilә
miqyaslı hissә ilә

143 Aşağıdakı boşluğauyğun varianti seçin. ........... üsulunda heç bir hesablama aparılmır.

•

şәrti hesablama
miqyaslı hissә
mulyaj
mütәnasib hesablama
konstruktiv ölçmә

144 Hansı üsulla detalların biçimini әldә etmek üçün parça vә ya kağız kәsiyi maniken vә ya insan
fiquru üzәrinә sәrilәrәk, bәdәn quruluşuna vә fasona cavab verәn kontur alınır?

•

konstruktiv ölçmә üsulu ilә
miqyasli hissә üsulu ilә
mulyaj üsulu ilә
şәrti hesablama üsulu ilә
mütәnasib hesablama üsulu ilә

145 Aşağıdakı üsullardan hansında heç bir hesablama aparılmır?

•

konstruktiv ölçmә üsulunda
miqyasli hissә üsulunda
mulyaj üsulunda

•

şәrti hesablama üsulunda
mütәnasib hesablama üsulunda

146 Hansı üsulda detalın forması biçim zamanı nümunә üzәrindә yoxlamada dәqiqlәşdirilir?

•

konstruktiv ölçmә üsulunda
miqyasli hissә üsulunda
mulyaj üsulunda
şәrti hesablama üsulunda
mütәnasib hesablama üsulunda

147 Xarici görünüş daha çox nә ilә izah olunur? 1.geyimin daxili forma siluetlәri 2.geyimin silueti
3.geyimin xarici forması siluetlәri 4.geyimin hәcmli forması

•

3.1
1.2
2.3
1.4
2.4

148 Aşağıdakı boşluğa uyğun variantı seçin. .... hәr şeydәn әvvәl geyimin daxili forması silueti vә
konstruktiv xәtlәri ilә tәyin olunur.

•

siluet xetleri
xarici forma
xarici görünüş
geyimin mütәnasibliyi
konstruktiv xәtlәr

149 Geyimә olan estetik tәlәb?

•

hamı tәrәfindәn qәbul edilәn qeyristandart bir şey
hamı tәrәfindәn qәbul edilmәyәn müәyyәn bir kütlә üçün nәzәrdә tutulan tәlәb
ictimaiyyәtin qәbul etdiyi xüsusi standart bir şey
heç biri
ictimaiyyәtin qәbu etdiyi qeyristandart bir şey

150 Ülgülәr fabrikdә hansı sexdә hazırlanır?

•

hazırlıq sexi
biçim sexi
sınaq
ümumi şöbә
tikiş sexi

151 Ülgülәri kim hazırlayır?

•

modelyer
texnoloq
konstruktor
dәrzi
rәssam

152 Ülgülәr necә olur?
әlavә

•

әsas
әsas vә kömәkçi
qarışıq
kömәkçi

153 Ülgülәr neçә komplekt hazırlanır?

•

8
6
5
9
7

154 Ülgü komplektlәri hansı sexlәrdә olmalıdır? 1)2si eksperimental sexdә parça sәrf normasını
hesablamaq üçün; 2.1i hazırlıq sexindә 3. 2i komplekt biçim sexindә

•

3
1
yuxarıda sadalananların hamısı
1.3
2

155 Ülgülәr nәdәn hazırlanır?

•

parçalar
kartondan
yuxarıda sadalananların hamısı
kağız vә parçadan
kagızdan

156 Uzun paltarları vә hündür daban ayaqqabı nә vaxt geyinmәk münasibdir?

•
157

xüsusi günlәrdә, bәzәn dә işә gedәndә
hәr zaman münasib sayılır
adәtәn mәrasimlәrә gedәrkәn, bayram günlәrindә
yalnız bayramlarda
vacib iş görüşlәrindә

İnsanın estetik zövqünün tәlәbini geyimdә ödәmә xüsusiyyәti necә adlanır ?

•

bәdiilik
estetiklik
texniki
antropometriklik
gigiyenik

158 Geyim ilә bәdәn forması vә ölçülәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәni müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn
elm hansıdır?

•

morfologiya
anatomiya
antropometriya
antropologiya
fiziologiya

159

Mәmulatın nәyi texniki tәsvirdә göstәrilir?

•

harada hazırlanması
hansı ölçüdә hazırlanması
hansı ölçü vә uzunluqda hazırlanması
hamısı
hansı uzunluqda hazırlanması

160 Boğaz әsası nöqtәsindәn öndәn bel xәttinә qәdәr olan mәsafәnin şәrti işarәsi hansıdır?

•

çç
çbi
uöbi
Mdg
uq

161 Arxadan bel xәttindәn boğaz әsası nöqtәsinә qәdәr olan mәsafәnin şәrti işarәsi hansıdır?

•

Hd
uö.bi
Uk.bt
Ek
ukb

162 Şalvar üçün yançaq yarımçevrәsinә verilәn әlavәnin böyüklüyü neçә smdir?

•

4,45,8
2,65,0
2,54,0
6,48,9
3,76,0

163 Kürәkdә belin uzunluğuna verilәn әlavә pay necә işarәlәnir?

•

Әkbq
Әqub
Әkbu
Әqu
Әkbu

164 Kürәkdә boğaz әsasının qalxmasına verilәn әlavә pay necә işarә edilir?

•

Әkbo
Әkbu
Әkqb
Әqu
Әqbu

165 Öndәn belin uzunluğuna verilәn әlavә pay necә işarәlәnir?

•

Әçq
Әqbu
Әöbu
Әöbuq
Әbu

166 "Әöbu" aşağıdakılardan hansının şәrti işarәsidir?

•

çiyin altlığının
kürәkdә çiyin nöqtәsinin
öndәn belin uzunluğuna verilәn әlavә pay
çiyin altlığına görә qoldibinin uzadılmasının
kürәkdә belin uzunluğunun

167 Boy uzunluğu necә ölçülür?

•

şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn boğaz әsasına qәdәr ölçülür
VII fәqәrә sümüyündәn döşәmәyә qәdәr olan mәsafә
şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn tәpә nöqtәsinә qәdәr
başın tәpә nöqtәsindәn topuğa qәdәr olan mәsafә
çiyinin әn hündür nöqtәsindәn döşәmәyә qәdәr

168 Bu şәrti işarәsi hansı ölçü әlamәtini tәyin edir?

•

topuğa qәdәr olan mәsafә
beldәn döşәmәyә qәdәr olan mәsafә
boy uzunluğu
budun hündürlüyü
tәpәnin әn hündür nöqtәsindәn

169 Boğaz әsası nöqtәsinin hündürlüyü hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Çb
Hbx
Hb.on
Çd
Hd

170 Hb.on şәrti işarәsi hansı ölçü әlamәtini göstәrir?

•

çiyinin hündürlüyü
diz nöqtәsinin hündürlüyü
dizdәn döşәmәyә qәdәr olan mәsafә
çiyin yarımçevrәsi
boğaz әsası nöqtәsinin hündürlüyü

171 Hçn  hansı ölçü әlamәtinin göstәricisidir?

•

döşәmәdәn omanın hündür nöqtәsinә qәdәr olan mәsafә
döş nöqtәsinin hündürlüyü
çiyin nöqtәsinin hündürlüyü
çiyin yarımçevrәsi
bel çevrәsi

172 "Çiyin nöqtәsinin hündürlüyü" necә tәyin edilir?

•

çiyindәn diz xәttinә qәdәr ola mәsafә
şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn VII fәqәrә sümüyünә qәdәr olan mәsafә ölçülür
şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn çiyin nöqtәsinә qәdәr ölçülür
çiyinin әn hündür nöqtәsindәn bel xәttinә qәdәr olan mәsafә
lapatkalararası msafә

173 Geyimin daxili vә xarici ölçülәri arasında fәrqin böyüklüyü aşağıdakılardan hansı ilә tәyin edilir?

•

mәmulatın ölçüsü
materialın sıxlığı
materialın qalınlığı
mәmulatın oda davamlılığı
materialın davamlılığı

174 Qış geyimlәrindә materialın qalınlığına verilәn әlavә neçә amildәn asılıdır?

•

5
3
2
6
4

175 Qış geyimlәrindә materialın qalınlığına verilәn әlavә hansı amillәrdәn asılıdır? 1.parçanın
qalınlığından 2. materialın sıxlığından 3.isti araqatından 4.mәmulatın ölçüsündәn

•

1.2
1.4
1.3
3.4
2.4

176 Geyimin konstruksiyasında tәcrübi olaraq materialın hәr bir mm qalınlığa verilәn әlavә neçә sm
qәbul olunmuşdur?

•

0,7 sm
0,6 sm
0,5 sm
0,8 sm
0,4 sm

177 Geyimin konstruksiyasında tәcrübi olaraq materialın neçә mm qalınlığına verilәn әlavә 0,5 sm
qәbul olunmuşdur?

•

Hәr dörd mm qalınlığına
Hәr iki mm qalınlığına
Hәr bir mm qalınlığına
Hәr beş mm qalınlığına
Hәr üç mm qalınlığına

178 Kostyumluq materialın qalınlığı neçә mmdir?

•

4:5 mm
2:3 mm
1:2 mm
5:6 mm
3:4 mm

179 Paltoluq materialın qalınlığı neçә mmdir?
4:5 mm
1:2 mm

•

•

3:4 mm
5:6 mm
2:3 mm

180 Yüngül yay paltolarında materialın qalınlığına verilәn әlavә neçә smdir?

•

1,2:1,7 sm
1,5:2,0 sm
0,5:1,0 sm
1,4:1,7 sm
0,7:1,2 sm

181 Kostyumluq materialın konstruksiyalaşması zamanı materialın qalınlığına verilәn әlavә neçә sm
dir?

•

1,2:1,7 sm
1,5:2,0 sm
0,5:1,0 sm
1,4:1,7 sm
0,7:1,2 sm

182 Mövsümi paltoda materialın qalınlığına verilәn әlavә neçә smdir?

•

2:3 sm
1,2:3,0 sm
1,5:2,0 sm
1:2 sm
3:4 sm

183 Çox qatlı üst geyimlәrdә daxili vә xarici qatlar arasında hansı materiallar yerlәşir? 1.astarlıq
2.araqatı 3.üst parça 4.ornamentlәr

•

3.4
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4

184 Kişi qış paltosunda materialın qalınlığına verilәn ümumi әlavә neçә smdir?

•

4,14,2
8
3,43,6
2.5
0,91,2

185 Jaketlәrdә materialın qalınlığına verilәn ümumi әlavә neçә smdir?

•

4,14,3
.6
8
3,43,6
.8

186 Pencәklәrdә materialın qalınlığına verilәn ümumi әlavә neçә smdir?

•

4,14,4
.6
8
3,43,7
.8

187 Yay paltosunda materialın qalınlığına verilәn ümumi әlavә neçә smdir?

•

4,14,5
.6
8
3,43,8
.8

188 Kişi qış paltosunda isti araqatının qalınlığı neçәdir? (sm)

•

4.4
1.9
2.5
5.6
2

189 Qadın qış paltosunda isti araqatının qalınlığı neçәdir? (sm)

•

.4
.3
.9
.3
.7

190 Çiyin nöqtәsinin hündürlüyü hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Hg
Hg.e
Hç.n
Hu
Hz.s

191 Döş gilәsi nöqtәsinin hündürlüyü necә tәyin edilir?

•

döş çevrәsi ölçülür
iki döş gilәsi arası mәsafә ölçülür
şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn döş gilә nöqtәsinә qәdәr ölçülür
diz nöqtәsindәn döş gilәsinә qәdәr olan mәsafә ölçülür
çiyinin әn hündür nöqtәsindәn döş gilәsinә olan mәsafә ölçülür

192 Bel xәttinin hündürlüyü hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Hg
Hg.x
Hb.x
Hb.n
Ha.b

193 Aşağıdakılardan hansı geyimin hәcmli formasını vә onun xarici cizgilәrinin mütәnasibliyi ilә

xarakterizә olunur?

•

daxili konstruktiv xәtlәr
xarici forma
siluet xәtlәr
geyimin mütәnasibliyi
daxili forma

194 Aşağıdakı boşluğa uyğun variantı seçin ..... geyimin hәcmli forması vә onun xarici cizgilәrinin
mütәnasibliyi ilә xarakterizә olunur

•

daxili konstruktiv xәtlәr
xarici forma
siluet xәtlәri
geyimin mütәnasibliyi
daxili forma

195 Geyimin әsas detalı hansıdır? 1.kürәk 2.tikiş xәtlәri 3.әtәk 4.qollar 5.geyimin yan hissәsi
6.yaxalıqlar

•

3,4,2,6
1,2,3,5
1,3,4,6
2,6,1,3
2,5,3,6

196 Aşağıdakılardan hansı geyimin әsas detalına aid deyil.

•

qollar
kürәk
tikiş
yaxalıqlar
әtәk

197 Eyni daxili görünüşә malik olan geyimlәrin xarici forması nәdәn asılı olaraq dәyişir?

•

geyimin xarici formasından
geyimin quruluşundan
geyimin inkişaf mәrhәlәsindәn
geyimin siluetindәn
geyimin daxili formasından

198 Detalları parçadan biçәrkәn nә üçün çiyin tikişlәrindәn başlayaraq әris vә arğac saplarının
istiqamәti düzgün seçilmәlidir?

•

geyimin hәcmli formasinı almaq üçün
materialın itgiye mәruz qalmaması üçün
onların düzgün formalaşması üçün
әris sapı istiqamәtindә tikişlәrin sayı az olsun deyә
tikişlәrin möhkәm olması üçün

199 Detalları parçadan biçәrkәn, onların düzgün formalaşması üçün әsasәn tikişdәn başlayaraq әris vә
arğac saplarının istiqamәtinin düzgün seçilmәsinә diqqәt yetirmәk lazımdır?
manjet tikişlәrindәn

•

kürәk tikişlәrindәn
çiyin tikişlәrindәn
әtәk tikişlәrindәn
yaxalıq tikişlәrindәn

200 Detalları parçadan biçәrkәn, onların düzgün formalaşması üçün çiyin tikişlәrindәn başlayaraq әris
vә arğac saplarının istiqamәti düzgün seçilmәlidir. Hansı materiallardan hazirlanan geyimlәrdә bu
göstәriş әsas gotürülür?

•

pambıq
yun
izotrop
ipәk
yarımyun

201 Hansı parçalardan hazırlananpaltar vә yarımpaltarların hәcmli formasını almaq üçün
qansaqlardan istifadә olunur?

•

yun vә pambıqnn
yarımyun vә pambıq
paralonla duble edilmiş
yun
yun vә yarımyun

202 Hansı materiallardan hazırlanan geyimlәri düz siluetdә qatlamasız hazırlamaq lazımdır?

•

yun vә yarımyun materiallardan
izotrop materiallardan
yuksek sertliye malik mayeriallardan
pambıq materiallardan
paralonla dubleedilmiş materiallardan

203 mulyaj sözünün mәnası nәdir?

•

mütәnasib
hәqiqi
kortәbii
yalan
dәqiq

204 mulyaj fransız sözü olub mәnası ............. demәkdir.

•

mütәnasib
hәqiqi
kortәbii
yalan
dәqiq

205 Mulyaj üsulu indiyә qәdәr hansı geyimlәrin hazırlanmasında digәr üsullarla birlәşәrәk
modellәşmә vә konstruksiyalaşma ilә tәtbiq edilir?

•

mәişәt geyimlәrinin
idman geyimlәrinin
teatr kostyumlarının
idman vә mәişәt geyimlәrinin

ziyafәt geyimlәrinin

206 Hansı üsul teatr kostyumlarının hazırlanmasında digәr üsullarla birlәşәrәk modellәşmә vә
konstruksiyalaşma ilә tәtbiq edilir?

•

konstruktiv ölçmә üsulu
miqyasli hissә üsulu
mulyaj üsulu
şәrti hesablama üsulu
mütәnasib hesablama üsulu

207 Aşağıdakı boşluğa uyğun varianti seçin. ...... üsulu teatr kostyumlarının hazırlanmasında digәr
üsullarla birlәşәrәk modellәşmә vә konstruksiyalaşma ilә tәtbiq edilir.

•

konstruktiv ölçmә üsulu
miqyasli hissә üsulu
mulyaj üsulu
şәrti hesablama üsulu
mütәnasib hesablama üsulu

208 Mulyaj üsulu daha çox hansı geyimlәrdә tәtbiq edilir? (Dәqiq cavabı seçin)

•

ziyafәt geyimlәrindә
idman geyimlәrindә
kişi geyimlәrindә
qadın yüngül geyimlәrindә
yataq geyimlәrindә

209 Hansı üsul daha çox qadın yüngül geyimlәrdә tәtbiq edilir?

•

konstruktiv ölçmә üsulu
miqyasli hissә üsulu
mulyaj üsulu
şәrti hesablama üsulu
mütәnasib hesablama üsulu

210 Aşağıdakı boşluğa uyğun varianti seçin. ...... üsulu daha çox qadın yüngül geyimlәrdә tәtbiq
edilir.

•

şәrti hesablama
hesablama
mulyaj
mütәnasib hesablama
çertiyoj

211 Hansı üsulun yaranması ilә mulyaj üsulu aradan qaldırıldı?

•

konstruktiv ölçmә üsulu
miqyasli hissә üsulu
hesablama üsulu
şәrti hesablama üsulu
mütәnasib hesablama üsulu

212 Hesablama üsulu nә zaman yaranmışdır?
XX әsrin sonunda

•

XIX әsrin sonunda
XX әsrin ortalarında
XX әsrin sonunda
XXI әsrin әvvәllәrindә

213 Hesablama üsulu hansı ölkәdә yaranmışdır?

•

Türkiyәdә
Amerikada
Rusiyada
Yunanıstanda
Yaponiyada

214 Azәrbaycanda әn geniş yayılmış üsul hansıdır?

•

mütәnasib hissә üsulu
miqyaslı hissә üsulu
mulyaj üsulu
çertyoj üsulu
biçmә hesabı üsulu

215 Xaricdә әn geniş yayılmış üsul hansıdır?

•

miqyaslı hissә üsulu
çertyoj üsulu
biçmә hesabı üsulu
mütәnasib hissә üsulu
mulyaj üsulu

216 Keçmiş SSRİ mәkanında әn geniş yayılmış üsul hansıdır?

•

miqyaslı hissә üsulu
çertyoj üsulu
biçmә hesabı üsulu
mütәnasib hissә üsulu
mulyaj üsulu

217 Koordinat sistemi aşağıdakı üsullardan hansının geniş yayılmış metodlarından hesab olunur?

•

miqyaslı hissә üsulu
mulyaj üsulunun
ölçmә hesabı üsulun
mütәnasib hissә üsulu
çertyoj üsulunun

218 Koordinat sistemi bütünlükdә kim tәrәfindәn әhatә olunmuşdur?

•

Vernadski
Lebedev
Korotkov
Maskino
Qalyano

219 Koordinat sistemi bütünlükdә ...... tәrәfindәn әhatә olunmuşdur?
Vernadski

•

Lebedev
Korotkov
Maskino
Qalyano

220 İlk başlanğıcda biçim sistemi nә mәqsәdlә tәtbiq edilirdi?

•

Materialın itkiyә mәruz qalmaması üçün
Kütlәvi istehsal üçün
Biçicilәrin işini yüngüllәşdirmәk üçün
Geyimin yaxşı formalaşması üçün
Geyimdә detalların düzgün formalaşması üçün

221 Hansı üsul ilә geyimin ölçü vә uzunluğu müәyyәn edilir?

•

mütәnasib hesablama üsulu ilә
konstruktiv ölçmә üsulu ilә
mulyaj üsulu ilә
miqyasli hissә üsulu ilә
şәrti hesablama üsulu ilә

222 Aşağıdakı boşluğa uyğun varianti seçin. ...... üsulu ilә geyimin ölçü vә uzunluğu müәyyәn edilir?

•

konstruktiv ölçmә
miqyaslı hissә
mütәnasib hesablama
şәrti hesablama
mulyaj

223 Korotkovun biçim sistemindә ölçülәrarası hәr boy neçә smdir?

•

.45
.75
.87
.56
.32

224 Biçim sisteminin ADR metodunda ölçülәrarası hәr boy neçe smdir?

•

.45
.75
.8
.56
.32

225 Biçim sisteminin Çexslovakiya üsulunda ölçülәrarası hәr boy neçe smdir?

•

.45
.75
.67
.56
.32

226 Biçim sisteminin TİMETİ tipik metodikasında ölçülәrarası hәr boy neçә smdir?
.45

•

.67
.75
.56
.32

227 Alim Q.İ.Turxana görә konstruksyalaşma prosesi üçün hesabi formulaları neçe yere bölmәk olar?

•

4
5
3
7
8

228 Hansı alimin fikrincә konstruksiyalaşma prosesi üçün hesabi formulaları 3 yerә bölmәk olar?

•

A.Maskinonun
S.A.Korotkarın
Q.İ.Turxanın
heç biri
C.Vernadskinin

229 Detalın ölçüsü, fiqurun ölçü әlamәti vә sәrbәst oturma üçün pay arasında әlaqә düsturu hansıdır?

•

R=Mp
M=R+P
R=M+P
M=RP
P=R+M

230 1ci görünüşdә detalın ölçüsü hansı düsturla tәyin olunur?

•

R=Mp
M=R+P
R=M+P
M=RP
P=R+M

231 1ci görünüşdә detalın ölçüsünü tәyin edәn R=M+P düsturunda M nәyi ifadә edir?

•

geyimin ölçülәri arasındakı mәsafәni
sәrbәst oturma üçün verilәn payı
fiqurun ölçü әlamәtini
geyimdә ölçülәri
geyim detallarının quruluşunu

232 1ci görünüşdә detalın ölçüsünü tәyin edәn R=M+P düsturunda P nәyi ifadә edir?

•

geyimin ölçülәri arasındakı mәsafәni
fiqurun ölçü әlamәtini
sәrbәst oturma üçün verilәn payı
geyimdә ölçülәri
geyim detallarının quruluşunu

233 2ci görünüşdә detalın ölçüsü hansı düstur ilә tәyin olunur?
R=Mp

•

M=R+P
R=aM+bP+c
M=RP
P=R+M

234 2ci görünüşdә detalın ölçüsünü tәyin edәn R=aM+bP+c düsyurunda M nәyi ifadә edir?

•

sәrbәst oturma üçün verilәn payı
geyimdә ölçülәri
geyimin ölçülәri arasındakı mәsafәni
geyim detallarının quruluşunu
fiqurun ölçü әlamәtini

235 2ci görünüşdә detalın ölçüsünü tәyin edәn R=aM+bP+c düsyurunda p nәyi ifadә edir?

•

geyimin ölçülәri arasındakı mәsafәri
fiqurun ölçü әlamәti
sәrbәst oturma üçün verilәn payı
geyimdә ölçülәri
geyim detallarının quruluşunu

236 Azәrbaycan neçenci әsrdә şәrqin әn böyük ipәkçilik ölkәsi kimi tanındı?

•

XIII
XVIII
XVII
XI
XVI

237 3cü görünüş geyim detallarının ölçüsü hansı düsturla tәyin olunur?

•

R=Mp
M=R+P
P=aP+b
M=RP
P=R+M

238 3cü görünüşdә detalın ölçüsünü tәyin edәn P=aP+b düsturunda a,b nәyi ifadә edir?

•

geyimin ölçülәri arasındakı mәsafәni
sәrbәst oturma üçün verilәn payı
detalın ölçüsü ilә digәr detalın ölçüsü arasındakı әlaqә әmsalı
geyimdә ölçülәri
geyim detallarının quruluşunu

239 Neçәnci ildә TİMETİ apardığı tәdqiqatlar nәticәsindә vә modalar evinin bir neçә illik tәcrübәsi
әsasında kostyumların tipik konstruksiyası işlәnib hazırlanmışdır?

•

1936
1967
1956
1916
1946

240 Geyimin görünüşü vә ölçülәri nәdәn asılı olaraq dәyişir? 1.tәtbiqindәn 2.tәyinatından

3.görünüşündәn 4.ölçülәrindәn

•

3.4
2.4
1,2,3
1,3,4
1.3

241 Kürәk vә әtәk әsasında ilkin cizgilәr neçә mәrhәlәdә qurulur?

•

5
7
2
3
4

242 Kütlәvi istehsalat üçün yeni modellәrin konstruksiyasının işlәnmә mәrhәlәlәri neçә etapda
aparılır?

•

5
4
3
2
6

243 Kütlәvi istehsalat üçün yeni modellәrin konstruksiyasının işlәnmә mәrhәlәlәri 3 etapda
aparılır.Aşağıdakılardan hansı birinci etapda yerinә yetirilir?

•

tәklif olunmuş model әsasında bütün ölçülәr vә uzunluqlar üçün ülgülәr hazırlamaq
tipik fiqurun konstruksiyasının ülgülәrini hazırlamaq
köklük yaş qruplarının tәyin edilmәsi üçün modellәrin ilk nümunәsini hazırlamaq
kiçik ölçülәr üçün ülgülәr hazırlamaq
modelin ölçülәrini tәyin etmәk

244 Kütlәvi istehsalat üçün yeni modellәrin konstruksiyasının işlәnmә mәrhәlәlәri 3 etapda
aparılır.Aşağıdakılardan hansı ikinci etapda yerinә yetirilir?

•

tәklif olunmuş model әsasında bütün ölçülәr vә uzunluqlar üçün ülgülәr hazırlamaq
tipik fiqurun konstruksiyasının ülgülәrini hazırlamaq
kütlәvi istehsalat üçün tipik fiqurun orta ölçü uzunluqda konstruksiyasının ülgülәrinin qәbul edilmiş köklük
yaş qrupu üçün hazırlamaq
kiçik ölçülәr üçün ülgülәr hazırlamaq
modelin ölçülәrini tәyin etmәk

245 Hansı ölçü әlamәtlәri fiqurun sağ tәrәfindә tәyin edilir?

•

diametrik ölçülәr
tәk ölçü әlamәtlәri
cüt ölçü әlamәtlәri
әlin ölçü әlamәtlәri
hündürlük nöqtәsi

246 Hündürlük nöqtәsi nә ilә ölçülür?

•

dinometrlә
santimetr lenti ilә

•

antrometr metrik sistemi ilә
xәtkeşlә
aerometrlә

247 Kostyumun dizayını nәyi tәsvir edir?

•

kostyumun bәdii әsәr kimi yaradılma sәnәti
kostyumun utilitar әşya vә eyni zamanda bәdii әsәr kimi yaradılma sәnәti
sosial әhәmiyyәt tәqdim edәn kostyumun yaradılma sәnәti
estetik dәyәr tәqdim edәn kostyumun yaradılma sәnәti
kostyumun utilitar әşya kimi yaradılma sәnәti

248 Kostyum dizaynının ozünәmәxsusluqu neylә tәyin edilir?

•

yaradıcılıq obyektinin aşkar edilmәsi ilә
bәdii obrazın yaradılması ilә
yaradıcılıq obyekti ilә
bәdii vә layihә obrazının aşkar edilmәsi ilә
layihә obrazının yaradılması ilә

249 Hansı qabırğalar qeyrihәqiqi vә ya yalançı qabırğalar adlanır?

•

aşağı 7 cüt qabırğaların qığırdaqları birbaşa döş sümüyü ilә birlәşir
yuxarı 7 cüt qabırğaların qığırdaqları birbaşa döş sümüyü ilә birlәşir
8, 9, 10 cüt qabırğalar döş sümüyü ilә 7 cüt qabırğanın qığırdağı ilә birlәşәrәk
11, 12 cüt qabırğalar döş sümüyünә birlәşdiyinә görә
11, 12 cüt qabırğalar döş sümüyü ilә birlәşmәdiklәrinә görә

250 Hansı qabırğalar sәrbәst qabırğalar adlanır?

•

aşağı 7 cüt qabırğaların qığırdaqları birbaşa döş sümüyü ilә birlәşir
yuxarı 7 cüt qabırğaların qığırdaqları birbaşa döş sümüyü ilә birlәşir
11, 12 cüt qabırğalar döş sümüyü ilә birlәşmәdiklәrinә görә
11, 12 cüt qabırğalar döş sümüyünә birlәşdiyinә görә
8, 9, 10 cüt qabırğalar döş sümüyü ilә 7 cüt qabırğanın qığırdağı ilә birlәşәrәk

251 Diz qapağı nәdәn әmәlә gәlib?

•

baldırın 3 başlı әzәlәnin vәtәr sümüklәşmәsindәn
bazunun 3 başlı әzәlәnin vәtәr sümüklәşmәsindәn
bazunun 4 başlı әzәlәnin vәtәr sümüklәşmәsindәn
baldırın 2başlı әzәlәnin vәtәr sümüklәşmәsindәn
bazunun 2 başlı әzәlәnin vәtәr sümüklәşmәsindәn

252 İnsan skeletinin hansı sahәlәrindә yerlәşәn әzәlәlәr bәdәn fiqurasını formalaşdırır?

•

sinәdә,baldırda
kürәkdә,baldırda
әtraflarda,bәdәndә,qabırğalarda
çanaqda,qolda,әldә,ayaqda
çiyindә,döşdә,boyunda

253 Xarici formasına görә kişi bәdәn tiplәrini göstәrin?

•

qarın tipi,bel tipi
döş tipi,oma tipi

•

döş tipi,әzәlә tipi,qarın tipi
qol tipi,boğaz tipi,döş tipi,әzәlә tipi,qarın tipi
baldır tipi,bel tipi,әzәlә tipi,qarın tipi

254 Mütәnasibliyә görә insan bәdәni hansı tiplәrә bölünür?

•

kraxımorflu,deozamorflu,broximorflu
dolixomorflu,borixomorflu,mezamorflu
dolixomorflu,broximorflu,mezamorflu
metamorflu,deozamorflu,xlorimorflu
bariamorflu,dezomorflu,darıxomorflu

255 "Total" morfoloji әlamәtlәr üzrә normal insanın orta boy uzunluğu kişilәrdә neçә smdir?

•

180 sm
172 sm
170 sm
176 sm
168 sm

256 "Total" morfoloji әlamәtlәr üzrә normal insanın orta boy uzunluğu qadınlarda neçә smdir?

•

168 sm
150 sm
158 sm
148 sm
167 sm

257 Halhazırda nümunәvi qadın fiquru üçün neçә ölçü baza konstruksiyası hazırlanmışdır?

•

20
50
61
15
30

258 Halhazırda nümunәvi kişi fiquru üçün neçә ölçü baza konstruksiyası hazırlanmışdır?

•

60
35
57
75
63

259 Halhazırda nümunәvi qız fiquru üçün neçә ölçü baza konstruksiyası hazırlanmışdır?

•

15
50
28
20
35

260 Halhazırda nümunәvi oğlan fiquru üçün neçә ölçü baza konstruksiyası hazırlanmışdır?

•

40
25

•

31
32
10

261 Hansı yaxalığın әsas mahiyyәti boğaza tam oturmasıdır?

•

açıq boğazlı tikilәnyaxalığın
bağlı boğazlı tikilәn yaxalığın
dayanıqlı yaxalığın
qatlamalı yaxalığın
motros yaxalığın

262 Hansı yaxalıq kişi geyimlәrindә klassik yaxalıqlara aiddir?

•

açıq boğazlı tikilәn yaxalıq
bağlı boğazlı tikilәn yaxalıq
dayanıqlı yaxalıq
boğaz kәsiyinә toxunan yaxalıq
motros yaxalıq

263 İnsan bәdәnindә skelet әzәlәlәrinin sayı nә qәdәrdir?

•

500ә qәdәrdir
600a qәdәrdir
800ә qәdәrdir
700ә qәdәrdir
400ә qәdәrdir

264 Xüsusi fәrdi mühafizә geyimlәri neçә qrupa bölünür?

•

40
20
13
10
25

265 Xüsusi fәrdi mühafizә geyimlәri neçә yarımqrupa bölünür?

•

9
29
39
49
19

266 "Lektra" hansı ölkәdә istehsal olunur?

•

İspaniya
Rusiya
Fransa
Amerika
Türkiyә

267 "İnvestronika" hansı ölkәdә istehsal olunur?

•

Fransa
Rusiya

•

İspaniya
Amerika
Türkiyә

268 Nә üçün eninәzolaqlı әzәlәlәri hәmçinin skelet әzәlәlәri adlandırırlar?

•

qeyriixtiyari hәrәkәt yerinә yetirdiklәri üçün
plast şәklindә birlәşәrәk, daxili üzvlәrin divarlarını tәşkil etdiklәri üçün
skelet xaricdәn örtüklәri üçün
skelet sümüyünә vәtәr vasitәsilә bağlanmaları üçün
sәrbәst hәrәkәtli әzәlәlәr olduğu üçün

269 Hansı әzәlәlәr sәrbәst hәrәkәtli әzәlәlәr hesab olunmur?

•

eninәzolaqlı vә saya
eninәzolaqlı
saya
cizgili vә saya
cizgili

270 Әzәlәlәr skelet sümüyünә nә ilә bağlanır?

•

miofibrillәr vasitәsilә
sümük vasitәsilә
vәtәr vasitәsilә
antoqonistlәr vasitәsilә
fassiya vasitәsilә

271 Latınca muskulus sözündәn götürülmüş әzәlә tәrcümәdә nә demәkdir?

•

hәrәkәt
dәri
siçan
yığılma
әzәlә

272 Әzәlәlәrin әsas funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

әks hәrәkәt törәdәn әzәlәlәr
әzәlәlәrin birbirinә sürtünmәsinin qarşısını alır
yığılma qabiliyyәtinә malikdir
eyni vә әks hәrәkәt törәdәn әzәlәlәr
eyni hәrәkәt törәdәn әzәlәlәr

273 Qarderob terminini tәyin edәn düzgün mәnanı göstәrin?

•

müәyyәn iş üçün nәzәrdә tutulmuş, eyni materialdan hazırlanmış geyim әşyalarının dәsti
geyim, ayaqqabı, әlcәk ilә kostyumu, saç düzümünü, qrimi tamamlayan vә bәzәyәn әşyaların toplusu
bir insanın vә yaxud bir ailәnin müxtәlif hallarda istifadә etdiyi geyim dәsti vә onları tamamlayan aksessuarlar
lazım olan geyim komplektlәrinin vә digәr әşyaların dәsti
baş geyimlәri, ayaqqabı, әlcәk vә s. әşyalar daxil olmaqla insan bәdәnini örtәn әşyalar toplusu

274 Ansambl nәyә deyilir?

•

baş geyimlәri, ayaqqabı, әlcәk vә s. әşyalar daxil olmaqla insan bәdәnini örtәn әşyalar toplusu
bir neçә әşyanın tamamlanmış bir bütovlüyә yığımı

•

dәst tәşkil edәn әşyaların vә ayrıayrı detalların bәdii cәhәtdәn vәhdәti, tam ahәngdarlığı
vahid, bәdii bütövlük tәşkil edәn әşyalar mәcmusu
insan bәdәnini örtәn әşyalar mәcmusu

275 Bәdii formanın kommunikativliyi nә demәkdir?

•

formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu
utilitar vә bәdii mәzmunun birliyi
formanın insanın mәnәvi imkanlarına vә dәrketmә ehtiyaclarına uyğunluğu
utilitar mәzmunun birliyi
konstruksiyanın vә formanın birliyi

276 Bәdii formanın obrazlığı nә demәkdir?

•

konstruksiyanın vә formanın birliyi
formanın insanın mәnәvi imkanlarına vә dәrketmә ehtiyaclarına uyğunluğu
formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu
formanın birliyi
utilitar vә bәdii mәzmunun birliyi

277 Bәdii tәsvir nәdәn ibarәtdir?

•

elementin birlәşmә formasının kompozisyon vәsaitlәrindәn
formanın bölünmәsi, dizayn modelinin mәhsulundan
rәssamın şәxsi tәcrübәsi, yeni texnologiyalar, materiallar, avadanlıq
dizayn modelinin mәhsulundan
formayaratmanın bәdii sistemlәrindәn

278 Fason nә demәkdir?

•

bir neçә әşyanın tamamlanmış bir bütovlüyә yığımı
gәlәcәkdә ona әsasәn tikiş fabrikindә, moda evlәrindә, evdә әşyalar hazırlanan yeni növü, forması, materialı,
işlәmәsi olan geyim nümunәsi
eyni adlı qruplarda geyimin forma, biçim vә başqa xüsusiyyәtlәrinә gorә fәrqliliyi
vahid, bәdii bütövlük tәşkil edәn әşyalar mәcmusu
geyim ilә әşyaların, onu tamamlayan seçimlәrin vahid bir bütövlük kimi uyğunlaşdırılması

279 Geyim dәsti nәyә deyilir?

•

müәyyәn iş üçün nәzәrdә tutulmuş, eyni materialdan hazırlanmış geyim әşyalarınin dәsti
insan bәdәnini örtәn әşyalar mәcmusu
bir neçә әşyanın tamamlanmış bir bütovlüyә yığımı
vahid, bәdii bütövlük tәşkil edәn әşyalar mәcmusu
baş geyimlәri, ayaqqabı, әlcәk vә s. әşyalar daxil olmaqla insan bәdәnini örtәn әşyalar toplusu

280 Geyimә görә model nә demәkdir?

•

gәlәcәkdә ona әsasәn, ancaq ev şәraitindә әşyalar hazırlanan ,yeni növü, forması,materialı, işlәmәsi olan
geyim nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn tikiş fabrikindә әşyalar hazırlanan ,yeni növü, forması,materialı, işlәmәsi olan geyim
nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn tikiş fabrikindә, moda evlәrindә, evdә әşyalar hazırlanan, yeni növü, forması, materialı,
işlәmәsi olan geyim nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn, ancaq sifariş ilә әşyalar hazırlanan, yeni növü, forması, materialı, işlәmәsi olan geyim
nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn moda evlәrindә әşyalar hazırlanan, yeni növü, forması, materialı, işlәmәsi olan geyim
nümunәsi

281 Geyimin forması nәdәn ibarәtdir?

•

rәssamın şәxsi tәcrübәsi, yeni texnologiyalar, materiallar, avadanlıq
formanın bölünmәsi, dizayn modelinin mәhsulundan
formanın әsas elementlәri, elementin birlәşmә formasının kompozisyon vәsaitlәrindәn, formayaratmanın bәdii
sistemlәrindәn
rәssamın şәxsi tәcrübәsindәn
elementin birlәşmә formasının kompozisyon vәsaitlәrindәn

282 Hansı terminlә jaket vә әtәk, vә ya pencәk, jilet vә şalvar komplekti adlandırılır?

•

qarderob
paltar
kostyum
qarnitur
ansambl

283 Insanın qarderobunun formalaşmasına әtraf mühitin hansı xüsusiyyәtlәri tәsir edir?

•

professional xüsusiyyәtlәr
tәbiәt
tәbiәt, sosial, professional xüsusiyyәtlәr
heç biri
sosial

284 Konstruksiya nәdәn ibarәtdir?

•

elementin birlәşmә formasının kompozisyon vәsaitlәrindәn
formayaratmanın bәdii sistemlәrindәn
formanın bölünmәsi, dizayn modelinin mәhsulundan
dizayn modelinin mәhsulundan
formanın әsas elementlәrindәn

285 Kostyum nәyә deyilir?

•

müәyyәn iş üçün nәzәrdә tutulmuş eyni materialdan hazırlanmış geyim әşyalarınin dәsti
bir neçә әşyanın tamamlanmış bir bütovlüyә yığımı
insan bәdәnini örtәn әşyalar mәcmusu, baş geyimi, ayaqqabı, әlcәk vә s. daxil olmaqla
vahid, bәdii bütövlük tәşkil edәn әşyalar mәcmusu
insan bәdәnini örtәn әşyalar mәcmusu

286 Qarnitur nәyә deyilir?

•

baş geyimlәri, ayaqqabı, әlcәk vә s. әşyalar daxil olmaqla insan bәdәnini örtәn әşyalar toplusu
bir neçә әşyanın tamamlanmış bir bütovlüyә yığımı
müәyyәn iş üçün nәzәrdә tutulmuş, eyni materialdan hazırlanmış geyim әşyalarınin dәsti
vahid, bәdii bütövlük tәşkil edәn әşyalar mәcmusu
insan bәdәnini örtәn әşyalar mәcmusu

287 Mәhsul konstruksiyanın erqonomikliyi nәdir?

•

işlәmәk qabiliyyәti
formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu
materialın, avadanlığın vә iş qüvvәsinin minimal xәrclәnmәsi
işlәmәk qabiliyyәti vә konstruksiyanın möhkәmliyi
rahatlıq, insan orqanizminin imkanlarına uyğunluq, konstruksiyanın qavranmasının sadәliyi

•

288 Mәhsul konstruksiyasının effektivliyi nә demәkdir?

•

formanın insanın mәnәvi imkanlarına uyğunluğu
formanın insanın mәnәvi imkanlarına vә dәrketmә ehtiyaclarına uyğunluğu
rahatlıq, insan orqanizminin imkanlarına uyğunluq, konstruksiyanın qavranmasının sadәliyi
işlәmәk qabiliyyәti vә konstruksiyanın möhkәmliyi
formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu

289 Mәhsul konstruksiyasının qәnaәtçilliyi nә demәkdir?

•

işlәmәk qabiliyyәti vә konstruksiyanın möhkәmliyi
formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu
materialın, avadanlığın vә iş qüvvәsinin minimal xәrclәnmәsi
işlәmәk qabiliyyәti
formanın insanın mәnәvi imkanlarına vә dәrketmә ehtiyaclarına uyğunluğu

290 Obyektin mәzmunluğu nә demәkdir?

•

formanın insanın mәnәvi imkanlarına vә dәrketmә ehtiyaclarına uyğunluğu
konstruksiyanın vә formanın birliyi
utilitar vә bәdii mәzmunun birliyi
utilitar mәzmunun birliyi
formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu

291 Obyektin tektonikliyi nә demәkdir?

•

formanın insanın mәnәvi imkanlarına vә dәrketmә ehtiyaclarına uyğunluğu
formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu
konstruksiyanın vә formanın birliyi
utilitar mәzmunun birliyi
utilitar vә bәdii mәzmunun birliyi

292 Tәtbiqi incәsәnәt, memarlıq vә dizayn, әyani mühit elementlәrinin yaradılması zamanı hansı
mәqsәdi güdür?

•

texniki formaların hәyata keçirilmәsi
yalnız utilitar funksiyaların hәyata keçirilmәsi
maddi vә mәnәvi, itilitar vә bәdii funksiyaların hәyata keçirilmәsi
maddi vә mәnәvi funksiyaların hәyata keçirilmәsi
bәdii funksiyaların hәyata keçirilmәsi

293 Texniki konstruksiyalaşdırmanın mәqsәdi nәdir?

•

bәdii funksiyaların hәyata keçirilmәsi
texniki formaların yaradılması
işlәmә funksiyasının hәyata keçirilmәsi
bәdii vә işlәmә funksiyaların hәyata keçirilmәsi
әyani mühit elementlәrinin yaradılması

294 Yaradıcılığın hansı üsulları var?

•

analogiyalar
beyin basqınları
beyin basqınları, inversiyalar, analogiyalar, empati, fantaziyalar
empati

inversiyalar

295 Yaradıcılığın tәsviri vә ornamental – dekorativ növlәrinin, әyani mühit elementlәrinin
yaradılmasında güdülәn mәqsәd –

•

texniki formaların hәyata keçirilmәsi
maddi vә mәnәvi funksiyaların hәyata keçirilmәsi
bәdii funksiyaların hәyata keçirilmәsi
bәdii vә texniki formaların hәyata keçirilmәsi
yalnız utilitar funksiyaların hәyata keçirilmәsi

296 İnsanın ölçüsü vә bәdәn sәthinin formasına uyğun olaraq biçimin meydana gәlmәsi ilә hansı
mәrhәlә başlamışdır?

•

geyimin formalaşması mәrhәlәsi
geyim konstruksiyasının әmәlәgәlmә mәrhәlәsi
heç biri
geyim konstruksiyasının formalaşması mәrhәlәsi

297 Sual: Geyim konstruksiyasının әmәlәgәlmә mәrhәlәsi insanın ölçüsü vә bәdәn sәthinin formasına
uyğun olaraq biçimin meydana gәlmәsi ilә başlamışdır.Bu üsul necә adlanır? (Çәki: 1)

•

heç biri
epik üsul
mulyaj üsulu
bәdii üsul
lumyaj üsulu

298 Sual: Geyim konstruksiyasının formalaşması tarixi neçә istiqamәtdә inkişaf etmişdir?

•

3
1
2
4
5

299 Neçәnci әsrdәn sonra geyimlәrin konstruksiyalaşdırmasını tәmin edәn metodik vasitәlәr
hazırlanmışdır?

•

XXI әsrin birinci yarısından sonra
XX әsrin birinci yarısından sonra
XX әsrin ikinci yarısından sonra
XIX әsrin ikinci yarısından sonra
XIX әsrin birinci yarısından sonra

300 Geyim hansı amillәri özündә әks etdirir? 1.cәmiyyәtin quruluşunu vә onun inkişaf dәrәcәsini
2.cәmiyyәtin iqtisadiyyatını 3.mәişәt xüsusiyyәyini 4.iqlim şәraitini 5.bәdii zövqünü 6.xalqın
әnәnәsini 7.dövrün üslubunu

•

1.2.3,4
1,3,5,7
1,2,3,4,5,6,7
5,6,7
2,4,6

301 Geyim insan bәdәninin әn azı neçә faizini örtür?

•

70%
90%
85%
80%
75%

302 İnsanın yaşaması üçün әtraf mühitin temperaturu әn azı neçә °Cyә yaxın olmalıdır?

•

+5°Cyә yaxın
+1°Cyә yaxın
+3°Cyә yaxın
+4°Cyә yaxın
+2°Cyә yaxın

303 İnsanın yaşaması üçün әtraf mühitin nәmliyi neçә % olmalıdır?

•

1525%
1020%
2040%
2030%
1520%

304 İnsanın yaşaması üçün әtraf mühitdә havanın axın sürәti neçә m/sandәn artıq olmalıdır?

•

4m/sandәn
3m/sandәn
2m/sandәn
heç biri
1m/sandәn

305 İnsanın yaşaması üçün әtraf mühitdә havada qarbon qazının miqdarı neçә %dәn artıq
olmamalıdır?

•

1.8%dәn
0.9%dәn
0.8%dәn
2.0%dәn
1.8%dәn

306 Paltar geyәn şәxsin yaşından vә geyimn tәyinatından asılı olaraq geyimlәr hansı tәlәblәrә cavab
vermәlidir? 1.texniki 2.gigiyenik 3.antropometrik 4.estetik

•

1,2
1,2,3
1,2,3,4
3,4
2,3,4

307 Paltar geyәn şәxsin yaşından vә geyimn tәyinatından asılı olaraq geyimlәr neçә cür tәlәbә cavab
verir?
5
6

•

•

4
2
3

308 Gigiyenik tәlәblәrә hansı amillәr daxildir? 1.hiqroskopiklik 2.istilik mühafizә etmә 3.istilik
ötürmә 4.toz yığma 5.buxar keçirmә 6.su keçirmә 7. hava keçirmә

•

1,2,3.4,5.6
2,4,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,5,6.7
1,3,5,7

309 Geyimin havadan rütubәti çәkmә vә nәmi әtrafa ötürmә qabiliyyәti necә adlanır?

•

toz yığma
istilik ötürmә
hiqroskopiklik
buxar keçirmә
istilik mühafizә etmә

310 pretaporter tәrcümәdә nә demәkdir?

•

ingilis dilindәn tәrcümәdә  “ dәb istiqamәti”
fransız dilindәn tәrcümәdә  “yüksәk tikiş”
fransız dilindәn tәrcümәdә  “hazır paltar”
italyan dilindәn tәrcümәdә  “dәbli geyim”
italyan dilindәn tәrcümәdә “ yüksәk dәb”

311 İerarxiya struktur sxeminin әn aşağı sәviyyәsinә hansı sәviyyәlәr aiddir?

•

1ci vә 2ci
3cü vә 4cü
4cü vә 5ci
5ci vә 6cı
2ci vә 3cü

312 Mәhsulun keyfiyyәt göstәricisi istehlakçı keyfiyyәt sәviyyәsindә neçә siniflә verilә bilәr?

•

2
4
5
1
3

313 Hansı sәviyyәdәn başlayaraq mürәkkәblik sәviyyәsi getdikcә azalır?

•

üçüncü
ikinci
sıfırıncı
dördüncü
birinci

314 İerarxiya struktur sxeminin 4cü vә 5ci sәviyyәlәrini neçә vahid göstәrici tәşkil edir?
30

•

60
70
40
50

315 Vidacı oyma adlanan çökәklik harda yerlәşir?

•

döş sümüyünün orta yuxarı kәnarında dioqanal xәtt üzrә
döş sümüyünün orta yuxarı kәnarında üfüqi xәtt üzrә
döş sümüyünün orta yuxarı kәnarında saqital xәtt üzrә
döş sümüyünün orta yuxarı kәnarında üfüqi – şaquli xәtt üzrә
döş sümüyünün orta yuxarı kәnarında şaquli xәtt üzrә

316 Açıq boğazlı yaxalıqlarda otlyot xәttinin uc nöqtәlәrini nәyә nәzәrәn tәyin edirlәr?

•

ön xәttin ortasına
qoldibi xәttinә
әtәyin orta xәttinә
bel yarımdairәsinә
kürәk xәttinә

317 Ayaq baldır nahiyәsi ilә hansı oynaq vasitәsilә birlәşir?

•

aşıqbaldır oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
budçanaq oynağı vasitәsilә

318 Ayaq nahiyәsi hansı sümüklәrdәn tәşkil olunub?

•

7 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
6 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
8 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
4 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
5 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından

319 Bağlı boğazlı yaxalıqarda otlyotun qatlamasını nәyә nәzәrәn tәyin edirlәr?

•

әtәyin orta xәttinә
oma yarımdairәsinә
kürәk xәttinә
qoldibi xәttinә
bel yarımdairәsinә

320 Bazu sümüyü kürәk sümüyü ilә necә birlәşir?

•

dirsәk oynağı vasitәsilә
budçanaq oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә

321 Boyun nahiyәsinin neçәnci fәqәrәsi digәr fәqәrәlәrә nisbәtәn arxaya doğru çıxır vә başı qabağa
әyәrәk bu çıxıntını barmaq vasitәsilә hiss etmәk olar?

•

boyunun VIII fәqәrәsi
boyunun V fәqәrәsi
boyunun VII fәqәrәsi
boyunun IX fәqәrәsi
boyunun VI fәqәrәsi

322 Böyük ağ yaxalıqlar hansı materialdan hazırlanırdı?

•

trikotaj materialdan
yun materialdan
pambıq materialdan
yarımyun materialdan
"fereza" adlı materialdan

323 Bud baldırla hansı oynaq vasitәsilә birlәşir?

•

diz oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә

324 Bud sümüyü aşağı әtraf qurşağı ilә necә birlәşir?

•

budçanaq oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә

325 Fәqәrәlәr birbiri ilә nәyin vasitәsilә birlәşir?

•

möhkәm bağlar vasitәsilә
әzәlәlәr vasitәsilә
qığırdaqlar vasitәsilә
sümüklәr vasitәsilә
oynaqlar vasitәsilә

326 Fasilәli birlәşmәlәrә nәlәr aiddir?

•

iki vә ya bir neçә sümüyün birlәşmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn fasilә
yalnız sümüklәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
qığırdaq, sümüklәr vә әzәlә vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
yalnız әzәlәlәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
yalnız qığırdaqlar vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr

327 Fasilәsiz birlәşmәlәrә nәlәr aiddir?

•

qığırdaq, sümüklәr vә әzәlә vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
yalnız sümüklәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
iki vә ya bir neçә sümüyün birlәşmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn fasilә
yalnız әzәlәlәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
yalnız qığırdaqlar vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr

328 Forma etibarı ilә bәdәndә olan sümüklәr –

•

•

uzun, enli, qısa, qarışıq sümüklәr
qarışıq sümüklәr
uzun
enli
qısa

329 Hansı sümük birlәşmәsi hәrәkәtli birlәşmә әmәlә gәtirir?

•

fasilәli
fasilәli vә fasilәsiz
fasilәsiz
qığırdaqlı
sümüklü

330 Hansı yaxalıqlarda otlyot xәttinin uc nöqtәlәrini ön xәttin ortasına nәzәrәn tәyin edirlәr?

•

oval formalı yaxalıqlarda
bağlı boğazlı yaxalıqlarda
açıq boğazlı yaxalıqlarda
dairәvi yaxalıqlarda
enli yaxalıqlarda

331 Hansı yaxalıqlarda otlyotun qatlanmasını әtәyin orta xәttinә nәzәrәn tәyin edirlәr?

•

aralı formalı yaxalıqlarda
açıq boğazlı yaxalıqlarda
bağlı boğazlı yaxalıqlarda
dairәvi yaxalıqlarda
enli yaxalıqlarda

332 Xaricdәn sümüklәr nә ilә örtülür?

•

qığırdaqla
diafizlә
sümük üstlüyü ilә
bağlarla
epifizlә

333 XVIXVII әsrlәrdә boğaz hansı yaxalıqlarla tam örtülürdü?

•

kiçik, qırmızı
kiçik, göy
böyük, ağ
böyük qara
böyük, göy

334 Insan skeleti nәdәn tәşkil olunub?

•

qığırdaqlardan
sümüklәrdәn
sümüklәrdәn, bağlardan, qığırdaqlardan
sümüklәrdәn vә bağlardan
bağlardan

335 İnsan skeletindә körpücük sümüyü necә yerlәşir?

•

bir ucu ilә qabırğalara, digәr ucu kürәk sümüyünün dimdiyәbәnzәr çıxıntısına birlәşir
bir ucu ilә döş sümüyünә, digәr ucu kürәk sümüyünün dimdiyәbәnzәr çıxıntısına birlәşir
bir ucu ilә döş sümüyünә, digәr ucu kürәk sümüyünün akromial çıxıntısına birlәşir
bir ucu ilә VII boyun fәqәrәsinә, digәr ucu kürәk sümüyünün akromial çıxıntısına birlәşir
bir ucu ilә qabırğalara, digәr ucu kürәk sümüyünün akromial çıxıntısına birlәşir

336 Kişilәrdә onurğa sütunun uzunluğu nә qәdәrdir?

•

7275sm
6567sm
7073sm
7376sm
6669sm

337 Kürәk sümüyü harada yerlәşir?

•

döş qәfәsinin arxasında, 38 qabırğaların arasındakı sahәdә yerlәşir
döş qәfәsinin arxasında, 28 qabırğaların arasındakı sahәdә yerlәşir
döş qәfәsinin arxasında, 27 qabırğaların arasındakı sahәdә yerlәşir
döş qәfәsinin arxasında, 39 qabırğaların arasındakı sahәdә yerlәşir
döş qәfәsinin arxasında, 29 qabırğaların arasındakı sahәdә yerlәşir

338 Qadın donlarında vә bluzkalarında yaxalığın qulağa qәdәr bağlı olduğu neçәnci әsrdә göstәrilirdi?

•

XVXVI
XVIIIXIX
XIXXX
XIVXV
XVIXVII

339 Qadınlarda onurğa sütunun uzunluğu nә qәdәrdir?

•

7275sm
6567sm
6669sm
7376sm
7073sm

340 Qadınların çanağı kişilәrin çanağına nisbәtәn nә ilә fәrqlәnir?

•

çanaq enli vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq ensiz vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
çanaq enli vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
çanaq ensiz vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq yastı vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir

341 Nәyә skelet deyilir?

•

orqanizmin mәnşәyini, inkişafını, quruluşunu öyrәnәn elmdir
insan bәdәn ölçülәrin, bәdәn proporsiyasının yaşa görә dәyişkәnliyi
insan bәdәnindә olan sümüklәrin mәcmui
yarma üsulu ilә orqanizmin quruluşunu öyrәnmәk
insanın әmәlә gәlmә, evolyusiya vә bioloji tәbiәti

342 Nәyin hesabına onurğa sütunu elastikdir?

•

fәqәrәarası әzәlә disklәrin hesabına
fәqәrәarası bağlar disklәrin hesabına
fәqәrәarası fәqәrәlәr hesabına
fәqәrәarası oynaqlar hesabına
fәqәrәarası qığırdaq disklәrin hesabına

343 Onurğa sütunu hansı nahiyәlәrә bölünürlәr?

•

boyun, döş, bel, oma, büzdüm vә körpücük
boyun, döş, bel vә oma
boyun, döş vә bel
boyun vә döş
boyun, döş, bel, oma vә büzdüm

344 Onurğa sütunun hansı nahiyәsi 5 fәqәrәdәn ibarәt olaraq 16 yaşdan sonra bitişir vә 25 yaşına
bitişmiş sümük әmәlә gәtirir?

•

oma nahiyәsinin fәqәrәlәri
boyun nahiyәsinin fәqәrәlәri
döş nahiyәsinin fәqәrәlәri
bel nahiyәsinin fәqәrәlәri
büzdüm nahiyәsinin fәqәrәlәri

345 Onurğa sütununun uzunluğu bәdәnin ümumi uzunluğunun neçә % tәşkil edir?

•

.4
.3
.7
.6
.5

346 Teatr geyimlәrindә qәhrәmanların kostyumlarında hansı yaxalıqlardan istifadә edirdilәr?

•

kiçik, qara
böyük, göy
böyük, qara
kiçik, göy
böyük, ağ

347 İerarxiya struktur sxeminin neçәnci sәviyyәlәrini 70 vahid göstәrici tәşkil edir?

•

1ci vә 2ci
3cü vә 4cü
5ci vә 6cı
4cü vә 5ci
2ci vә 3cü

348 Aşağıdakılardan hansı geyimin keyfiyyәtini müәyyәnlәşdirәn ierarxiya struktur sxeminin
göstәricilәrinә aid deyil?

•

Müәssisәnin sosial iqtisadi quruluşunu ierarxiya strukturu
Geyimin istehlakçı keyfiyyәt sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn ierarxiya strukturu
Geyimin keyfiyyәt sәviyyәsinin texniki iqtisadi göstәricilәrinin ierarxiya strukturu
Geyimin keyfiyyәt qiymәtinin strukturu
Geyimin keyfiyyәtini müәyyәnlәşdirәn ierarxiya strukturu

349 İstehsalçı tәlәbini tәmin edәn hansı göstәrici mәmulatın ümumi tәlabatı ödәmәsi ,onların istehsalı
vә satışı üçün mәqsәdyönlü şәrtlәşmә ilә xarakterizә edilir?

•

funksional göstәrici
sosial göstәrici
estetik göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

350 Nöqtәlәrin yerinә hansı söz yazılmalıdır? ........ yunan sözü olub әmәk,qanun demәkdir.

•

erqonomika
statika
estetika
dinamika
proyeksiya

351 İstehlakçı tәlәbini tәmin edәn hansı göstәrici mәmulatın insana erqonomik xüsusiyyәt sistemi
әsasında uyğunlaşma dәrәcәsini xarakterizә edir?

•

sosial göstәrici
funksional göstәrici
estetik göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

352 Aşağıdakılardan hansı ticarәtlә mәşğul olmaq üçün şәhadәtnamәdir ?

•

statika
ekspertiza
potent
dinamika
estetika

353 Nöqtәlәrin yerinә hansı söz yazılmalıdır? ...... ticarәtlә mәşğul olmaq üçün şәhadәtnamәdir.

•

statika
ekspertiza
potent
dinamika
estetika

354 Sosial göstәrici üç göstәrici ilә neçәnci sәviyyәdә ola bilәr?

•

1ci
4cü
3cü
6cı
2ci

355 Funksional göstәricidә 3cü sәviyyәdә ierarxiya struktur sxemindә neçә göstәrici vardır ?

•

5
3
2

6
4

356 İstehlakçı tәlәbini tәmin edәn hansı göstәrici istehlakçının xarici alәmi vә psixoloji mahiyyәti ilә
uyğunlaşdırmağa kömәk edir?

•

estetik göstәrici
sosial göstәrici
funksional göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

357 Funksional göstәricidә neçәnci sәviyyәdә ierarxiya struktur sxemindә 2 göstәrici vardır?

•

1ci
2ci
3cü
6cı
4cü

358 Hansı göstәricidә 3cü sәviyyәdә ierarxiya struktur sxemindә 2 göstәrici vardır ?

•

estetik göstәricidә
sosial göstәricidә
funksional göstәricidә
statik göstәricidә
erqonomik göstәricidә

359 İstehlakçı tәlәbini tәmin edәn hansı göstәrici şәxsi tәlәbat әşyası kimi geyimin keyfiyyәt
qiymәtindә әsas yer tutur?

•

istismar göstәrici
sosial göstәrici
estetik göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

360 Nöqtәlәrin yerinә hansı söz yazılmalıdır? ...... şәxsi tәlәbat әşyası kimi geyimin keyfiyyәt
qiymәtindә әsas yer tutur.

•

istismar göstәrici
sosial göstәrici
estetik göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

361 Estetik göstәrici neçә qrupa bölünür?

•

5
4
3
6
2

362 Sәnaye mәmulatını layihәlәndirәrәk insanla daha çox hansı göstәrici kontaktda olur?

•

istismar göstәrici
sosial göstәrici
antropometrik göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

363 Amtropometrik qruplaşmış göstәrici neçәnci sәviyyәdә 2 göstәricini tәşkil edir?

•

1ci
3cü
4cü
6cı
2ci

364 Amtropometrik qruplaşmış göstәrici 4cü sәviyyәdә neçә göstәricini tәşkil edir?

•

3
1
2
4
6

365 Amtropometrik qruplaşmış göstәrici 4cü sәviyyәdә 2 göstәricini tәşkil edir.Aşağıdakılardan
hansı bura daxildir ?

•

erqonomik vә gigiyenik uyğunlaşma
erqonomik vә statiki uyğunlaşma
statiki vә dinamiki uyğunlaşma
funksional vә gigiyenik uyğunlaşma
erqonomik vә dinamiki uyğunlaşma

366 İnsanın vә ya sәnaye mәhsulunun kontaktı erqonomikada bioloji kontaktla daha çox olur.Buna
sәbәb nәdir?

•

Çünki insanla mәmulat arasında antropometrik әlaqә sabitdir
Çünki mәmulat konstruksiyaya uyğun quruluşdadır
Çünki mәmulat onun bәdәn sәthinin 80% ni tutur
Çünki mәmulatın funksional göstәricisi yüksәkdir.
Çünki mәmulat bütün gigiyenik tәlәblәri ödәyir

367 Gigiyenik uyğunlaşmanın qruplaşdırılmış göstәricisi özündә neçәnci sәviyyәdә olan göstәricini
әks etdirir?

•

1ci
3cü
4cü
6cı
2ci

368 İstehlakçı tәlәbini tәmin edәn hansı göstәrici bir çox sәnaye mәmulatlarının o cümlәdәn geyimin
әsas istismar xarakteristikasıdır?

•

estetik göstәrici
sosial göstәrici
ümidvericilik göstәricisi

statik göstәrici
erqonomik göstәrici

369 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı istismar prosesindә geyimin keyfiyyәtinin saxlanması sabitlik
dәrәcәsini tәyin edir?

•

estetik göstәrici
sosial göstәrici
ümidvericilik göstәricisi
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

370 İerarxiya sxeminin neçәnci sәviyyәsindә qruplaşdırılmış göstәricilәr vahid göstәricilәrlә
konkretlәşdirilir?

•

6cı
1ci
3cü
4cü
2ci

371 İşlәnmә möhkәmliyi neçә vahid göstәrici ilә xarakterizә edilir?

•

6
3
4
2
5

372 Texniki iqtisadi göstәricilәr struktur sxeminin 2ci sәviyyәsindә neçә sinifdә xaraterizә olunur ?

•

6
5
3
6
2

373 Texniki iqtisadi göstәricilәr struktur sxeminin neçәncii sәviyyәsindә 3 sinifdә xaraterizә olunur ?

•

1ci
3cü
2ci
6cı
5ci

374 Nöqtәlәrin yerinә hansı söz yazılmalıdır? ...... mәmulatın qulluq vә tәmir vaxtının azalmasını
müәyyәn edir.

•

funksional göstәrici
ierrarxiya quruluşu
istismar
estetik göstәrici
konstruksiyanın istehsalat texnologiyası

375 Tikiş vә trikotaj mәmulatlarının ümidvericiliyinә nә daxildir?

•

onun estetik quruluşu
onun keyfiyyәti
onun uzunmüddәtli istifadәsi
onun funksional quruluşu
onun gigiyenik tәlәblәri ödәyә bilmәsi

376 Tikiş vә trikotaj mәmulatları hansı hala düşdükdә öz ümidvericiliyini itirir?

•

gigiyenik tәlәblәri ödәyә bilmәdikdә
işlәnmә möhkәmliyi dәyişdikdә
mәnәvi vә fizioloji cәhәtdәn yararsız hala düşdükdә
keyfiyyәt göstәricisi normal olduqda
estetik tәlәblәrә cavab vermәdikdә

377 Hansı halda mәnәvi vә fizioloji köhnәlmәyә tәsadüf edilmir?

•

mәmulatın hazırlanma halında
normal halda
ideal halda
fiziki dәyişkәnlik halında
bütun hallarda

378 Tikiş vә trikotaj mәmulatlarının ümidvericiliyindә nәlәrә tәsadüf edilmir?

•

fizioloji möhkәmliyә
fiziki dәyişkәnliyә
mәnәvi vә fizioloji köhnәlmәyә
gigiyenanın çirklәnmәsinә
estetik köhnәlmәyә

379 Qruplaşma göstәricisi neçәnci sәviyyәdә 2 vahid göstәrici ilә tәyin edilir?

•

1ci
3cü
4cü
6cı
5ci

380 Mәmulatın konstruksiyasının texnologiyası hansı qruplara ayrılır?

•

istismar vә texniki qruplarına
istehsalat vә texniki qruplarına
istehsalat vә istismar qruplarına
iqtisadi vә sosial qruplarına
sosial vә texniki qruplarına

381 Moda.....?

•

yalnız cizgilәr vә xәtlәri müәyyәn edir
kostyumun әsas cizgilәrini vә aksessuarları müәyyәn edir
kostyumun әsas cizgilәri, onun ümumi vәziyyәtini müәyyәn edir
kostyumun rәngi vә forması haqqında tәsәvvür yaradır
kostyumun ümumi vәziyyәtini müәyyәn edir

382 Moda kostyumun әsas cizgilәrini tәşkil edir. Bunu mütәxәssislәr nә adlandırırlar?

•

ton
kontur
siluet
eskiz
cizgi

383 Bәdii xalq yaradıcılığını öyrәnmәk nәyә kömәk edir?

•

zövqü tәkmillәşdirir vә inkişaf etdirir
heç biri
milli geyimlәrin geyinilmәsinә tәsir göstәrir
biliklәri artırır
insanların tәfәkkürünü inkişaf etdirir

384 Modabazların pis zövqü nәdәn ibarәtdr?

•

heç biri
daim dәyişkәn geyinmәkdәn
onların alabәzәk geyimindәn, hәddәn artıq gözә çarpan geyimlәrdәn istifadә etmәsindәn
hamısı
müxtәlif obrazlar yaratdıqları üçün

385 Zövq, insana hansı yaşından aşılanmalıdır?

•

1520 yaş arası
yeniyetmә vaxtlarından
uşaq yaşlarından
1015 yaş arası
gәnc yaşlarından

386 Geyimin gözәlliyi vә xoşa gәlmәsi haqqındakı tәsәvvür necә xarakterlidir?

•

heç bir variznt doğru deyil
sabitdir
sabit deyil
bәzәn sabit, bәzәn sabit deyil
hәmişә bir qaydada qalır

387 V.İ.Dalın izahlı lüğәtindә deyilir:

•

"Moda" gәldi gedәrdir
"Moda"  gündәlik yaşayışda paltarların biçimindә vә bәzәyindә daimi bir şıltaqlıqdır
"Moda"  paltarların biçimindә vә bәzәyindә müvәqqәti şıltaqlıqdır
heç biri
"Moda" gündәlik yaşayışda paltarların biçimindә daimi bir dәyişiklikdir

388 Halhazırda qәbul olunmuş geyimlәrin әsas cizgilәri necә meydana gәlmişdir?

•

tәdricәn çıxsa da mahiyyәtini itirmәkdәdir
müәyyәn bir dövrdә çıxıb, daimilәşmişdir
birdәnbirә meydana çıxmamışdır
heç bir variant doğru deyil
konkret bir zamanda yayılmışdır

389 XXI әsrin geyimini XX әsrin geyimi ilә müqayisә etdikdә onları nәyә görә ayırırlar?

•

hәmin dövrün xarakterik xüsusiyyәtlәrinә görә
hәmin dövrün stilinә yox, modasına uyğun
hәmin dövrün modasına yox, stilinә uyğun
hәmin dövrün modasına görә
hәmin dövrün yalnız üslub xüsusiyyәtinә görә

390 Stilin әmәlә gәlmәsi hәm dә nә ilә әlaqәdardır?

•

insanarın şәxsi fikirlәri ilә
sosial dәyişikliklәrlә
ictimai, iqtisadi dәyişikliklәrlә
heç biri
ictimai, sosial dәyişikliklәrlә

391 Modanın teztez dәyişmәsi ilә.......?

•

dövrün xarakterik geyim stilinin yaranmasına mane olur
tәsadüfi modalar yaranır vә daimi qalır
yeniliklәrin bәzi davamlı cizgilәri qalır vә dövrün xarakterik geyim stilini yaradır
yeniliklәrin bәzi davamlı cizgilәri itәrәk tamamilә yeni bir ideya yaranır
yeniliklәrin bәzi davamlı cizgilәri qalır vә tәsadüfi modalar da yaranır

392 Tәsadüfi modalar necә xarakterlidir?

•

bәzәn boş, bәzәn ddә әhәmiyyәtli mәna kәsb edir
tәsadüfәn yaransa da özünü çox tez tәsdiqlәyir vә daimi yaşayır
bәzәn boş, bәzәn dә zәrәrli şıltaqlıqdan başqa bir şey olmayıb, tez yarandığı kimi, tez dә aradan çıxır
tәsadüfi modalar çox әhәmiyyәtlidir vә daimidir
tәsadüfәn yaranmasına baxmayaraq ciddi rezonansa sәbәb olur

393 Mәmulatın konstruksiyasının texnologiyası neçә qrupa ayrılır?

•

5
4
2
6
3

394 Әl nahiyәsi hansı sümüklәrdәn tәşkil olunur?

•

5 xırda bilәk sümüklәrindәn, 5 qısa borulu әldarağı sümüklәrdәn vә barmaq falanqalardan
7 xırda bilәk sümüklәrindәn, 5 qısa borulu әldarağı sümüklәrdәn vә barmaq falanqalardan
8 xırda bilәk sümüklәrindәn, 5 qısa borulu әldarağı sümüklәrdәn vә barmaq falanqalardan
4 xırda bilәk sümüklәrindәn, 5 qısa borulu әldarağı sümüklәrdәn vә barmaq falanqalardan
6 xırda bilәk sümüklәrindәn, 5 qısa borulu әldarağı sümüklәrdәn vә barmaq falanqalardan

395 Әl nahiyәsi said nahiyәsi ilә hansı oynaq vasitәsilә birlәşir?

•

budçanaq oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә

396 Bozar xәtti ayrı necә adlandırılır?

•

Boyun dibi dәrinliyi
poluzanos
Akat xәtti
Qulfik
Rostok

397 Ps = Pmin + Pm.q  formulunda Pm.q nәyi göstәrir?

•

b,c
mәmulatın qoldibi dәrinliyinin qalınlığı
materialın qalınlığına verilәn sәrbәstlik payı
heç biri
mәmulatın qolun aşağı hissәsinә verilәn qatlama payı

398 Ps = Ln  Lb Pmq formulunda Lb nәyi ifadә edir?

•

modelin indeksiyası
nümunәnin uzunluğu
Fiqurun ölçülәri
materialın qalınlığına verilәn payı
nümunәnin eni

399 Ps = Ln  Lb Pmq formulunda Pmq nәyi ifadә edir?

•

modelin indeksiyası
nümunәnin uzunluğu
materialın qalınlığına verilәn payı
Fiqurun ölçülәri
nümunәnin eni

400 Ps = Ln  Lb Pmq formulunda Ln nәyi ifadә edir?

•

modelin indeksiyası
nümunәnin uzunluğu
nümunәnin ölçülәri
Fiqurun ölçülәri
nümunәnin eni

401 Mәmulatın enindә әtәkdә oturmaya verilәn uzatma payı nә qәdәrdir?

•

1,2sm
1sm
0,3sm
0,9sm
1,5sm

402 Şalvarda bel xәttindә oturmaya verilәn uzatma payı nә qәdәrdir?

•

1,2sm
1sm
1,0sm
0,9sm
1,5sm

403 Şalvarda yançaq xәtlәrindә oturmaya verilәn uzatma payı nә qәdәrdir?

•

1,2sm
1sm
1,0sm
0,9sm
1,5sm

404 Qatlamalı dayanıqlı yaxalıqlar hansı geyimlәrdә tәtbiq edilir?

•

pencәklәrdә
qadın donlarında
kişi üst köynәklәrindә
plaşlarda
paltolarda

405 Qatlamalı yaxalıqlar neçә hissәdәn hazırlanır?

•

6
4
2
3
5

406 Sәrt yatımlı yaxalıqlar necә olur? 1. çiyinә yatır 2.sәrt formalı olur 3.qatlamalı olur 4. çiyinә
yatmır

•

2,3,4
1.4
1.2
1.4
2.4

407 Bütöv biçimli yaxalıq necә olur?

•

iki hissәdәn ibarәt olur, lifdәn tam fәrqli biçilir
iki hissәdәn ibarәt olur
liflә birgә biçilir
heç bir variant düzgün deyil
lifdәn tam fәrqli biçilir

408 Şal yaxalıq hansı formalı yaxalıqlara aiddir?

•

laskanlı
idman
klassik
paskepli
dayanıqlı

409 Mәmulatın cizgi sxemindә әsas hissәlәr hansılardır? 1.manjet 2.әtәk 3.kürәk 4.yaxalıq 5.cib

•

2,3,4
2.3
1.4
1.3
1.2

410 Geyimin müxtәlif görünüşlәri üçün ümumi elementlәri nә özündә birlәşdirir?

•

әtәk
qollar
әtәk vә kürәk
kürәk
yaxalıq

411 Әsas nәyә әsasәn qurulur?1.insan bәdәn quruluşu, fiqurun ölçülәrinin 2.geyimin forması 3.
Detalların tәsvir konstruksiyası 4.mәmulatın texnoloji emal xüsusiyyәtlәri 5.tәyin olunmuş әlavәlәr

•

1.4
1,2,3
sadalananların hәr biri
1,2,4,5
1,4,5

412 Әsasın tәrkibinә nәlәr daxildir? 1.şaquli xәtlәr 2.üfüqi xәtlәr 3.üst kontur 4.kürәk vә әtәk xәtti
5.qarsaqlar 6.ciblәr

•

4,5,6
1,3,4
hәr biri
1,5,6
1,2,3

413 Cizginin qurulması üçün ölçülәrnәyә әsasәn götürülür?

•

tipin insan bәdәninә görә
vahid metodikaya
әlavә paylara vә fәrdi ölçülәrinә görә
fәrdi ölçülәrinә görә
әlavә paylar

414 Metodikaya әsasәn ölçülәrin sayı necә dәyişir?

•

1012dәn 1415ә qәdәr
1012dәn 1819a qәdәr
1012dәn 1617ә qәdәr
1012dәn 2021ә qәdәr
1012dәn 1516a qәdәr

415 Geyim detallarının cizgisi qurulduğu zaman әlavәlәr hansılardır? 1.tikişә 2.sәrbәst oturmaya
3.geyimin dekorativkonstruktiv formalaşmasına vә materialın qalınlığına verilәn paylar

•

3
2
hamısı
1
1.3

416 Kağız üzәrindә Mәmulatın hissәlәrinin çıxarılması nә adlanır?
qrafik
şәkil

•

•

ülgü
sintez
foto

417 Ülgü nәyә әsasәn çıxarılır?

•

boya görә
uzunluq
ölçü vә uzunluq
çәkiyә görә
ölçü

418 Ülgülәr çıxarılarkәn tikiş payları nәzәrә alınırmı?

•

hәmişә yox
xeyir
bәli
heç gәrәk deyil
alınmıyada bilәr

419 Geyimin bütün növlәrini onların istifadә sahәlәrindәn asılı olaraq neçә siniflәrә bölünür?

•

6
1
5
2
3

420 Neçәnci әsrdә liflәrin forması dәyişdi vә qarsaq qol dibindә yerlәşdirildi?

•

XX әsrin 60cı illәrindә
XX әsrin 40cı illәrindә
XX әsrin 30cu illәrindә
XX әsrin 70ci illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә

421 Lif әsas neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

qol vә ciblәr
әtәk vә qol
әtәk vә kürәk
kürәk vә qol
kürәk vә yaxalıq

422 Lifin ön hissәsinin konstruksiyasının әsas xüsusiyyәti yuxarı hissәdә döş nahiyәsindә lifә lazımi
formanı vermәk üçün nә önәmlidir?[Yeni sual]

•

kәsiyin forması
yaxalıq
qarsaqlar
yaxalıq vә kәsiklәr
kәsiklәr

423 Hansı stil formasında qarsaq çiyin xәttindә yerlәşdirilir?
xüsusi geyimlәrdә

•

idman
klassik
fantastik vә xüsusi geyimlәrdә
fantastik

424 Çiyin xәttindә olan qarsaqlar hansı stildә istifadә edilir?

•

xüsusi geyimlәrdә
idman
klassik
fantastik vә xüsusi geyimlәrdә
fantastik

425 Klassik stildә qarsaqlaq lifin hansı hissәsindә yerlәşdirilir?

•

döş vә bel hissәdә
döş hissәdә
çiyin hissәdә
qolda
beldә

426 Qarsaqlar neçә cür olurlar?

•

koketka xәttindә
görünәn, gizli
bütün sadalananlar
büzmә vә qarışıq drapirovkalı
gizli kәsiklәrdәrelyef tikişlәrindә

427 Qarsaqların konturlar necә olur?

•

qabarıq
düz
bütün sadalananlar
dalğalı
içәriyә әyilmiş

428 Fiquraya tam oturmuş lif döşün vә belin formasını nә vasitәsilә alır?

•

büzmә vә qatlamalar
büzmәlәr
qarsaqlar
kәsiklәr
qatlamalar

429 Qarsağın çәpinin böyüküyünün çiyin kәsiyi üzrә düzgün yerlәşdirmәk üçün qarsağın istiqamәtini
hara yönәltmәk lazımdır?

•

belә vә qoldibinә doğru
belә doğru
döşün çıxıntısına
kürәyә doğru
qol dibinә doğru

430 Bәdәnә tam oturmuş lifin forması nәdәn asılıdır?

•

qarsağın yerlәşmәsindәn
bel qarsaqlarının çәpinin dәrinliyindәn
yuxarıda sadalananlar
heç biri
qarsağın uzunluğundan

431 Bel xәtti üzrә qarsaqlar necә götürülür?

•

qısa
ensiz
ensiz vә ya enli, uzun vә qısa
ensiz, uzun
uzun

432 Qarsaqla geyimin hansı hissәlәrindә istifadә olunur?

•

qol
әtәk
әtәk, kürәk, qol
әtәk vә qol
kürәk

433 Lifin bәdәnә tam yatması üçün hansı tikiş xәttindәn istifadә edilir?

•

tesmalardan
yan tikişlәrindәn
relyef tikişlәrindәn
tesmalardan vә bәzәk tikişlәrindәn
bәzәk tikişlәrindәn

434 Relyef tikişlәri hansı tikişlәrә aiddir?

•

bәzәk tikişlәri
dekorativ
konstruktiv
konstruktivdekorativ
әsas tikişlәr

435 Konstruktivdekorativ tikişlәr başqa sözlә necә adlandırılır?

•

әsas tikişlәr
bәzәk tikişlәri
relyef tikişlәri
әlavә tikişlәr
dekorativ dikişlәr

436 Qarsaqlar kişi şalvarının hansı hissәsindә istifadә edilir?

•

ön hissәdә
aşağı hissәdә
belin ön vә arxa hissәsindә
arxa hissәdә
dizdә

437 Әgәr qarsaqlar yan tikişә tәrәf çәkilirsә, onda fiqur formasını necә dәyişir?

•

fiqur kiçilir vә uzanır
fiqur uzanır
fiqur enlәşir
heç bir tәsir göstәrmir
fiqur kiçilir

438 Bәdәnә tam oturmuş lifin әtәk hissәsindә neçә qarsaq yerlәşdirmәk olar?

•

1
5
2
4
3

439 Modelin konstruksiyaedilmә prosesi hansı tәlәblәrin hәllini özündә birlәşdirir?1.bәdii 2.texniki
3.mexaniki

•

2
1,2,3
1,2
3
1

440 Geyimlәrin kütlәvi istehsalında nә mühüm әhәmiyyәt kәsb edir?

•

konstruksiyanın prinsipi
konstruksiyanın formalaşması
konstruksiyanın layihәlәndirilmәsi
heç biri
konstruksiyanın inkişafı

441 Hansı ifadә daha düzgün vә tamdır?

•

Kütlәvi hazırlanan geyimlәrin ölçüsü fiqura düz gәlmәlidir.
Kütlәvi hazırlanan geyimlәr müasir modaya uyğun olmalıdır.
Kütlәvi hazırlanan geyimlәr müasir modaya uyğun olmaqla,fiqura yaxşı oturmalı vә ölçüsü fiqura düz
gәlmәlidir.
Kütlәvi hazırlanan geyimlәr istehlakçı tәlәbini tam ödәmәlidir.
Kütlәvi hazırlanan geyimlәr fiqura yaxşı oturmalıdır.

442 Geyimә aid olan tәlәb neçә qrupa bölünür?

•

5
3
2
6
4

443 İstehlakçı tәlәbini ödәyәn amillәr hansılardır?1.geyimin müasir moda yönümlü olması 2.geyimin
fiquraya uyğunluğu 3.geyimin estetik tәlәblәrә cavab vermәsi 4.geyimin standartlaşdırılması
5.geyimin iqtisadi tәlәbi

•

2,4
4.5
1.2.3
1,2.3.4.5

1.3.5

444 Sәnayeiqtisadi tәlәbi ödәyәn amillәr hansılardır? 1.geyimin standartlaşdırılması 2.işlәnmә
texnologiyası 3.geyimin iqtisadi tәlәbi 4.geyimin müasir moda yönümlü olması 5.geyimin fiquraya
uyğunluğu

•

2.4
42128
37653
1,2.3.4.5
38412

445 Standartlaşdırmaya hansı proseslәr daxildir?

•

geyim istehsalında ayrıayrı qovşaqların vә hissәlәrin unifikasiya edilmәsi daxildir.
geyim istehsalında standartın müәyyәnlәşdrilmәsi daxildir.
geyim istehsalında standartın müәyyәnlәşdrilmәsi vә tәtbiqi prosesi,ayrıayrı qovşaqların vә hissәlәrin
unifikasiya edilmәsi daxildir.
geyim istehsalındaayrıayrı qovşaqların unifikasiya edilmәsi daxildir.
geyim istehsalında standartın müәyyәnlәşdrilmәsi vә tәtbiqi prosesi daxildir.

446 İnsan bәdәninin daxili vә xarici quruluşunu öyrәnmәklә hansı elm mәşgul olur?

•

antropologiya
morfologiya
anatomiya
heç biri
fiziologiya

447 İnsanın bioloji dövrü haqqında hansı bölmә mәlumat verir?

•

antropologiya
fiziologiya
anatomiya
morfologiya
heç biri

448 Antropometriya nә üçündür?

•

Antropoloji sistemi ölçmәk üçündür.
Antropoloji sistemi tәtbiq etmәk üçündür.
Antropoloji sistemi tәtbiq etmәklә insan fiqurunu ölçmәk üçündür.
Antropoloji sistemi tәtbiq etmәklә insanın bioloji dövrünü müәyyәn etmәk üçündür.
İnsan fiqurunu ölçmәk üçündür.

449 İnsan fiqurunun quruluşunu oyrәnәn elm hansıdır?

•

heç biri
anatomiya
morfologiya
antropologiya
fiziologiya

450 Antropologiya elminin bir hissәsi olan elm hansıdır?
antropologiya

•

antropometriya
morfologiya
anatomiya
fiziologiya

451 Bәdәn forması vә ölçülәri ilә geyim arasındakı qarşılıqlı әlaqәni müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn
elm hansıdır?

•

fiziologiya
antropologiya
antropometriya
morfologiya
anatomiya

452 Ölçü standartlarına әsasәn böyüklәr üçün ümumilәşdirilmiş ölçü standartı hansıdır?

•

ÖS 313870
ÖS 313871
ÖS 313771
ÖS 313777
ÖS 313770

453 Ölçü standartlarına әsasәn uşaqlar üçün ümumilәşdirilmiş ölçü standartı hansıdır?

•

ÖS 313870
ÖS 313770
ÖS 313871
ÖS 313877
ÖS 313771

454 Ölçü standartı әsasında hansı Dövlәt Standartları işlәnmiş vә tәsdiq edilmişdir?1.DÜST 1752172
2.DÜST 1752272 3.DÜST 1791686 4.DÜST 1791786

•

1.3,4
2,4
1.2,3.4
2,3,4
1,3

455 Dövlәt Standartları sayәsindә geyimin konstruksiyasının layihәlәşdirilmәsi üçün hansı sahә
standartı hazırlanmışdır? 1.SST 1732586 2.SST 1732686 3.SST 1732786

•

1.2
3
2
1
1,2,3

456 İnsan bәdәnini tәmiz hava axını ilә tәmin edib,ondan ayrılan karbon anhidridini әtraf mühitә
ötürmә qabiliyyәti necә adlanır?

•

su keçirmә
istilik mühafizә etmә
hava keçirmә
buxar keçirmә

istilik ötürmә

457 Әtraf mühitin tәsirindәn (soyuq,külәk,yağış vә s) insan bәdәninin geyimlә qorunması necә
adlanır?

•

su keçirmә
hiqroskopiklik
istilik mühafizәsi
buxar keçirmә
istilik ötürmә

458 Geyimin istilik ötürmә xassәsi necә adlanır?

•

su keçirmә
istilik mühafizәsi
istilik ötürmә
hiqroskopiklik
buxar keçirmә

459 Geyimin özündәn artıq buxarı vә ya nәmi hava ilә az nәmli sahәyә ötürmә xassәsi necә adlanır?

•

su keçirmә
istilik mühafizәsi
buxar keçirmә
hiqroskopiklik
istilik ötürmә

460 Geyimin әn pis xassәsi hansıdır?

•

su keçirmә
istilik mühafizәsi
toz yığma
hiqroskopiklik
buxar keçirmә

461 Geyimin müәyyәn tәzyiq altında su keçirmә xassәsi necә adlanır?

•

toz yığma
buxar kecirmә
su keçirmә
istilik mühafizәsi
istilik ötürmә

462 Nöqtәlәrin yerinә hansı söz birlәşmәsi yazılmalıdır? .......... ....... sәrbәst dayanmada vә hәrәkәtdә
olarkәn geyimin insan bәdәninin rahatlığını tam tәmin etmәsinә deyilir.

•

estetik tәlәb
texniki tәlәb
antropometrik tәlәb
bәdii tәlәb
gigiyenik tәlәb

463 Geyimin insanın estetik zövqünün tәlәbini ödәmә xüsusiyyәti necә adlanır ?

•

gigiyenik
antropometriklik

•

bәdiilik
texniki
estetiklik

464 Hiqroskopiklik nәdir?

•

Geyimin istilik ötürmә xassәsidir.
İnsan bәdәnini tәmiz hava axını ilә tәmin edib,ondan ayrılan karbon anhidridini әtraf mühitә ötürmә
qabiliyyәtidir.
Geyimin havadan rütubәti çәkmә vә nәmi әtrafa ötürmә qabiliyyәtidir.
Geyimin özündәn artıq buxarı vә ya nәmi hava ilә az nәmli sahәyә ötürmә xassәsidir.
Әtraf mühitin tәsirindәn (soyuq,külәk,yağış vә s) insan bәdәninin geyimlә qorunmasıdır.

465 Geyimin hava keçirmә qabiliyyәtini göstәrәn ifadә hansıdır?

•

Geyimin istilik ötürmә xassәsidir
Geyimin havadan rütubәti çәkmә vә nәmi әtrafa ötürmә qabiliyyәtidir.
İnsan bәdәnini tәmiz hava axını ilә tәmin edib,ondan ayrılan karbon anhidridini әtraf mühitә ötürmә
qabiliyyәtidir.
Geyimin özündәn artıq buxarı vә ya nәmi hava ilә az nәmli sahәyә ötürmә xassәsidir.
Әtraf mühitin tәsirindәn (soyuq,külәk,yağış vә s) insan bәdәninin geyimlә qorunmasıdır.

466 DÜSTdәn başqa tikiş mәmulatl üçün neçә növ standart tәtbiq olunur?

•

5
3
2
6
4

467 Texniki tәsvirdә nә göstәrilir?

•

mәmulatın harada hazırlanması göstәrilir.
mәmulatın hansı ölçüdә hazırlanması göstәrilir.
mәmulatın hansı ölçü vә uzunluqda hazırlanması göstәrilir.
heç biri.
mәmulatın hansı uzunluqda hazırlanması göstәrilir.

468 Ölçü hansı parametrlәrlә tәyin edilir? 1.bel 2.omba dairәlәri 3.boy 4.model 5.köks dairәsi

•

1,2,3
2.4
1,3,5
4.5
1,2.3,4,5

469 Geyim istehsalı üçün neçә nümunәvi kişi fiquru nәzәrdә tutulmuşdur?

•

120
115
125
105
110

470 Geyim istehsalı üçün neçә nümunәvi qadın fiquru nәzәrdә tutulmuşdur?

•

127
117
137
130
102

471 Neçә nümunәvi kişi fiquru üçün geyimlәr şkala üzrә nәzәrdә tutulan qaydada hazırlanır?

•

33
30
32
42
40

472 Neçә nümunәvi qadın fiquru üçün geyimlәr şkala üzrә nәzәrdә tutulan qaydada hazırlanır?

•

25
40
30
35
20

473 İstilik mühafizәsi nәdir?

•

Geyimin istilik ötürmә xassәsidir.
İnsan bәdәnini tәmiz hava axını ilә tәmin edib,ondan ayrılan karbon anhidridini әtraf mühitә ötürmә
qabiliyyәtidir.
Әtraf mühitin tәsirindәn (soyuq,külәk,yağış vә s) insan bәdәninin geyimlә qorunmasıdır.
Geyimin özündәn artıq buxarı vә ya nәmi hava ilә az nәmli sahәyә ötürmә xassәsidir.
Geyimin havadan rütubәti çәkmә vә nәmi әtrafa ötürmә qabiliyyәtidir.

474 İstilik öturmә nәdir?

•

Әtraf mühitin tәsirindәn (soyuq,külәk,yağış vә s) insan bәdәninin geyimlә qorunmasıdır.
İnsan bәdәnini tәmiz hava axını ilә tәmin edib,ondan ayrılan karbon anhidridini әtraf mühitә ötürmә
qabiliyyәtidir.
Geyimin istilik ötürmә xassәsidir.
Geyimin özündәn artıq buxarı vә ya nәmi hava ilә az nәmli sahәyә ötürmә xassәsidir.
Geyimin havadan rütubәti çәkmә vә nәmi әtrafa ötürmә qabiliyyәtidir.

475 Buxar keçirmә nәdir?

•

Geyimin havadan rütubәti çәkmә vә nәmi әtrafa ötürmә qabiliyyәtidir.
Geyimin istilik ötürmә xassәsidir.
Geyimin özündәn artıq buxarı vә ya nәmi hava ilә az nәmli sahәyә ötürmә xassәsidir.
Әtraf mühitin tәsirindәn (soyuq,külәk,yağış vә s) insan bәdәninin geyimlә qorunmasıdır.
İnsan bәdәnini tәmiz hava axını ilә tәmin edib,ondan ayrılan karbon anhidridini әtraf mühitә ötürmә
qabiliyyәtidir.

476 Geyimin su keçirmә qabiliyyәtini göstәrәn ifadә hansıdır?

•

Geyimin havadan rütubәti çәkmә vә nәmi әtrafa ötürmә qabiliyyәtidir.
Geyimin istilik ötürmә xassәsidir.
Geyimin müәyyәn tәzyiq altında su keçirmә xassәsidir.
Әtraf mühitin tәsirindәn (soyuq,külәk,yağış vә s) insan bәdәninin geyimlә qorunmasıdır.

İnsan bәdәnini tәmiz hava axını ilә tәmin edib,ondan ayrılan karbon anhidridini әtraf mühitә ötürmә
qabiliyyәtidir.

477 Hansı parçalardan tikilәn geyimlәrin hiqroskopikliyi çox olur? 1.yun 2.ipәk 3.pambıq 4.kәtan
5.sintetik

•

2.4
1,2,3,4,5
1,2,3,4
2.5
1,3,5

478 Hansı parçalardan tikilәn geyimlәrin hiqroskopikliyi az olur? 1.yun 2.ipәk 3.pambıq 4.kәtan
5.sintetik

•

1,2,3,4
yalnız 2
yalnız 5
1.3
2.4

479 Әn çox hava keçirәn geyimlәrә hansı geyimlәri misal göstәrmәk olar? 1.alt geyimlәri 2.yay
paltarları 3.kostyum 4.palto

•

2.4
3.4
1.2
1,2,3,4
42064

480 Әn az hava keçirәn geyimlәrә hansı geyimlәri misal göstәrmәk olar? 1.alt geyimlәri 2.yay
paltarları 3.kostyum 4.palto

•

2.4
1.2
3.4
1,2,3,4
42064

481 Әn yaxşı istilik saxlayan parçalar hansılardır? 1.yun 2.pambıq 3.kәtan 4.xәz 5.ipәk

•

1,3.5
1.4
2,3,5
1,2,3,4,5
2.4

482 İstilik ötürmә nәlәrdәn asılıdır? 1.parçadakı liflәrin xassәsindәn 2.parçanın toxunma sıxlığından
3.parçanın mәsamәliliyindәn 4.parçanın hidroskopikliyindәn

•

1.3
3.4
1.2
2.4
1,2,3.4

483 Buxar keçirmә nәlәrdәn asılıdır? 1.parçadakı liflәrin xassәsindәn 2.parçanın toxunma sıxlığından
3.parçanın mәsamәliliyindәn 4.parçanın hidroskopikliyindәn

•

1.3
1.2
3.4
2.4
1,2,3.4

484 Nöqtәlәrin yerinә hansı sözlәr yazılmalıdır? Boş strukturlu parça ............. .

•

istiliyi yaxşı keçirir,amma zәif mühafizә edir.
istiliyi yaxşı keçirir vә yaxşı mühafizә edir.
istiliyi zәif keçirir,amma yaxşı mühafizә edir.
istiliyi keçirmir
istiliyi zәif keçirir vә zәif mühafizә edir.

485 Hansı növ geyimlәr üçün geyimin buxar keçirmә xassәsi vacibdir? 1.alt geyimlәri 2.don 3.köynәk
4.bluzka 5.yay paltarları 6.kostyum

•

2,4,6
5.6
1,2,3,4
1,2,3,4,5,6
1,3,5,6

486 Geyimin toz yığma xassәsinә görә üst geyimlәrin tikilmәsi üçün hansı parçalar mәslәhәt görülür?
1.drap 2.mahud 3.üzü xovlu strukturu boş olmayan 4.xәz

•

1.3
1.2,3,4
1,2,3
yalnız 4
2.4

487 Әn qәdim geyim hansı olmuşdur?

•

tunika
ayaqqabı
kәmәr
tuman
xiton

488 Hansı dövrdәn başlayaraq insan yabanı bitkilәrin vә ev heyvanlarının liflәrindәn әyirib
toxumaqla parça hazırlamağa başladı?

•

poleolit
tunc
neolit
eneolit
mezolit

489 İnsanlar üçün ilk geyim nümunәsi nә olmuşdur?
ev heyvanlarının liflәrindәn hazırlanmış parça

•

ağac yarpaqları
heyvan dәrilәri
heç biri
yabanı bitkilәr

490 Hansı dövrdә geyimin parçadan hazırlanmasının әsası qoyulub?

•

dәmir
üst poleolit
neolit
eneolit
alt poleolit

491 Material vә onun hazırlanması nәyi diktә edir?

•

hamısını
geyimin quruluşunu
geyimin formasını
heç birini
geyimin üslubunu

492 Qәdim insanlar geyimdәn hansı mәqsәdlә istifadә edirdilәr? 1.tәkcә geyim xatirinә 2.muhafizә
üçün 3.geyimi geyinәn şәxsin sosial statusunu nümayiş etdirmәk üçün 4.geyimi geyinәn şәxsin estetik
zövqünü nümayiş etdirmәk üçün

•

2 vә 3
3 vә 4
1vә 2
2 vә 4
4 vә 1

493 Kişi geyimi layihә etmәk üçün ölçü nişanlarına uyğunköks dairәsi әsasәn neçә sm qәbul
edilmişdir?

•

70,80,90,100,...130 sm
86,88,90,92,...110 sm
88,92,96,100,...120 sm
73,76,79,82,...112 sm
85,90,95,100,...125 sm

494 Kişi geyimi layihә etmәk üçün ölçü nişanlarına uyğunboy әsasәn neçә sm qәbul edilmişdir?

•

160,162,164,174,...184 sm
155,160,165,170,....190 sm
158,164,170,...188 sm
166,168,172,178,...190 sm
163,168,173,178,...189 sm

495 Qadıngeyimi layihә etmәk üçün ölçü nişanlarına uyğunköks dairәsi әsasәn neçә sm qәbul
edilmişdir?

•

70,80,90,100,...130 sm
86,88,90,92,...110 sm
84,88,92....120 sm
73,76,79,82,...112 sm

85,90,95,100,...125 sm

496 Qadıngeyimi layihә etmәk üçün ölçü nişanlarına uyğunboy әsasәn neçә sm qәbul edilmişdir?

•

160,164,168,172,...174 sm
163,168,173,178,...179 sm
146,152,158,...176 sm
160,162,164,174,...184 sm
155,160,165,170,....180 sm

497 Parçanı bәdәn әtrafına sarımaqla hansı geyim meydana gәldi?

•

sxenti
tunika
sadә siluet formalı geyim
kande
xiton

498 Qәdim Roma vә yunanlıların geydiklәri qәşәng biçimli tyunika vә xiton geyimlәri nә ilә qadın
fiqurunun incәliklәrini numayiş etdirirdi?

•

hamısı
büzmәlәri ilә
qırçınları ilә
heç biri
qasmaları ilә

499 Geyimdә gözәllik vә ahәngdarlıq nә ilә әldә olunur?

•

estetik tәlәb ilә
bәdiilik ilә
kompozisiya ilә
gigiyenik tәlәb ilә
antropometrik tәlәb ilә

500 Mәişәt geyimlәri neçә yarımsinifә bölünür?

•

2
4
6
5
3

501 Çeşidinә görә mәişәt geyimlәri hansı yarımsiniflәrә bölünür? 1.üst geyimlәri 2.yüngül geyimlәr
3.alt geyimlәr 4.yataq mәmulatı 5.korset mәmulatı 6.baş geyimlәri 7.mövsümi geyimlәr

•

1,3,5,7
1,2,3,5,6,7
1,2,3,4,5,6
2,4,6
2,3,4,5,6,7

502 Üst geyimlәrә hansı geyimlәri misal çәkmәk olar? 1.sarafan 2.palto 3.şalvar 4.plaş 5.jaket
6.pencәk
1,3,5

•

1.3
2,4,5,6
2,4,6
1,2,3,4,5,6

503 Yüngül geyimlәrә hansı geyimlәri misal çәkmәk olar? 1.don 2.sarafan 3.gödәkçә 4.xalat 5.bluzka
6.önlük

•

1,3,5
yalnız 3
1,2,4,5,6
2,4,6
1,2,3,4,5,6

504 Alt geyimlәrә hansı geyimlәri misal çәkmәk olar? 1.pijama 2.qısaşalvar 3.alt köynәyi 4.çimәrlik
kostyumu 5.körpә әskisi

•

2.4
1,2,3,4,5
1,3,4,5
yalnız 2
1,3,5

505 Yataq mәmulatlarına hansı mәmulatları misal çәkmәk olar? 1.döşәkağı 2.bәlәk ağı 3.yorğan
4.körpә üçün konvert 5.düymәsiz körpә köynәyi 6.körpә әskisi

•

2,4,6
5.6
1,2,3,4
1,2,3,4,5,6
1,3,5

506 Korset mәmulatlarına hansı mәmulatları misal çәkmәk olar? 1.büsthalter 2.kombinasiya
3.yarımkorset 4.corab kәmәri 5.bel kәmәri 6.başlıqlı mәlәfә

•

1,2,3,4,5,6
1,3,5
5.6
1,2,3,4
2,4,6

507 Baş geyimlәrinә hansı geyimlәri misal çәkmәk olar? 1.furajka 2.kәmәrdarbalaq 3.şlem 4.kepka
5.araqçın

•

2.4
1,2,3,4,5
1,3,4,5
yalnız 2
1,3,5

508 Mәişәt geyimlәrinin qrupları da özlüyündә neçә yarım qrupa bölünür?

•

2
5
4

3
6

509 Qadın fiqurası doluluğuna (köklüyünә) görә neçә qrupa bölünür?

•

2
6
4
3
5

510 Qadın fiqurası doluluğuna (köklüyünә) görә 4 qrupa bölünür,hәr bir qrup öz növbәsindә neçә
qrupa bölünür?

•

4
5
2
6
3

511 Nümunәvi fiquralı yeniyetmә qız vә oğlanlar üçün eyni olan ölçü hansıdır?

•

bel dairәsi
boy
döş dairәsi
köks dairәsi
omba dairәsi

512 Nümunәvi fiquralı yeniyetmә qızlarda döş dairәsi neçә sm olur?

•

8595 sm
8691 sm
8392 sm
8294 sm
8492 sm

513 Nümunәvi fiquralı yeniyetmә oğlanlarda döş dairәsi neçә sm olur?

•

8595 sm
8294 sm
8492 sm
8691 sm
8392 sm

514 Nümunәvi fiquralı yeniyetmә qızlarda boy neçә sm olur?

•

155175 sm
162174 sm
152176 sm
156171 sm
153162 sm

515 Nümunәvi fiquralı yeniyetmә oğlanlarda boy neçә sm olur?

•

182194 sm
166181 sm

•

164188 sm
153172 sm
155175 sm

516 Yuxarı sinif şagirdlәri üçün döş dairәsi neçә sm olur?

•

6668 sm
6888 sm
6880 sm
6575 sm
6676 sm

517 Yuxarı sinif şagirdlәri üçün boy neçә sm olur?

•

155175 sm
142174 sm
146164 sm
166181 sm
153172 sm

518 Aşağı sinif şagirdlәri üçün döş dairәsi neçә sm olur?

•

6676 sm
6668 sm
6072 sm
6888 sm
6575 sm

519 Aşağı sinif şagirdlәri üçün boy neçә sm olur?

•

122140 sm
142152 sm
120150 sm
155175 sm
166181 sm

520 Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqlar üçün döş dairәsi neçә sm olur?

•

5363 sm
6064 sm
5260 sm
5060 sm
4252 sm

521 Mәktәbәqәdәr yaşlı uşaqlar üçün boy neçә sm olur?

•

100118 sm
97107 sm
98116 sm
100120 sm
90100 sm

522 Körpәlәr üçün köks dairәsi neçә sm qәbul edilir?

•

3949 sm
4353 sm

•

4452 sm
4456 sm
4050 sm

523 9 aylığa qәdәr olan körpәlәr üçün alt geyimlәrdә döş dairәsi neçә sm götürülür?

•

51 sm
54 sm
44 sm
49 sm
47 sm

524 Oğlanlarda 3 yaşdan5 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

100120 sm
8090 sm
80110 sm
87107 sm
90100 sm

525 Qızlarda 3 yaşdan5 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

100120 sm
8090 sm
80110 sm
87107 sm
90100 sm

526 Oğlanlarda 6 yaşdan12 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

110140 sm
106136 sm
116146 sm
126156 sm
109139 sm

527 Qızlarda 6 yaşdan11 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

110140 sm
106136 sm
116146 sm
126156 sm
109139 sm

528 Oğlanlarda 13 yaşdan15 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

150160 sm
146166 sm
152164 sm
136166 sm
159169 sm

529 Qızlarda 12 yaşdan14 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

150160 sm
146166 sm

•

152158 sm
136166 sm
159169 sm

530 Oğlanlarda 15 yaş 6 aydan17 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

169179 sm
176196 sm
170188 sm
166186 sm
170180 sm

531 Qızlarda 15 yaşdan17 yaş 11aya kimi boy neçә sm olur?

•

150160 sm
146166 sm
164176 sm
136166 sm
159169 sm

532 Kişilәr üçün boy,döş,bel dairәsi neçә sm götürülür?

•

1689888 sm
15010090
1609078 sm
1669686 sm
17010088 sm

533 Qadınlar üçün boy,döş,omba dairәsi neçә sm götürülür?

•

1609098 sm
16898108 sm
16896104 sm
15010090 sm
16696106 sm

534 Qadınlarda döş çevrәsi neçә ölçüdә götürülür?

•

8
6
4
2
3

535 Kişilәrdә döş çevrәsi neçә ölçüdә götürülür?

•

4
5
3
6
2

536 Kimlәrdә döş çevrәsi 4 ölçüdә götürülür?

•

oğlanlarda
kişilәrdә

•

qadınlarda
uşaqlarda
qızlarda

537 Kimlәrdә döş çevrәsi 3 ölçüdә götürülür?

•

oğlanlarda
qadınlarda
kişilәrdә
uşaqlarda
qızlarda

538 Әyani mühit elementlәrinin yaradılması zaman güdülәn mәqsәd –

•

fәaliyyәtin yalnız utilitar funksiyaların hәyata keçirilmәsi
fәaliyyәtin sırf maddi vә mәnәvi funksiyaların hәyata keçirilmәsi
fәaliyyәtin sırf texniki formalarının, yalnız utilitar funksiyaların hәyata keçirilmәsi
fәaliyyәtin mәnәvi funksiyaların hәyata keçirilmәsi
fәaliyyәtin sırf maddi funksiyaların hәyata keçirilmәsi

539 Tualet sözünün mәnası nәdir?

•

müәyyәn iş üçün nәzәrdә tutulmuş, eyni materialdan hazırlanmış geyim әşyalarının dәsti
geyim, ayaqqabı, әlcәk ilә kostyumu tamamlayan vә bәzәyәn әşyaların toplusu
geyim toplusu, ayaqqabı, әlcәk vә kostyumu tamamlayan bәzәk әşyaları, saç düzümü, makiyaj, parfüm
lazım olan geyim komplektlәrinin vә digәr әşyaların dәsti
baş geyimlәri, ayaqqabı, әlcәk vә s. әşyalar daxil olmaqla insan bәdәnini örtәn әşyalar toplusu

540 Uşaqda bel әyriliyi (lordoz) nә zaman formalaşır?

•

34 aylığında uşaq başını dik saxlayarkәn, 6 aylığında uşaq oturarkәn
34 aylığında uşaq başını dik saxlayarkәn
9 aylığında uşaq ayaq üstә durmağı vә yerimәyi öyrәnәrkәn
6 aylığında uşaq oturarkәn, 9 aylığında uşaq ayaq üstә durmağı vә yerimәyi öyrәnәrkәn
6 aylığında uşaq oturarkәn

541 Dekorativ konstruktiv әlavәnin böyüklüyü nәdәn asılı olaraq müәyyәnlәşdirilir?

•

materialın düzgün seçilmәsindәn vә insanın yaşından
mәmulatın düzgün seçilmәsindәn
insanın yaşından vә ölçülәrindәn
materialın düzgün seçilmәsindәn vә ölçülәrdәn
modelin eskizinin düzgün qurulmasından

542 Siluetә verilәn әlavә vә ya siluet formasının әlavәsi nәdәn asılıdır?

•

yalnız mәmulatın materialından
geyimin görünüşündәn, mәmulatın materialından
geyimin görünüşündәn, modadan, modelin bәdii tәrtibatından
yalnız modelin bәdii tәrtibatından
modelin bәdii tәrtibatından, mәmulatın materialından

543 Uzunluq üzrә dәyişmәlәr qruplar üzrә hansı ölçülәrdә aparılır?

•

4464 vә 5575
4554 vә 6470

•

4452 vә 5460
4262 vә 5470
4660 vә 5570

544 Kiçik ölçülü kişi paltosunun uzunluğu neçә sm lur?

•

110 sm
106 sm
102 sm
114 sm
108 sm

545 Kiçik ölçülü kişi paltosunda qolun uzunluğu neçә sm olur?

•

65 sm
63 sm
67 sm
66 sm
64 sm

546 Orta ölçülü kişi paltolarında paltonun uzunluğu neçә smdir?

•

107108 sm
102103 sm
104106 sm
108 sm
103 sm

547 Orta ölçülü kişi paltolarında qolun uzunluğu neçә smdir?

•

61 sm
63 sm
64 sm
60 sm
62 sm

548 Böyük ölçülü kişi paltosunda qolun uzunluğu neçә smdir?

•

62 sm
64 sm
65 sm
61 sm
63 sm

549 Böyük ölçülü kişi paltosunun uzunluğu neçә smdir?

•

104105 sm
101102 sm
106108 sm
105106 sm
102103 sm

550 Qış paltolarında mövsümi paltoya nisbәtәn mәmulatın uzunluğu neçә sm artır?

•

45 sm
23 sm

•

12 sm
56 sm
34 sm

551 Qış paltolarında mövsümi paltoya nisbәtәn mәmulatın qol uzunluğu neçә sm artır?

•

4 sm
2 sm
1 sm
5 sm
3 sm

552 Geyimin sәrbәst oturması üçün yapışıq siluetlәrdә olan donlarda әlavәnin böyüklüyü neçә sm
dir?

•

6,07,0 sm
4,56,0 sm
2,53,0 sm
4,55,0 sm
4,7,0 sm

553 Geyimin sәrbәst oturması üçün yarımyapışıq siluetlәrdә olan donlarda әlavәnin böyüklüyü neçә
smdir?

•

8,59,0
6,07,0
4,55,0
5,56,0
7,08,5

554 Yapışıq siluetdә olan hansı geyimlәrdә döş yarımçevrәsinә verilәn әlavәnin böyüklüyü 2,5
3,0smdir?

•

kişi üst geyimlәrindә
pencәklәrdә
donlarda
alt mәmulatlarında
jaketlәrdә

555 Yarımyapışıq siluetdә olan hansı geymlәrdә döş yarımçevrәsinә verilәn әlavәnin böyüklüyü 4,5
5,0 smdir?

•

donlarda
kişi üst geyimlәrindә
jaketlәrdә
pencәklәrdә
alt mәmulatlarında

556 Düz siluetli donlarda geyimin sәrbәst oturması üçün döş çevrәsinә verilәn әlavәnin böyüklüyü
neçә smdir?

•

4,55,5
2,53,0
6,07,0
5,5,6,0

4,55,0

557 Düz siluetdә geyimin sәrbәst oturması üçün döş yarımçevrәsinә verilәn әlavә pay hansı
geyimlәrdә 6,77,0smdir?

•

kişi üst geyimlәrindә
pencәklәrdә
donlarda
alt mәmulatlarında
jaketlәrdә

558 Sәrbәst siluetdә olan donlarda geyimin sәrbәst oturması üçün döş yarımçevrәsinә verilәn әlavәnin
böyüklüyü neçә smdir?

•

2,53,5
6 vә daha çox
7 vә daha çox
2,53,0
4,55,5

559 Yapışıq siluetdә olan donlarda minimum әlavә neçә smdir?

•

5.5
3.5
2.5
6.5
4.5

560 Omba çevrәsi qarın çıxıntısı nәzәrә alınmaqla necә işarәlәnir?

•

Çqç
Çon
Çom
Çç
Çop

561 Yandan bel xәttindәn döşәmәyә qәdәr olan mәsafә hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Yb
By
Ubd
Uyd
Ya

562 Ayağın daxili sәthindәn ayağın uzunluğu hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Uz
Ub
Ua
Ui
Ud

563 Çiyin çevrәsi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Çyç
Çi

•

Çç
Çbi
Çd

564 Bilәk çevrәsi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Çb
Ça
Çbi
Çy.ç
Çy

565 Döşün hündürlüyü hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Dc
Hb
Hd
Dg.h.
Dh

566 Kürәyin belә qәdәr uzunluğu hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Ub.d
Ud.b
Uk.b
Uk
Ub.k

567 Döşün eni hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Qe
Ed
Eq
De
Ez

568 Döş gilәlәri nöqtәlәri arası mәsafә 

•

Dm.g
Mn.ә
Gm
Dg
Md.g

569 Kürәyin eni hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Dk
Ke
Ek
Kd
Ka

570 Çiyinin hündürlüyü hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Çh.g
Çh

•

Hç
Cd
Hç.h

571 I bel dәrinliyi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Bd
Dd
DIB
BdI
Db

572 II bel dәrinliyi hansı şәrti işarә ilә işarәlәnir?

•

Bdu
Bd
DIB
Bud
Db

573 Şalvar üçün yançaq yarımçevrәsinә verilәn pay necә işarәlәnir?

•

Yd
Әd
Әy
Yb
Yә

574 Mәmulatın enindә kürәkdә oturmaya verilәn uzatma payı nә qәdәrdir?

•

1,2sm
1sm
0,3sm
0,9sm
1,5sm

575 İnsan bәdәni fiqurunun kütlәvi şәkildә ölçülәrinin çıxarılması köhnә SSRİdә neçәnci illәrdә
aparılmışdır?

•

sinәdә,baldırda
19571962
19561961
sosial әhәmiyyәt tәqdim edәn kostyumun yaradılma sәnәti
19571959

576 Qadın donlarında uzunluqlar arası tәsirsizlik intervalı neçә sm standartlaşdırılmışdır?

•

qarın tipi,bel tipi
4,0 sm
6,0 sm
bәdii vә layihә obrazının aşkar edilmәsi ilә
2,0 sm

577 Geyimin konstruksiyalaşdırılması vә mәmulatın oturtmasının keyfiyyәtinә nәzarәt mәqsәdi ilә
uşaq geyim manikenlәri hansı ölçüuzunluq vә yaş qrupuna uyğun hazırlanır?

•

Bütün yaş qrupları üçün orta ölçüuzunluğa uyğun
Hәr bir yaş qrupu üçün әn kiçik ölçüuzunluğa uyğun
Hәr bir yaş qrupu üçün orta ölçüuzunluğa uyğun
Bütün yaş qrupları üçün bütün ölçüuzunluğa uyğun
Hәr bir yaş qrupu üçün bütün ölçüuzunluğa uyğun

578 Geyimlәrә sәrbәstlik verilmәsi üçün daxili vә xarici ölçülәr әlaqәlәndiricisi olan sәrbәstlik payını
hansı formuladan hesablamaq olar?

•

Ps = Pmin + N
Ps= Pmik + Pd.q
Ps = Pmin + Pm.q
Ps = Pmin + 5sm
Ps = Pmak + Pm.q

579 Formanın obrazlığı nә demәkdir?

•

konstruksiyanın vә formanın birliyi
formanın insanın mәnәvi imkanlarına vә dәrketmә ehtiyaclarına uyğunluğu
formanın onun bәdii mәzmununa uyğunluğu
formanın birliyi
utilitar vә bәdii mәzmunun birliyi

580 Model geyimә görә nә demәkdir?

•

gәlәcәkdә ona әsasәn, ancaq ev şәraitindә әşyalar hazırlanan ,yeni növü, forması,materialı, işlәmәsi olan
geyim nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn tikiş fabrikindә әşyalar hazırlanan ,yeni növü, forması,materialı, işlәmәsi olan geyim
nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn tikiş fabrikindә, moda evlәrindә, evdә әşyalar hazırlanan, yeni növü, forması, materialı,
işlәmәsi olan geyim nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn, ancaq sifariş ilә әşyalar hazırlanan, yeni növü, forması, materialı, işlәmәsi olan geyim
nümunәsi
gәlәcәkdә ona әsasәn moda evlәrindә әşyalar hazırlanan, yeni növü, forması, materialı, işlәmәsi olan geyim
nümunәsi

581 Siluet formasının әlavәsi nәdәn asılıdır?

•

geyimin görünüşündәn, mәmulatın materialından
geyimin görünüşündәn,modadan,modelin bәdii tәrtibatından
modadan
modadan,modelin bәdii tәrtibatından
mәmulatın materialından, modadan

582 Hansı geyimlәrdә döş yarımçevrәsinә verilәn әlavәnin böyüklüyü 2,53,0smdir?

•

kişi üst geyimlәrindә
pencәklәrdә
donlarda
alt mәmulatlarında
jaketlәrdә

583 Mürәkkәblik sәviyyәsi hansı sәviyyәdәn başlayaraq getdikcә azalır?
üçüncü
ikinci

•

•

sıfırıncı
dördüncü
birinci

584 Geyimin keyfiyyәtini müәyyәnlәşdirәn ierarxiya struktur sxeminin göstәricilәrinә hansılar aid
deyil?

•

Geyimin keyfiyyәt sәviyyәsinin texniki iqtisadi göstәricilәrinin ierarxiya strukturu
Geyimin keyfiyyәtini müәyyәnlәşdirәn ierarxiya strukturu
Müәssisәnin sosial iqtisadi quruluşunu ierarxiya strukturu
Geyimin keyfiyyәt qiymәtinin strukturu
Geyimin istehlakçı keyfiyyәt sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn ierarxiya strukturu

585 Yunan sözü olub әmәk,qanun anlamı verәn söz hansıdır?

•

estetika
dinamika
erqonomika
statika
proyeksiya

586 Ticarәtlә mәşğul olmaq üçün şәhadәtnamә hansıdır?

•

estetika
ekspertiza
potent
statika
dinamika

587 Hansı göstәrici istehlakçının xarici alәmi vә psixoloji mahiyyәti ilә uyğunlaşdırmağa kömәk edir?

•

estetik göstәrici
sosial göstәrici
funksional göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

588 Hansı göstәrici şәxsi tәlәbat әşyası kimi geyimin keyfiyyәt qiymәtindә әsas yer tutur?

•

istismar göstәrici
sosial göstәrici
estetik göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

589 Hansı göstәrici sәnaye mәmulatını layihәlәndirәrәk insanla daha çox kontaktda olur?

•

istismar göstәrici
sosial göstәrici
antropometrik göstәrici
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

590 İstismar prosesindә geyimin keyfiyyәtinin saxlanması sabitlik dәrәcәsini nә tәyin edir?
estetik göstәrici

•

sosial göstәrici
ümidvericilik göstәricisi
statik göstәrici
erqonomik göstәrici

591 Mәmulatın qulluq vә tәmir vaxtının azalmasını nә müәyyәn edir?

•

estetik göstәrici
ierrarxiya quruluşu
istismar
funksional göstәrici
konstruksiyanın istehsalat texnologiyası

592 Trikotaj vә tikiş mәmulatlarının ümidvericiliyinә nә daxildir?

•

onun estetik quruluşu
onun keyfiyyәti
onun uzunmüddәtli istifadәsi
onun funksional quruluşu
onun gigiyenik tәlәblәri ödәyә bilmәsi

593 Mәnәvi vә fizioloji köhnәlmәyә hansı halda tәsadüf edilmir?

•

mәmulatın hazırlanma halında
normal halda
ideal halda
fiziki dәyişkәnlik halında
bütun hallarda

594 Said nahiyәsi әl nahiyәsi ilә hansı oynaq vasitәsilә birlәşir?

•

budçanaq oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә

595 Baldır ayaq nahiyәsi ilә hansı oynaq vasitәsilә birlәşir?

•

budçanaq oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә
aşıqbaldır oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә

596 Birbiri ilә fәqәrәlәr nәyin vasitәsilә birlәşir?

•

oynaqlar vasitәsilә
qığırdaqlar vasitәsilә
möhkәm bağlar vasitәsilә
sümüklәr vasitәsilә
әzәlәlәr vasitәsilә

597 Bәdәndә olan sümüklәr forma etibarı ilә hansılardır?
qısa

•

uzun
uzun, enli, qısa, qarışıq sümüklәr
qarışıq sümüklәr
enli

598 Hәrәkәtli birlәşmә hansı sümük birlәşmәsi әmәlә gәtirir?

•

sümüklü
fasilәsiz
fasilәli
qığırdaqlı
fasilәli vә fasilәsiz

599 Otlyot xәttinin uc nöqtәlәrini ön xәttin ortasına nәzәrәn tәyin edәn hansı yaxalıqlardır?

•

oval formalı yaxalıqlar
bağlı boğazlı yaxalıqlar
açıq boğazlı yaxalıqlar
dairәvi yaxalıqlar
enli yaxalıqlar

600 Sümüklәr xaricdәn nә ilә örtülür?

•

qığırdaqla
diafizlә
sümük üstlüyü ilә
bağlarla
epifizlә

601 Kişilәrin çanağı qadınların çanağına nisbәtәn nә ilә fәrqlәnir?

•

çanaq enli vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq ensiz vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
çanaq enli vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
çanaq ensiz vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq yastı vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir

602 Skelet nәyә deyilir?

•

orqanizmin mәnşәyini, inkişafını, quruluşunu öyrәnәn elmdir
insan bәdәn ölçülәrin, bәdәn proporsiyasının yaşa görә dәyişkәnliyi
insan bәdәnindә olan sümüklәrin mәcmui
yarma üsulu ilә orqanizmin quruluşunu öyrәnmәk
insanın әmәlә gәlmә, evolyusiya vә bioloji tәbiәti

603 Geyim hansı funksiyanı yerinә yetirәrәk insanın xarici görünüşünü yaxşılığa doğru dәyişmәsini
kömәk edir? 1.bәdii funksiyaları 2.estetik funksiyaları 3.gigiyenik funksiyaları

•

1.2
1.3
yalnız 2
2.3
yalnız 3

604 Geyim hansı funksiyası fiquru müәyyәn tarixi dövrün estetik idelina yaxınlaşmasına kömәk edir?

1. estetik funksiyaları 2. bәdii funksiyaları 3. gigiyenik funksiyaları

•

1.2
2.3
yalnız 1
1.3
yalnız 2

605 Kostyum nә vasitәsidir?

•

estetik
struktiv
kommunikasiya
konstruktiv
bәdii

606 Arxeoloji qazıntıların materialları göstәrir ki,geyimin әn sadә növlәri hansı dövrdә meydana
gәlmişdir?

•

dәmir
neolit
tunc
paleolit
eneolit

607 İnsan tәrәfindәn geyimlәrin növlәrinin inkişaf etdirilmәsi prosesindә keyfiyyәt sıçrayışı hansı
dövrdә özünü göstәrir?

•

eneolit
tunc
neolit
dәmir
paleolit

608 Neçәnci әsrin әvvәlindә xüsusilә birinci dünya müharibәsindәn sonra bütövlükdә cәmiyyәtin
elәcә dә kostyumun demokratiklәşmәsi başlayır?

•

XIV
XIX
XX
XVIII
XII

609 Onurğa sütunu hansı nahiyәlәrә bölünürlәr?

•

boyun, döş, bel vә oma
boyun vә döş
boyun, döş, bel, oma vә büzdüm
boyun, döş, bel, oma, büzdüm vә körpücük
boyun, döş vә bel

610 Geyimin hansı hissәsinә yaxalıq aiddir?
boğaz vә bel
boğaz vә oma

•

•

boğaz vә çiyin
çiyin vә bel
boyun vә bel

611 Geyimin kompazisiyasinin әsas elementlerindәn biri hansıdır?

•

xarici görünüş
daxili forma
xarici forma
xarici vә daxili forma
siluet xәtti

612 Hansı üsullaә dәqiq forması alınır?

•

mütәnasib hesablama ilә
konstruktiv ölçmә ilә
miqyaslı hissә ilә
mütәnasib hesablamaq ilә
mulyaj ilә

613 Hansı üsulda heç bir hesablama aparılmır?

•

konstruktiv ölçmә üsulunda
miqyasli hissә üsulunda
mulyaj üsulunda
şәrti hesablama üsulunda
mütәnasib hesablama üsulunda

614 Geyimin daxili forması silueti vә konstruktiv xәtlәri nә ilә tәyin olunur?

•

siluet xetleri
xarici forma
xarici görünüş
geyimin mütәnasibliyi
konstruktiv xәtlәr

615 Geyimin hәcmli formasını vә onun xarici cizgilәrinin mütәnasibliyi ilә nә xarakterizә olunur?

•

daxili konstruktiv xәtlәr
xarici forma
siluet xәtlәr
geyimin mütәnasibliyi
daxili forma

616 Geyimin әsas detalına nә aid deyil?

•

qollar
kürәk
tikiş
yaxalıqlar
әtәk

617 Paltar vә yarımpaltarların hәcmli formasını almaq üçün hansı parçalardan hazırlanan qarsaqlardan
istifadә olunur?
yun vә pambıqnn

•

yarımyun vә pambıq
paralonla duble edilmiş
yun
yun vә yarımyun

618 Mulyaj sözünün mәnası nәdir?

•

mütәnasib
hәqiqi
kortәbii
yalan
dәqiq

619 Hansı geyimlәrin hazırlanmasında digәr üsullarla birlәşәrәk mulyaj üsulu modellәşmә vә
konstruksiyalaşma ilә tәtbiq edilir?

•

teatr kostyumlarının
mәişәt geyimlәrinin
ziyafәt geyimlәrinin
idman geyimlәrinin
idman vә mәişәt geyimlәrinin

620 Mulyaj üsulu hansı üsulun yaranması ilә aradan qaldırıldı?

•

konstruktiv ölçmә üsulu
miqyasli hissә üsulu
hesablama üsulu
şәrti hesablama üsulu
mütәnasib hesablama üsulu

621 Kim tәrәfindәnkoordinat sistemi bütünlükdә әhatә olunmuşdur?

•

Vernadski
Lebedev
Korotkov
Maskino
Qalyano

622 Biçim sistemi nә mәqsәdlә tәtbiq edilirdi?

•

Materialın itkiyә mәruz qalmaması üçün
Kütlәvi istehsal üçün
Biçicilәrin işini yüngüllәşdirmәk üçün
Geyimin yaxşı formalaşması üçün
Geyimdә detalların düzgün formalaşması üçün

623 Hansı üsul ilә geyimin ölçü vә uzunluğu müәyyәn edilir?

•

konstruktiv ölçmә
miqyaslı hissә
mütәnasib hesablama
şәrti hesablama
mulyaj

624 Konstruksiyalaşma prosesi üçün hesabi formulaları 3 yerә bölmәk hansı alimin fikridir?

•

A.Maskinonun
S.A.Korotkarın
Q.İ.Turxanın
heç biri
C.Vernadskinin

625 Neçenci әsrdә Azәrbaycan şәrqin әn böyük ipәkçilik ölkәsi kimi tanındı?

•

XIII
XVIII
XVII
XI
XVI

626 Neçә mәrhәlәdә kürәk vә әtәk әsasında ilkin cizgilәr qurulur?

•

6
5
2
7
3

627 Fiqurun sağ tәrәfindә hansı ölçü әlamәtlәri tәyin edilir?

•

diametrik ölçülәr
tәk ölçü әlamәtlәri
cüt ölçü әlamәtlәri
әlin ölçü әlamәtlәri
hündürlük nöqtәsi

628 Uzununa vә eninә ölçü әlamәtlәri nә ilә ölçülür?

•

dinometrlә
marten sistemi ilә
polotno santimetr lenti ilә
xәtkeşlә
antrometr ilә

629 "H" hәrfi ilә hansı ölçü әlamәti işarә olunur?

•

dәrinlik
uzunluq
hündürlük
boy uzunluğu
mәrkәzlәrarası mәsafә

630 Aşağıdakı ölçü әlamәtlәrindәn hansının şәrti işarәsi " Dq.ş"dir?

•

kürәyin eninin
çiyin hündürlüyünün
qolun şaquli diametrinin
döşün eninin
qolun dirsәyә qәdәr uzunluğunun

631 Boy uzunluğu necә ölçülür?

•

şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn boğaz әsasına qәdәr ölçülür
VII fәqәrә sümüyündәn döşәmәyә qәdәr olan mәsafә
şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn tәpә nöqtәsinә qәdәr
başın tәpә nöqtәsindәn topuğa qәdәr olan mәsafә
çiyinin әn hündür nöqtәsindәn döşәmәyә qәdәr

632 Hansı ölçü әlamәtinin göstәricisi Hçn dir?

•

döş nöqtәsinin hündürlüyü
çiyin yarımçevrәsi
döşәmәdәn omanın hündür nöqtәsinә qәdәr olan mәsafә
bel çevrәsi
çiyin nöqtәsinin hündürlüyü

633 Diz nöqtәsinin hündürlüyü necә ölçülür?

•

budun әn hündür nöqtәsindәn döşәmәyә qәdәr olan mәsafә
belin әn hündür nöqtәsindәn dizә qәdәr olan mәsafә
şaquli istiqamәtdә döşәmәdәn diz nöqtәsinә qәdәr ölçülür
dizin әn hündür nöqtәsindәn topuğa qәdәr olan mәsafә
başın tәpә nöqtәsindәn dizә qәdәr olan mәsafә

634 Hansı şәrti işarә ilә III döş çevrәsi işarәlәnir?

•

Çz
Cd
Çdııı
Çü
Ça

635 Hansı şәrti işarә ilә bilәk çevrәsi işarәlәnir?

•

Çb
Ça
Çbi
Çy.ç
Çy

636 Kürәkdә oturmaya verilәn uzatma payı nә qәdәrdir?

•

1,2sm
1sm
0,3sm
0,9sm
1,5sm

637 Hansı geyimlәrdә qatlamalı dayanıqlı yaxalıqlar tәtbiq edilir?

•

pencәklәrdә
qadın donlarında
kişi üst köynәklәrindә
plaşlarda
paltolarda

638 Bütöv biçimli yaxalıq necә olur?

•

iki hissәdәn ibarәt olur, lifdәn tam fәrqli biçilir
iki hissәdәn ibarәt olur
liflә birgә biçilir
bütün variantlar düzgündür
lifdәn tam fәrqli biçilir

639 Hansı üsulla geyimin konstruksiyasında cizgi aparılır?

•

kürәyin vә әtәyin hesabatına әsasәn
riyazi yolla
texniki hesabatla
riyazi yolla vә ölçmә ilә
ölçmә ilә

640 Cizgi torunun 11 xәtti necә adlanır?

•

yancaq xәtti
döş xәtti
rostok xәtti
oma xәtti
cüt ölçü әlamәtlәri

641 Cizgi torunun 44 xәtti necә adlanır?

•

rostok xәtti
2 döş xәtti
yancaq xәtti
oma xәtti
boyun xәtti

642 Әtәyin enini tәyin edәn xәtt hansıdır?

•

IVIV
II
IIIIII
VV
IIII

643 Müәssisәnin hansı amillәri nәzәrә almadan yeni tәşkil formalarının istehsalata tәtbiqi hәyata
keçirilir?

•

2.3
1.3
yalnız 2
1.2
yalnız 3

644 Sәnayedә fәaliyyәt göstәrәn axınların böyük әksәriyyәti neçә modelli axınlardır?

•

qeyriorta modelli
az modelli
çox modelli
bәrabәr modelli
orta modelli

645 Modellәrin seçilmәsi zamanı meyar kimi tikiş axınlarında hansı prinsip çıxış edir?

•

bәdiiestetik oxşarlıq
texnoloji oxşarlıq
erqonomik oxşarlıq
funksional oxşarlıq
konstruktiv oxşarlıq

646 Kostyum nә vasitәsidir?

•

estetik
struktiv
kommunikasiya
konstruktiv
bәdii

647 Hansı dövrdә insan tәrәfindәn geyimlәrin növlәrinin inkişaf etdirilmәsi prosesindә keyfiyyәt
sıçrayışı özünü göstәrir?

•

paleolit
tunc
neolit
dәmir
eneolit

648 Lif әsas neçә hissәdәn ibarәtdir?

•

qol vә ciblәr
әtәk vә qol
әtәk vә kürәk
kürәk vә qol
kürәk vә yaxalıq

649 Qarsaq çiyin xәttindә hansı stil formasında yerlәşdirilir?

•

xüsusi geyimlәrdә
idman
klassik
fantastik vә xüsusi geyimlәrdә
fantastik

650 Neçә cür qarsaqlar olurlar?

•

aşağdakıların hamısı
gizli kәsiklәrdәrelyef tikişlәrindә
görünәn, gizli
büzmә vә qarışıq drapirovkalı
koketka xәttindә

651 Döşün vә belin formasını fiquraya tam oturmuş lif nә vasitәsilә alır?

•

qarsaqlar
qatlamalar
büzmәlәr
kәsiklәr

büzmә vә qatlamalar

652 Bәdәnә tam oturmuş lifin forması nәdәn asılıdır?

•

aşağdakıların hamısı
qarsağın uzunluğundan
heç biri
qarsağın yerlәşmәsindәn
bel qarsaqlarının çәpinin dәrinliyindәn

653 Kişi şalvarının hansı hissәsindә qarsaqlardan istifadә edilir?

•

ön hissәdә
aşağı hissәdә
belin ön vә arxa hissәsindә
arxa hissәdә
dizdә

654 Modanın kostyumun әsas cizgilәrini tәşkil etmәsi nә adlandırılır?

•

ton
kontur
siluet
eskiz
cizgi

655 İnsana hansı yaşından zövq aşılanmalıdır?

•

1520 yaş arası
yeniyetmә vaxtlarından
uşaq yaşlarından
1015 yaş arası
gәnc yaşlarından

656 Dalın izahlı lüğәtindә nә deyilir?

•

"Moda" gәldi gedәrdir
"Moda"  gündәlik yaşayışda paltarların biçimindә vә bәzәyindә daimi bir şıltaqlıqdır
"Moda"  paltarların biçimindә vә bәzәyindә müvәqqәti şıltaqlıqdır
hamısı
"Moda" gündәlik yaşayışda paltarların biçimindә daimi bir dәyişiklikdir

657 XX әsrin geyimi ilә XXI әsrin geyimini müqayisә etdikdә onları nәyә görә ayırırlar?

•

hәmin dövrün xarakterik xüsusiyyәtlәrinә görә
hәmin dövrün stilinә yox, modasına uyğun
hәmin dövrün modasına yox, stilinә uyğun
hәmin dövrün modasına görә
hәmin dövrün yalnız üslub xüsusiyyәtinә görә

658 Sintetik vә süni liflәrin kәşf edilmәsi nәyә sәbәb olmuşdur?

•

çox rahat geyimlәrin әmәlә gәlmәsinә
yeni stilin әmәlә gәlmәsinә
yeni biçim cizgilәrinin әmәlә gәlmәsinә
heç bir dәyişikliyә sәbәb olmamışdır

narahat geyimlәrin әmәlә gәlmәsinә

659 Hansı geyimlәr işlәyәn qadınlar üçün münasibdir?

•

yalnız dabansız ayaqqabılar vә donlar
hündür daban ayaqqabı, uzun donlar
rahat ayaqqabı, çox uzun olmayan әtәk vә donlar
yalnız şalvar vә gödәkcәlәr, hündür ayaqqabılar
qısa yubka, hündür daban ayaqqabı

660 Boğaz altından bağlanan lәçәklәr necә adlanırdı?

•

yunan modası
italyan modası
rus modası
alman modası
fransız modası

661 Günәşdәn qaralmaq nәyin nәticәsindә qadınlar üçün gözәllik sayılmağa başladı?

•

günәş şüalarının yerini nәzәrә alaraq
qara dәrili xanımların şәrәfinә
qadınlar idmanla mәşğul olması nәticәsindә
sadәcә zamanla fikir dәyişikliyinә görә
çәtirlәr vә şlyapaları daşımaq çәtin olduğu üçün

662 Hansı üsluba uyğun, bәnzәyәn paltarlar daha çox tikilir?

•

idman vә klassik üslubda
klassik üslubda
sәrbәst olaraq tikilәn paltarlar
idman üslubuna yaxın
romantik üslubda

663 Ülgülәr necә olur?

•

әlavә
әsas
әsas vә kömәkçi
qarışıq
kömәkçi

664 Geyimin parçadan hazırlanmasının әsası hansı dövrdә qoyulub?

•

alt poleolit
eneolit
neolit
üst poleolit
dәmir

665 Material vә onun hazırlanması nәyi diktә edir?

•

geyimin quruluşunu
heç birini
hamısını
geyimin üslubunu

•

geyimin formasını

666 Ülgülәr necә olur?

•

әlavә
әsas
әsas vә kömәkçi
qarışıq
kömәkçi

667 Hansı tәlәb sәrbәst dayanmada vә hәrәkәtdә olarkәn geyimin insan bәdәninin rahatlığını tam
tәmin edir?

•

gigiyenik tәlәb
texniki tәlәb
antropometrik tәlәb
estetik tәlәb
bәdii tәlәb

668 İnsan orqanizmindә iki növ sümük birlәşmәsi mövcuddur –

•

fasilәli vә qığırdaqlı
fasilәsiz vә qığırdaqlı
fasilәli vә fasilәsiz
fasilәli vә sümüklü
fasilәsiz vә sümüklü

669 Iki sümük birlәşmәsi nә әmәlә gәtirir?

•

mürәkkәb qığırdaq
sadә qığırdaq
sadә oynaq
sadә vә mürәkkәb oynaq
mürәkkәb oynaq

670 Üç vә daha çox sümüklәrin birlәşmәsi nә әmәlә gәtirir?

•

mürәkkәb qığırdaq
sadә oynaq
mürәkkәb oynaq
sadә vә mürәkkәb oynaq
sadә qığırdaq

671 İnsan skeleti hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

gövdә, yuxarı vә aşağı әtraflardan
kәllә, gövdә vә yuxarı әtraflardan
kәllә, gövdә, yuxarı vә aşağı әtraflardan
kәllә vә gövdә
kәllә, gövdә vә aşağı әtraflardan

672 Gövdә skeleti hansı hissәlәrdәn tәşkil olunmuşdur?

•

onurğa sütunundan vә döş sümüyündәn
onurğa sütunundan
onurğa sütunu vә döş qәfәsindәn

•

doş qәfәsi vә boyun sütunundan
döş qәfәsindәn

673 Onurğa sütunu neçә fәqәrәdәn ibarәtdir?

•

3536
3435
3234
3032
3334

674 Onurğa sütunu neçә hissәyә bölünür?

•

4
2
5
6
3

675 Boyun nahiyәsi neçә fәqәrәdәn ibarәtdir?

•

8
5
7
9
6

676 Döş nahiyәsi neçә fәqәrәdәn ibarәtdir?

•

11
9
12
13
10

677 Bel nahiyәsi neçә fәqәrәdәn ibarәtdir?

•

8
6
5
9
7

678 Onurğa sütunun hansı nahiyәsinin fәqәrәlәri rudiment şәklindәdir?

•

döş nahiyәsinin fәqәrәlәri
büzdüm nahiyәsinin fәqәrәlәri
oma nahiyәsinin fәqәrәlәri
bel nahiyәsinin fәqәrәlәri
boyun nahiyәsinin fәqәrәlәri

679 İnsanda onurğada әyrilik nә vaxt әmәlә gәlir?

•

3 yaşından
6 aydan sonra
hәyatın ilk aylarında

•

5 yaşından
1 yaşından

680 Forma etibarı ilә döş qәfәsi hansı hәndәsi fiquru xatırladır?

•

kәsilmiş üçbucaq
konus
kәsilmiş konus
trapesiya
üçbucaq

681 Yuxarı әtraf skeleti hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

bazu, said vә әl nahiyәsindәn
aşağı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
yuxarı әtraf qurşağından vә azad hissәdәn
mil vә dirsәk sümüyündәn
körpücük vә kürәk sümüklәrindәn

682 Fasilәsiz birlәşmәlәrә nәlәr aiddir?

•

yalnız qığırdaqlar vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
iki vә ya bir neçә sümüyün birlәşmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn fasilә
qığırdaq, sümüklәr vә әzәlә vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
yalnız әzәlәlәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
yalnız sümüklәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr

683 Fasilәli birlәşmәlәrә nәlәr aiddir?

•

yalnız qığırdaqlar vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
qığırdaq, sümüklәr vә әzәlә vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
iki vә ya bir neçә sümüyün birlәşmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn fasilә
yalnız әzәlәlәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr
yalnız sümüklәr vasitәsilә әmәlә gәlәn birlәşmәlәr

684 Hansı sümük birlәşmәsi hәrәkәtli birlәşmә әmәlә gәtirir?

•

sümüklü
fasilәsiz
fasilәli
qığırdaqlı
fasilәli vә fasilәsiz

685 Nәyin hesabına onurğa sütunu elastikdir?

•

fәqәrәarası fәqәrәlәr hesabına
fәqәrәarası әzәlә disklәrin hesabına
fәqәrәarası qığırdaq disklәrin hesabına
fәqәrәarası oynaqlar hesabına
fәqәrәarası bağlar disklәrin hesabına

686 Fәqәrәlәr birbiri ilә nәyin vasitәsilә birlәşir?

•

oynaqlar vasitәsilә
qığırdaqlar vasitәsilә
möhkәm bağlar vasitәsilә

•

sümüklәr vasitәsilә
әzәlәlәr vasitәsilә

687 Onurğa sütunu hansı nahiyәlәrә bölünürlәr?

•

boyun, döş, bel vә oma
boyun vә döş
boyun, döş, bel, oma vә büzdüm
boyun, döş, bel, oma, büzdüm vә körpücük
boyun, döş vә bel

688 Ülgülәri kim hazırlayır?

•

modelyer
texnoloq
konstruktor
dәrzi
rәssam

689 Qadınların çanağı kişilәrin çanağına nisbәtәn nә ilә fәrqlәnir?

•

çanaq enli vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq ensiz vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
çanaq enli vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir
çanaq ensiz vә bir qәdәr yuxarıda yerlәşir
çanaq yastı vә nisbәtәn aşağıda yerlәşir

690 Bud sümüyü aşağı әtraf qurşağı ilә necә birlәşir?

•

milbilәk oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә
budçanaq oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә

691 Bud baldırla hansı oynaq vasitәsilә birlәşir?

•

milbilәk oynağı vasitәsilә
çiyin oynağı vasitәsilә
diz oynağı vasitәsilә
budçanaq oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә

692 Ayaq nahiyәsi hansı sümüklәrdәn tәşkil olunub?

•

5 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
8 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
7 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
4 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından
6 ayaq daraqarxası, 5 ayaqdarağı vә ayaq barmaqlarından

693 Ayaq baldır nahiyәsi ilә hansı oynaq vasitәsilә birlәşir?

•

budçanaq oynağı vasitәsilә
dirsәk oynağı vasitәsilә
aşıqbaldır oynağı vasitәsilә

•

diz oynağı vasitәsilә
milbilәk oynağı vasitәsilә

694 Açıq boğazlı yaxalıqlarda otlyot xәttinin uc nöqtәlәrini nәyә nәzәrәn tәyin edirlәr?

•

kürәk xәttinә
әtәyin orta xәttinә
ön xәttin ortasına
bel yarımdairәsinә
qoldibi xәttinә

695 Bağlı boğazlı yaxalıqarda otlyotun qatlamasını nәyә nәzәrәn tәyin edirlәr?

•

bel yarımdairәsinә
kürәk xәttinә
әtәyin orta xәttinә
qoldibi xәttinә
oma yarımdairәsinә

696 Onurğa sütununun hansı hissәsindә әyrilik qabağa (lordoz) yönәlir?

•

boyun vә oma hissәlәrindә
döş vә oma hissәlәrindә
boyun vә bel hissәlәrindә
döş, bel vә oma hissәlәrindә
döş vә bel hissәlәrindә

697 Onurğa sütunun hansı hissәsindә әyrilik arxaya (kifoz) yönәlir?

•

boyun vә oma hissәlәrindә
boyun vә bel hissәlәrindә
döş vә oma hissәlәrindә
döş, bel vә oma hissәlәrindә
döş vә bel hissәlәrindә

698 Döş qәfәsi necә әmәlә gәlir?

•

qabәrğaların öndәn bel fәqәrәlәri, arxadan isә döş sümüyü ilә birlәşmәsindәn
qabırğaların arxadan bel fәqәrәlәri, öndәn isә döş sümüyü ilә birlәşmәsindәn
qabırğaların arxada döş fәqәrәlәri, öndәn isә döş sümüyü ilә birlәşmәsindәn
qabırğaların arxadan döş vә bel fәqәrәlәri, isә döş sümüyü ilә birlәşmәsindәn
qabәrğaların öndәn döş fәqәrәlәri, arxadan isә döş sümüyü ilә birlәşmәsindәn

699 Nә üçün tәnәffüs zamanı döş qәfәsi genişlәnir vә daralır?

•

döş qәfәsindә sümük birlәşmәlәri hәrәkәtsiz olduğu üçün
döş qәfәsindә sümük birlәşmәlәri hәrәkәtsiz olduğu üçün
döş qәfәsindә sümük birlәşmәlәri hәrәkәtli olduğu üçün
döş qәfәsindә onurğa birlәşmәlәri hәrәkәtli olduğu üçün
döş qәfәsindә sümük birlәşmәlәri hәrәkәtli olduğu üçün

700 Geyimin ölçülәri necә müәyyәn edilir?

•

çiyin xәtti ilә insan bәdәninin çevrәsinin mmlә ölçüsü
döş xәtti ilә insan bәdәninin yarım çevrәsinin mmlә ölçüsü
döş xәtti ilә insan bәdәninin yarım çevrәsinin smlә ölçüsü

•

döş xәtti ilә insan bәdәninin çevrәsinin smlә ölçüsü
döş xәtti ilә insan bәdәninin çevrәsinin mmlә ölçüsü

