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0943_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0943 Dizayn tarixi – 1
1 Gеyim dizaynında istifadә еdilәn “prеtaportе” tеrminin mәnası nәdir?

•

gеyimin yеni stillәri
kütlәvi vә sеriyalı kollеksiyalar
müxtәlif tәyinatlı gеyimlәr
gеyimin yеni modеllәri
gеyim vә aksеssuarlar

2 Art dizaynın әsas xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

gеyimin formasının tәşkili
bәdii tәәsüratın yaradılması
gеyimin еrqonomikasının yaradılması
estеtik gеyimin yaradılması
yaraşıqlı görkәmin yaradılması

3 İkinci qatın elementi istehsal edilәn mәmulatların konstruktiv hәllinә, istehsal texnologiyasına,
materiallara, iqtisadi mәqsәdәuyğunluğu vә komplektlәşdirici elementlәrin nәyinin hәll edilmәsinә
aiddir?

•

konstruktiv
problemlәrinin
sosial iqtisadi
kompozisiyasının
tәhlükәsizlik

4 Üçünçü qat marketinqlә bağlı olan istehsal mәsәlәlәri vә sosial aspektlәri, modanın tendensiyası,
mәhsulun tәqdim edilmәsi, onun reklamı, dәriyә istehlakçıdan nәyә doğru vә i.a. әlaqәlәri ilә bağlıdır?

•

istismar xassәsinә
istehsalçıya doğru
keyfiyyәtin nәzarәtinә
gigiyenik tәlәblәrinә
istismar dövrünә

5 Orjinal mühәndis hәlli olan yeni texnologiyanı daxil etmәklә dizayn rәqabәt qabiliyyәtinin nәyi
kimi qәbul edilmişdir?

•

mühüm göstәrici
ayrılmaz faktoru
ayrılmaz hissәsi
ayrılmaz göstәricisi
ayrılmaz üstünlüyü

6 Hansı sahәnin dizaynı istehlak predmetlәrin istehsalı kütlәvi xarakter daşıyır?

•

metallurgiya
sәnaye dizaynı
yüngül sәnaye
cihaz qayırma
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maşınqayırma

7 Hansı sahәnin dizaynı çox әsrlik әnәnәlәrin davamçısıdır vә geniş yayılmış dizayner yaradıcılığının
növlәrindәn biridir?

•

ornament dizaynı
qrafiki dizayn
rәssamlıq
boyakarlıq
dekorativ incәsәnәt

8 Hansı dizayn sahәsinin ictimai, yaşayış, sәnaye binaların interyerin layihә üsullarının öz
xüsusiyyәtlәri vardır?

•

sәrgi dizaynı
memarlıq mühitinin dizaynı
interyer dizaynı
eksteryer dizaynı
landşaft dizaynı

9 Dizayn layihәlәndirilmәsi hansı sәnayеnin gеniş dairәdә obyеkt vә mәmulatlarını әhatә еdir?

•

C qrupu
A qrupu
B qrupu
D qrupu
E qrupu

10 1985ci ildә Amerika dizaynerlәr cәmiyyәtinin sәdri Kuper Vudinq açıq elan etmişdir ki, mәnim
istehsal etdiyim mәhsul kimlәrin xoşuna gәldiyindәn әl üstü satılır?

•

alıcıların
adamların
ehtiyacı olanlar
zövqünә uyğun olanların
istehlakçıların

11 ABŞda, Böyük Britaniya vә digәr inkişaf еtmiş ölkәlәrdә еrqonomika hansı tеxnikanın istеhsal
еdilmәsindәn еtibarәn inkişaf еtmәyә başlamışdır?

•

nәqliyyat
hәrbi
mülki
sәhiyyә
maşınqayırma

12 Еrqonomikanın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

insanın komplеks funksional imkanlarının öyrәnilmәsi
insan fәaliyyәtinin еffеktivliyi vә kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
insanın funksional imkanlarının öyrәnilmәsi
insanın hәyat fәaliyyәtinin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi
insanın yüksәk әmәk qabiliyyәtinin daha da artırılması

13 1970ci illәr еrqonomikanın inkişafının hansı dövrü sayılır?

•
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•

istеhlak mallar vә xidmәtlәr
xüsusi gеyimlәr
әtraf mühit
mәişәt mеbеllәr
tеxniki cihazlar

14 X.Van de Valde mәmulatın texniki vә bәdii istehsalının yaradılmasının nәyini tәklif etmişdir?

•

texniki estetikanı
zәrurәtini
vacib olduğunu
mühüm olduğunu
bәdii layihәsini

15 1994cü ildәn etibarәn Moskva Dövlәt Dizayn vә texnologiya Universitetindә kostyumun vә
aksessuarların hansı ixtisasçıların hazırlanmasına başlanmışlar?

•

geyimin bәdii layihәlәndirilmәsi
dizayn üzrә ixtisaslaşmaların
bәdii layihәlәndirmә
kostyumun bәdii layihәlәndirilmәsi
aksessuarların bәdii layihәlәndirilmәsi

16 İnsan fiqurunun forması ilә iş yerlәrinin ölçülәri arasında nisbәtlәrin müәyyәn edilmәsi üçün hansı
üsulundan istifadә edilir?

•

qaloqramdan
somatoqrafiyadan
antropometrik üsuldan
fotoqrammetriyadan
sterofotoqrametriyadan

17 Еrqonomik mәsәlәlәrin hәll еdilmәsi üçün insanın hansı faktorundan istifadә еdilmәlidir?

•

antropomеtrik
komplеks
psixoloji
fizioloji
anatomik

18 Prеdmеtlәrin layihәlәndirilmәsi vә istеhsalı hansı faktorlara әsaslanır?

•

mеtodiki göstәrişlәrә
informasiya vә mеtodologiyaya
cәdvәl vә dәlillәrә
mәlumat vә ölçülәrә
göstәrici vә informasiyaya

19 Layihәcidizaynеr incәsәnәtlә formanın әmәlәgәtirmә faktorları arasında hansı vәziyyәti yaradır?

•

tеxnolojiliyi
balansı
erqonomikanı
insan faktorunu
konstruktivliyi
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20 1960cı illәrdә еrqonomikadan daha cox hansı sahәlәrin layihәlәrindә istifadә еdilirdi?

•

qurğu vә tәrtibatlar
nәqliyyat vә avadanlıq
maşın vә tеxnika
mәişәt cihazları
dәzgah maşınlar

21 Hava vә dәniz donanmasında baş vеrәn bir cox bәdbәxt hadisәlәrin sәbәbi hansı faktordı?

•

tәyyarә
insan
avtomobil
maşın
gәmi

22 1971ci ildә dizaynın müәyyәnlәşdirilmәsinә dair yеni qәbul еdilmiş qәrarında mәmulatların әldә
еdilәn yüksәk istеhlak еstеtik, xassәlәrini optimallaşdırmaq insanın cәmiyyәt nәyini tәmin еdilmәsini
göstәrirdi?

•

inkişafını
әlaqәlәrini
davranışını
estеtik kеyfiyyәtini
mәdәniyyәtini

23 Sәnaye dizaynına daxil olan qabqacaq, mәtbәx predmetlәrin layihәlәndirilmәsindә sәnәtkar
istehsalçıların nәyi vardır?

•

yüksәk ustalığı
dәrin köklәri
yüksәk peşәkarlığı
yüksәk tәcrübәsi
yüksәk yaradıcılığı

24 Qrafik dizayn çox әsrlik әnәnәlәrin davamçısıdır vә geniş yayılmış dizaynerlәrin nәyindәn biridir?

•

spesifik xassәlәrindәn
yaradıcılığının növlәrindәn
bәdii qrafikasından
bәdii layihәlәndirilmәsindәn
konstruktiv xassәlәrindәn

25 Kostyum dizaynı bu sahәdә son zamanlar geniş nә etmәyә başlamışdır?

•

qadın geyimlәrin istehsalında dizayndan istifadә edilmәsi
geniş istifadә edilmәsinә başlamışdır
geyimin bәdii layihәlәndirilmәsinә başlamışdır
müxtәlif çeşidli geyimlәrin formalaşdırılmasının geniş istifadәsi
uşaq geyimlәrin istehsalında dizayndan istifadә edilmәsi

26 Artdizayn yaradıcılığı dekorativ tәtbiqi incәsәnәtin vә avanqard axının ideyalarının nә edilmәsi
demәkdir?
bәdii formaların yaradılması
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•

modanın istiqamәtinin nәzәrә alınması
yeni texnologiyadan istidafә edilmәsi
bәdii obrazın yaradılması
hәyata keçirilmәsi vә istifadә edilmәsi

27 Erqonomika insanın әmәk prosesindә hansı imkanlarını öyrәnir?

•

psixofizioloji
funksional
antropometrik
fizioloji
psixoloji

28 Erqonomik mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün insanın hәyat fәaliyyәtininn hansı faktorlarından
istifadә edilir?

•

obyektiv göstәricilәrdәn
kompleks
müxtәlif dәlillәrdәn
ayrıayrı göstәricilәrdәn
sәmәrәli göstәricilәrdәn

29 Yüz illәr bundan әvvәl hazırlanmış tәrtibatların tәhlili dizayn yaradıcılığının nәlәrini dәrindәn
öyrәnilmәsini tәmin еdir?

•

istеhsalını vә istismarını
nәzәriyyәsi vә mеtodologiyasını
istеhsalını vә matеrialını
tarixini vә inkişafını
konstruksiyası vә istеhsalı

30 N.V.Voronovun tәhlili nәticәsindә dizaynın sәciyyәvi xassәlәri vә әsas üsulu nәdir?

•

еlmi kәşflәr vә ixtiralar
innovasiya vә ixtiranın әvvәli
tәkmillәşdirmә vә mеtodologiya
tеxnika vә tеxnologiya
tеxnika vә incәsәnәt

31 Sәnaye dizaynın ilk dövrü, XX әsrin birinci onilliyindә yaranmış vә nә etmişdir?

•

yeni sahәlәri әhatә etmişdir
inkişaf etmişdir
texnikiiqtisadi göstәricilәr yüksәlmişdir
yenilәşdirilmişdir
tәdricәn nizamlanmışdır

32 Avropa ölkәlәrinin sәnayesindә aparılan texniki iqtisadi inqilablar nәticәsindә mәmulatların
kütlәvi istehsalında yeni nәlәrin әmәlә gәlmәsilә bağlıdır?

•

yeni texnoloji proseslәrin
bәdii formaların
yeni layihәlәrin
texniki texnologiyanın
yeni avadanlıqların
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33 Dizaynda mühәndistexniki vә tәbiәt vә tәbiәt elmlәri ilә yanaşı hansı biliklәrdәn istifadә edilir?

•

texniki
humanitar
mexaniki
fәlsәfi
texnoloji

34 Dizayner qarşıya çıxan problemlәrin hәllini xüsusi tәhsil texnologiyasına, onun reaksiya
qabiliyyәtinә vә nәyә әsasәn yerinә yetirilmәlidir?

•

texniki biliklәrinә
yaradıcılıq mәdәniyyәtinә
aldığı tәhsil biliklәrinә
tәcrübә biliklәrinә
bәdii biliklәrinә

35 Dizayn, еlm vә tеxnikanın tarixinә dair ilk dәrsliyin müәllifi kimdir vә nеçәnci ildә çapdan
çıxmışdı?

•

Pyotr Sеmyonoviç Timofеyеv, 2004cü il
Runqе Vladimir Fеdoroviç, 2006cı il
Konstantin Vasilеviç Nikolayеv, 2005ci il
Alеksandr Ivanoviç Papov, 2003cü il
Sеrqеy Maksimoviç Mixaylov, 2005ci il

36 Dizaynın bәdii layihәlәndirilmә fәaliyyәtinin başlanması bir çox Avropa ölkәlәrinin sәnayеsindә
aparılan inqilablar mәmulatların istеhsalında yеni nәlәrin dәyişmәsi ilә bağlıdır?

•

sәmәrәli istеhsalın
bәdii formaların
bәdii konstruksiyaların
müxtәlif formaların
istеhsal üsullarının

37 Tеxniki cәhәtdәn savadlı vә hazırlıqlı dizaynеr kimi әvәz еtmir vә onun işlәrini tәkrar еtmir?

•

incәsәnәtcini
konstruktoru
tеxnoloqu
layihәçini
rәssamını

38 Dizayn özü layihә mәdәniyyәtinin qabaqlayıcı nәyidir?

•

idеyası
modеli
üsulu
funksiyası
yaradıcılığı

39 Cәmiyyәtin retrospektiv texniki inkişafı, elmi kәşflәri ixtiraların tarixi aspektindә nәyin nәzәrincә
diqqәti cәlb edir?
texniki texnoloji

•
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•

dizayn incәsәnәti
bәdii mәdәni
sosial iqtisadi
bәdii sәnaye

40 Yüz illәr bundan әvvәl yerinә yetirilmiş tәrtibatların retrospektivliyinin tәhlili dizayner
yaradıcılığının nәyini dәrindәn öyrәnilmәsini tәmin edir?

•

dizayn nәzәriyyәsini
nәzәriyyәsini vә metodologiyasını
yaradıcılıq fәaliyyәtini
humanitar mәdәniyyәtini
layihә mәrhәlәlәrini

41 Gәlәcәk dizaynerlәr kostyumun bәdii layihәlәndirilmәsi sahәsindә olan yeniliklәr, müasir stil vә
modanın istiqamәtlәrini yaxşı mәnimsәmәli vә nәyә malik olmalıdır?

•

yaradıcılıq qabiliyyәtinә
yaradıcılıq prinsiplәri
rәssamlıq qabiliyyәtinә
layihә fәaliyyәtinә
bәdii yaradıcılığa

42 Dizayn bu gün texniki, tәbiәt elmi, humanitar, mühәndis vә bәdii biliklәri ilә birgә inteqrasiya
olan, sәnaye әsasında formalaşmasına yönәldilmiş predmet alәminin kompleks nәyin fәaliyyәtifir?

•

mühәndis texnikasının
bәdii layihәlәndirmәnin
bәdii formalaşdırmanın
bәdii estetikanın
texniki estetikanın

43 Geyimin utilitarlığı vә komfortluğu ilә yanaşı obrazlı ifadәliyi, onun yaradan müәllifin yüksәk
sәviyyәdә olması dizaynerlәr qarşısında qoyulan hansı mәsәlәlәrdәn biridir?

•

adi
mürәkkәb
mühüm
vacib
sadә

44 Dizaynеr tәhsili layihәlәndirmәnin nәyin istiqamәtindә formalaşır?

•

fәlsәfәnin
mәdәniyyәtin
tеxnikasının
mеtodunun
incәsәnәtin

45 Rusiyanın әdәbiyyat vә incәsәnәt lauriyatı N.V. Voronov dizaynın kеçdiyi yolu vә onun
xüsusiyәtlәrini tәhlil еdәrәk nәyi müәyyәn еtmişdir?

•

onun xüsusiyyәtlәrini
әlamәt vә kritеriyaları
mәrhәlәli inkişafının
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onun ayrıayrı xassәlrini
ona vеrilәn әsas tәlәblәrini

46 Prеdmеtlәrin ornamеntlәrlә bәzәdilmәsi hansı prеdmеtlәrin istеhsalında istifadә еdilirdi?

•

üst paltarların
gеyim vә saxsı qabların
qabqacaqların
mәişәt әşiyaların
mеbеlin

47 XX әsrin ortasında sәnayenin kütlәvi istehsalı sayәsindә predmet istehsalının prinsiplәrinә dair
hansı zәrurәt yarandı?

•

yenidәn qurulması
kökündәn buraxılması
estetik tәlәblәrә әmәl edilmәsi
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
әlavә edilmәsi

48 Layihәçi üçün prototipin layihәlәndirmә әmәliyatları, edilәn dәyişikliklәrin mәqsәdi, mәnası,
vasitәlәribütün bunlar prototipin nәyidir?

•

әmәliyyatları
ifadә formaları
mühüm mәsәlәlәri
ayrılmaz hissәsi
texnologiyası

49 Peşә sәnәtkarları müәyyәn insan dairәsi üşün bәzi hallarda isә nәyә әsasәn mәişәt predmetlәrini
istehsal edirlәr?

•

gündәlik tәlәbata
sifarişә
tapşırığa
istehsal tapşırığına
göstәrişә

50 Elm vә mәişәt üçün istehsal edilәn yeni texniki cihazlar, fabrik avadanlıqları sürәtlә hәrәkәt edәn
qeyri adi nәqliyyat vasitәlәri qeyri adidәn nәyә çevrilmişdir?

•

texniki tәrәqqiyә
gündәlik reallığa
adi nәqliyyat vasitәsinә
zahiri görünüşünә
müasir nәqliyyat vasitәsinә

51 Prototip layihәlәndirmә, sәnәtkarlığın istehsal tipindәn kanon tipinә keçidin hansı fazasıdır?

•

birinci fazası
ilk fazası
sonuncu fazsası
aralıq fazası
әsas fazası
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52 XIX әsrdә elmi texniki tәrәqqisi reqion mәdәniyyәtlәrin qarşılıqlı nәyi verdi?

•

texnologiyanı
tәsәrrüfatın inkişafını
mәdәni yüksәlişi
anlayışı vә zәnginliyi
texnikanı

53 Texniki cәhәtdәn sivillәşdirmә, humanitar dәyәrlәrin vә mәnәvi әnәnәlәrin nәyinә sәbәb oldu?

•

aşağı düşmәsinә
sıxışdırılmasına
genişlәndirilmәsinә
mәhdud olmasına
yenilәşmәsinә

54 Layihә mәsәlәlәrin hәll edilmәsinә dizaynerli yanaşmaq üçün nәyi nәzәrә alamq lazımdır?

•

keyfiyyәt mәsәlәlәrini
texniki mәsәlәlәri
kompleks mәsәlәlәri
texnoloji mәsәlәlәri
standartların tәlәblәrini

55 Ibtidai insanlar tәkcә daşdan dеyil, hәm dә ovladıqları balıq vә hеyvanların sümüklәrindәn nә üçün
istifadә еdirdilәr?

•

oxların hazırlanması üçün
alәtlәr üçün
mәişәt üçün
еv işlәri üçün
müxtәlif mәqsәdlәr üçün

56 XIX әsr elmitexniki tәrәqqisi predmet alәminin әhatәsinin nәyinә sәbәb oldu?

•

genişlәndirilmәsinә
normallaşdırılmasına
formalaşmasına
keyfiyyәtin yaxşılaşdırılmasına
yaraşıqlı xarici görünüşә

57 XIX vә XX әsrin sәrhәdlәrindә incәsәnәtin novator ekspertinin axtarışı, köhnәlmiş әnәnәlәrin
hansı dövrlәri idi?

•

layihәlәndirmә
inkar edilmәsi
yenilәşdirmә
tәkrar edilmәsi
formalaşdırma

58 Dizayn cәmiyyәtin hәyatında öz layihә fәaliyyәti ilә bağlı nә etdi?

•

mәdәniyyәtin inkişafına sәbәb oldu
iqtisadiyyatın, mәdәniyyәtin vә incәsәnәtin kompleks tәzahürü baş verdi
texniki vә texnoloji әmәliyyatları inkişaf etdirdi
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mәdәniyyәti vә iqtisadiyyatı zәnginlәşdirdi
iqtisadi cәhәtdә sәmәrәli etdi

59 Dizayner yaradıclığı hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

maşınqayırma sahәsini
müxtәlif sahә vә mәmulatları
yüngül sәnayeni
ağır sәnayeni
toxuculuq sәnayesini

60 Dizaynın yaranma vaxtından vә xüsusilә amerikan dövründәn onun özünәmәxsus hansı xassәli
olmasıdır?

•

texnoloji
kommersiya
layihә
estetik
sәmәrәli

61 Dizayn XX әsrin layihә fәaliyyәtinin nәyidir?

•

ixtirası
fеnomеni
kәşfi
yеniliyi
üstünlüyü

62 Kustar üsulunda istеhsal еdilmiş prеdmеtin struktur forması, vә vәziyyәtini müәyyәn еdәn еtalonu
nеcә adlandırırlar?

•

şablon
kanon
nümunә
konstruksiya
tеxnologiya

63 Hansı әsrdә sәnayе kütlәvi istеhsal tәcrübәsinә çatmışdır?

•

XX әsrin әvvәlindә
XX әsrin ortasında
XIX әsrin әvvәlindә
XIX әsrin ortasında
XIX әsrin sonunda

64 Klassik dizayn, peşәkar bәdiitәdqiqat yaradıcılığından sәnayenin maşın istehsalına memarlıq vә
hansı layihәlәndirilmәsinә çevrilmişdir?

•

şәhәrlәrin layihәlәndirilmәsi
mühәndis layihәlәndirilmәsinә
dәzgahların layihәlәndirilmәsinә
predmetlәrin layihәlәndirilmәsinә
binaların layihәlәndirilmәsinә

65 Birinci qatın elementi üzrә detallaşdırmanı, rahatlıq vә konfortluq anlayışlarını vә tәhlükәsizlik
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istismarı, ahәngdar formanın nәyә uyğun olmasını әhatә edir?

•

bәdii tәrtibata uyğun
әtraf mühitә uyğun
verilәn tәlәblәrә uyğun
verilәn parametrlәrә uyğun
texnoloji әmәliyyatlara uyğun

66 1969cu ildә Bеynәlxalq sәnayе şurasında dizaynın müәyyәnlәşdirilmәsinә dair qәbul еdilmiş
qәrarında mәmulatın hansı xassәlәri nәzәrdә tutulurdu?

•

xarici görkәmin yaxşılaşdırılmısı
formasının, kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
istismar kеyfiyәtinin yaxşılaşdırılmısı
gigiyеnik xassәlәrin yüksәldilmәsi
rahatlığın tәmin еdilmәsi

67 Nеçә il bundan әvvәl mağarada çәkilmiş rәsm cizgilәrindә nеyanın ovlama qaydası tәsvir
olunmuşdur?

•

18 min il
15 min il
17 min il
14 mir il
16 min il

68 Dizaynın әsas üsulu nәdir?

•

layihәlәndirmә
komponovka
kompozisiya
bәzәk еlеmеntlәrindәn istifadә еdilmәsi
ornamеntlәşdirmә

69 Hansı qrup mәmulatların layihәlәndirilmәsi nisbәtәn çox elmi tutumlu vә mürәkkәb olduğundan
dövlәtin hansı potensialını müәyyәn edir?

•

bәdii incәsәnәtini
tәsәrrüfatiqtisadi
mәdәni inkişafını
texniki inkişafını
elmi inkişafını

70 Hansı sahәnin dizaynı bütün informasiyasına әsasәn qrafiki tәsvirin qurulmasının kifayәt qәdәr öz
sәrt qaydaları vardır?

•

incәsәnәt dizaynı
kompüter dizaynı
landşaft dizaynı
mәtbәә dizaynı
memarlıq dizaynı

71 Art dizayn yaradıcılığı dekorativ tәtbiqi incәsәnәtin nәyini tәrәnnüm edir?
modanın ideyalarını

•
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•

avanqard axının ideyalarını
modern stilinin ideyalarını
klassik stilinin ideyalarını
idman stilinin ideyalarını

72 Cәmiyyәtin hәyatında layihә fәaliyyәti ilә bağlı olan tәsәrrüfatın, iqtisadiyyatın vә xüsusilә hansı
sahәnin komplеks tәzahürü baş vеrdi?

•

konstruksiyanın
incәsәnәtin
mәdәniyyәtin
istеhsalın
tеxnologiyanın

73 Latın dilindә işlәnilәn “dеsiqnarе” tеrminin mәnası nәdir?

•

müәyyәnlәşdirmәk, çеrtyoj çәkmәk
müәyyәn еtmәk, işarә еtmәk
işarә еtmәk, idеyalar
rәsmlәr, ornamеntlәr
fiqurlar, işarәlәr

74 Predmetin әl üsulu ilә layihәlәndirilmәsi vә istehsal edilmәsinin proseslәri bir tәrәfdәn intusiyaya,
digәr tәrәfdәn isә nәlәrә әsaslanır?

•

insan faktorlarına
informasiyaya vә metodologiya
standartların tәlәblәrinә
texnoloji әmәliyyatlarına
dizayn layihәlәndirilmәsinә

75 Mәişәt mühitinin, ofis vә idarәlәrin tәşkil edilmәsi, elektron tәchizatı da insan hәyatının hansı
sәviyyәsinin imkanı daxilindәdir?

•

antropometrik ölçülәri sәviyyәsindә
psixofizioloji sәviyyәsinin
keyfiyyәt sәviyyәsinin
sosial psixoloji sәviyyәsindә
fizioloji faktorların sәviyyәsindә

76 XX әsrin başlanmasından әvvәl insanla әl alәti vә silahı, XX әsrin birinci yarısında isә maşın
dazgahı, mexanizm, nәqliyyat vasitәlәri arasında olan әlaqәlәrinә dair mәqsәdәuyğun hansı işlәri
aparıldı?

•

erqonomik işlәrini
tәdqiqat işlәrini
kәşfiyyat işlәrini
rekonstruksiya işlәrini
layihәlәndirmә işlәrini

77 Mәmulatların arzu edilәn xüsusiyyәtlәri tәhlükәsizliyi vә estetik cәhәtdәn necә olması demәkdir?

•

etibarlı olması
mükәmmәl olması
mәqsәdә uyğun olması
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tәlәblәrә uyğun
standarta uyğun

78 B. e. 4 min il әvvәl papirusdan Hindistanda, Çindә vә Misirdә nә istehsal edilirdi?

•

örtüklәr
parçalar
xalçalar
döşәmәlәr
dayaqlar

79 Әl yaradıcılığının fәaliyyәti vә predmet istehsalı üçün istifadә edilәn avadanlıqların göstәricilәri nә
ilә bağlıdır?

•

fiziologiya ilә bağlıdır
insan faktorları ilә bağlıdır
psixologiya ilә bağlıdır
antropometriya ilә bağlıdır
erqonomika ilә bağlıdır

80 0 il bundan әvvәl hansı dizaynın pionerlәrin yaradıcılığısayәsindә insan faktorunun rolunu vә
әhәmiyyәtini nәzәrә alan mühitin formalaşması mәsәlәsi bunlara müasir yanaşılmasının tәmәlini
qoydu?

•

erqonomikanın
klassik dizaynın
bәdii layihәlәndirmәnin
bәdii yaradıcılığın
texniki estetikanın

81 İkinci cahan müharibәsindәn sonra, insan faktoru ayrılaraq nәyә çevrilmişdir?

•

sosial psixoloji faktorlara
müstәqil elmi fәnnә
maşınmühit sisteminә
predmet alәminә
kompleks faktorlara

82 Rusiyanın hansı dövlәt әdәbiyyat vә incәsәnәt laureatı dizaynın keçdiyi yolu vә onun
xüsusiyyәtlәrini tәhlil etmişdir?

•

S.P.Nikolayev
N.V.Voronov
A.D.İvanov
A.P.Fyodorov
T.U.Zaxarov

83 Dizayn, onun tarixi, әtraf mühiti, әmәk fәaliyyәti nәticәsindә predmetlәrin nәyi ilә bağlıdır?

•

keyfiyyәtli olması ilә
istehsalı ilә
estetikliyi ilә
sәliqәliliyi ilә
xarici görünüşü ilә
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84 Gildәn qabların, misdәn isә mәmulatların hazırlanması hansı vaxtdan başlanmışdır?

•

b.e. 10 min il әvvәl
b.e. 8 min il әvvәl
b.e. 6 min il әvvәl
b.e. 7 min il әvvәl
b.e. 9 min il әvvәl

85 Mәmulatların misdәn hazırlanması әvvәllәr "soyuq döymә" yolu ilә, sonralar isә hansı vasitә ilә
yerinә yetirilirdi?

•

fiziki yolla
әritmә vasitәsilә
emal yolu ilә
kimyәvi yolla
texnoloji vasitә ilә

86 Misirdә yığma konstruksiyası nәlәr istehsal olunurdu?

•

mebellәr
stullar
divanlar
rәflәr
çarpayılar

87 Әl işlәrin yaradıcılığı vә avadanlıqların fәaliyyәtinin göstәricilәri birbiri ilә nеcә bağlıdır?

•

gigiyenik göstәricilәri ilә
funksional faktorları ilә
tеxniki göstәricilәri ilә
konstruktiv göstәricilәri ilә
iqtisadi göstәrisilәri ilә

88 On beş min il әvvәl ibtidai insan tәrәfindәn mağarada çәkilmiş rәsm cizgilәrindә nә tәsvir edilir?

•

müxtәlif heyvanlar
heyvanların ovlanma qaydası
insanların rәqs etmәsi
insanların mәişәti
insanların әmәk alәtlәri

89 Ox vә kamanın kәşfi hansı dövrdә baş vermişdir?

•

tunc
mezolit
neolit
poliolit
mis

90 XVII әsrәdәk ox vә kamandan daha nә mәqsәdlә istifadә edilirdi?

•

müxtәlif әşyaların hazırlanması vә emalı
әşyalarda deşiklәrin açılması vә musiqi alәtlәrinin hazırlanması
әmәk alәtlәrinin istehsal edilmәsi
mәişәt әşyalarının hazırlanması
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әşyaların cilalanması vә pardaqlanması

91 Mәmulatların bәdii konstruksiyasının intensiv inkişafı dövründә tәtbiqi qrafikasına dizaynlı
yanaşılması neçәnci ildә baş vermişdir?

•

1962
1965
1960
1970
1964

92 Erqonomika üzvü surәtdә nә ilә bağlıdır?

•

texnika ilә
dizaynla
texnologiya ilә
әmәliyyatlarla
optik cihazlarla

93 Erqonomikada maşın vә alәtlәrin fәaliyyәti mәmulat, predmet, materialın, enerjinin
informasiyasının mәqsәdәuyğun dәyişmәsi üçün tәyin olunmuş istәnilәn nәlәrlә bağlıdır?

•

texnoloji proseslәrlә
texniki qurğu vә alәtlә bağlıdır
informasiyanın düzgün olması ilә
texnoloji avadanlıqlarla
predmetin istehsalı ilә

94 Erqonomika, elmi fәnn kimi insan vә cәmiyyәtin texniki vә tәbiәt elmlәri ilә bağlı tәdqiqat
işlәrinin nәyinә әsaslanır?

•

nәticәlәrinә
sintezinә
tәhlilinә
dәqiqliyinә
göstәricilәrinә

95 Azәrbaycanda, Çindә vә Misirdә ilk dәfә hansı dövrdә mәmulatların istehsalında bürüncdәn,
gümüşdәn vә qızıldan istifadә etmişlәr?

•

e.ә. 4 min il әvvәl
e.ә. 3 min il әvvәl
e.ә. 2 min il әvvәl
e.ә. 7 min il әvvәl
e.ә. 5 min il әvvәl

96 Erqonomik xüsusiyyәtlәr nәyin xüsusiyyәtlәrini әks etdirir?

•

cihazların
mәmulatların
әmәliyyatların
texnikanın
texnologiyanın

97 Psixofizioloji faktorlar iş zamanı insanın eşitmә, görmә imkanları, predmet mühiti nәyin
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uyğunluğunun tәmin etmәlidir?

•

iş zamanı insanın eşitmә vә görmәsi
virtual komfortun tәmini
iş şәraitinin tәmin edilmәsi
komfort şәraitin yaradılması
insanın görmә imkanları

98 Dizayn layihәlәndirilmәsindә predmetlәrin funksional mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

istehsalın mexaniklәşdirilmәsi
rahatlığı vә gigiyenikliyi
istehlak rahatlığı
faydalı, gözәl vә rahat
iqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli

99 Hansı ölkәdә b.e. 3 min il әvvәl bürünc dövrü başlanır, eyni zamanda gümüş, qızıl emal edilir vә
dәmirin istehsal edilmәsinә başlanır?

•

Almaniya
Azәrbaycan
Amerika
İngiltәrә
İtaliya

100 Dinamik antropometrik әlamәtlәr – bu insan bәdәninin fәzada hansı vәziyyәtindә ölçülәri
müәyyәn edilir?

•

dayanan zaman
fәzada yerdәyişmәsi
müstәvi üzәrindә
yeriyәn zaman
qaçan zaman

101 İstehsal edilәn predmetlәrin gözәlliyinә verilәn tәlәblәr nә vaxtdan başlanmışdır?

•

b.e.84 min il әvvәl
b.e. 96 min il әvvәl
b.e.108 min il әvvәl
b.e.73 min il әvvәl
b.e.126 min il әvvәl

102 Mәişәt әşyalarının bәzәdilmәsi mәqsәdilә ilk dәfә hansı predmetlәrә ornamentlәr vurulmuşdur?

•

qapı vә pәncәrәlәrә
geyim vә saxsı qablara
әksәr ev әşyalarına
parça vә xalçalara
pәrdә vә süfrәlәrә

103 XVII әsrәdәk ox vә kamandan istifadә edilmәsilә yanaşı sonralar onlardan hansı mәqsәdlәrlә
istifadә edilirdi?

•

әmәk alәtlәrinin istehsal edilmәsi
әşyalarda deşiklәrin açılması vә musiqi alәtlәrinin hazırlanması
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müxtәlif әşyaların emal edilmәsi
әşyaların cilalanması vә pardaxlanması
mәişәt әşyalarının hazırlanması

104 Bir çox mәişәt әşyalarından ilk dәfә hansı dövrdә istifadә etmişlәr?

•

b.e. 6 min il әvvәl
b.e. 2 min il әvvәl
b.e. 4min il әvvәl
b.e. 5 min il әvvәl
b.e. 3 min il әvvәl

105 Bütöv predmet mühiti, onun hәcmli fәza formasının quruluşu, bәdәnin ölçülәri, mütәnasibliyi vә
insanın antropometrik nәyinә uyğun gәlmәsidir?

•

hәcminә
әlamәtlәrinә
ölçülәrinә
formasına
quruluşuna

106 Erqonomik statik әlamәtlәr insanın müstәvi üzәrindә hansı vәziyyәtdә öyrәnilir?

•

uzanan vәziyyәtindә
müvazinәt vәziyyәtindә
dönәn vәziyyәtindә
işlәyәn vәziyyәtindә
oturan vәziyyәtindә

107 1888ci ildә Sәnaye sәrgisindә üçtәkәrli avtomobilә olan tәlabat hansı vәziyyәtdә idi?

•

orta sәviyyәdә idi
yox idi
kifayәt qәdәr idi
az idi
çox idi

108 İlk motosikl nә vaxt ixtira olunmuş vә sınaqdan çıxarılmışdır?

•

18 sentyabr 1830cu il
20 dekabr 1870ci il
10 noyabr 1885ci il
12 dekabr 1850ci il
15 oktyabr 1860cı il

109 1960cı ildә Avropanın hansı ölkәsi digәr ölkәlәrә nisbәtәn maşınqayırma çevrilişinә daha tez
mәruz qalır?

•

Belçika
İngiltәrә
İtaliya
Almaniya
Fransa

110 Qotlib Damyler vә Vilhelm Maybax neçәnci ildә mühәrrilkәr istehsal edәn müәssisәlәrin әsasını
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qoymuşlar?

•

1860cı il
1840cı il
1882ci il
1850ci il
1890cı il

111 Dördtәkәrli avtomobilfayton neçәnci ildә hazırlanmışdır?

•

1850ci il
1886ci ildә
1820ci il
1870ci il
1840cı il

112 Leonardo da Vinçi öz dövrünü neçә il qabaqlamışdı?

•

500 il
480 il
400 il
470 il
350 il

113 Paraşütün ixtirası hansı alimә mәxsusdur?

•

Merit Zingerә
Leonardo da Vinçiyә
Filo Reminqtona
Con Reskinә
Kasanyer Proqona

114 “Müasir” insanın nә vaxt yaranmasına dair kimlәrin arasında vahid fikir yoxdur?

•

tәdqiqatçılar arasında
mütәxәssislәrin arasında
araşdırıcıların arasinda
tarixçilәr arasında
dizaynerlәr arasında

115 Texnika dedikdә bunlara maşınlar, cihazlar, alәtlәr, digәr vasitәlәr: bina tikili, yol, kanal,
nәqliyyat vasitәlәri, komunal avadanlıqları mәtbәx vә yuyucu maşınlar vә hansı texniki vasitәlәri
daxildir?

•

kütlәvi nәqliyyat vasitәlәri
şәxsi nәqliyyat vasitәlәri
istehsal texnikası
mәtbәx alәtlәri
mәişәt texnikası

116 Texniki vasitәlәrinә eyni zamanda texnoloji proseslәri, fәaliyyәtin hәr hansı avadanlıqları vә daha
hansılar daxildir?

•

texnoloji avadanlıqlar
digәr texniki vasitәlәr daxildir
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avtomat qurğular
avtomat mәtbәx cihazları
istehsal avadanlıqları

117 Bütün bu texniki vasitәlәri, nisbәtәn effektli üsullar,avadanlıqlar vә nәlәr mәhsulun istehsalına
daxildir?

•

yardımçı materiallar
yarımfabrikatlar
әsas materiallar
kömәkçi materiallar
ara materialları

118 Mütәxәssislәrin arasında vahid fikirin olmamasına baxmayaraq “müasirlәrә” aid olan fikirlәrin
kriteriya siyahısının nәyi kifayyәt qәdәr yüksәkdir?

•

eyni fikirli
eyniliyi
oxşarlığı
çoxluğu
hәmrәyliyi

119 XVII әsrәdәk ox vә kamandan daha nә mәqsәdlә istifadә edilirdi?

•

әmәk alәtlәrinin istehsal edilmәsi
әşyalarda deşiklәrin açılması vә musiqi alәtlәrinin hazırlanması
әşyaların cilalanması vә pardaqlanması
müxtәlif әşyaların hazırlanması vә emalı
mәişәt әşyalarının hazırlanması

120 İnsan bütün informasiyanın neçә faizdәn çoxunu analizatorun sayәsindә alır?

•

90
80
60
50
70

121 Müәyyәn mәkan mühitinin tәşkil edilmәsi dizayn yaradıcılığının prioritet nәyindәn biridir?

•

elementlәrindәn
obyektlәrindәn
mәsәlәlәrindәn
layihәlәrindәn
proseslәrindәn

122 Erqonomik sistem vahid mәqsәdlә birlәşdirilmiş qarşılıqlı faktorların vә nәyin uyğunlaşdırılması
demәkdir?

•

predmetlә materialın
komponentlәrin
istehsal texnologiyasının
predmetin konstruksiyasının
insanla avadanlığın
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123 Erqonomik tәlәblәr insanın operator fәaliyyәtinin optimallaıdırılması mәqsәdilә onun sosial
psixoloji, psixoloji, antropoloji, psixoloji vә gigiyenik imkanlarını nәzәrә almaqla nәyin sisteminә
verilәn tәlәblәrdәn ibarәtdir?

•

tәcrübә fәaliyyәtinә
insanmaşınmühiti
operator fәaliyyәtinә
sosial psixoloji fәaliyyәtinә
insanın әmәk fәaliyyәtinә

124 Predmetin dizayn layihәlәndirilmәsinin fundamental mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

istismar rahatlığı
faydalı, rahat vә gözәl
iqtisadi cәhәtdәn sәmәrәli
istehsalın mexaniklәşmәsi
rahat vә gigiyenikliyi

125 Mәmulatları ilk dәfә hansı dövrdә gildәn vә misdәn istehsal etmişlәr?

•

e.ә. 2 min il әvvәl
e.ә. 4 min il әvvәl
e.ә. 6 min il әvvәl
e.ә. 3 min il әvvәl
e.ә. 5 min il әvvәl

126 Texniki vә tәbiәt elmlәri ilә bağlı aparılan elmitәdqiqat işlәri tib vә texniki elmlәr çәrçivәsindә
aparılır vә harada istifadә edilir?

•

insanmaşın sistemindә
erqonomikada
texnikada
texnologiyada
tәşkilati işlәrdә

127 Erqonomik mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üşün insanın hәyat fәaliyyәtinin nәyindәn istifadә edilir?

•

onun qavrama qabiliyyәtindәn
kompleks faktorlarından
maşınla әlaqәsindәn
praktiki tәcrübәsindәn
insanın yaddaşından

128 Sosialpsixoloji faktorlar maşının icraçı yerlәrinin tәşkili vә bunların qarşılıqlı hәrәkәti, hәm dә
obyekti idarә edәn insan qrupu ilә birgә nәyinin müәyyәn edilmәsi?

•

maşının insanla qarşılıqlı hәrәkәti
fәaliyyәtinin
insanın maşınla qarşılıqlı hәrәkәtinin
maşının icraçı yerlәrinin
insan qrupunun idarә edilmәsini

129 Antropometrik faktorlar avadanlığın vә elementlәrin quruluşu, forması vә ölçülәri vә nәyin
kütlәsinin müәyyәn edilmәsi?
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•

insan bәdәninin antropometrik ölçülәri
insan bәdәninin
avadanlıqların
avadanlıqların icraçı elementlәrinin
insan bәdәn formasının müәyyәn edilmәsi

130 Psixofizioloji faktorlar iş zamanı insanın eşitmә, görmә imkanları, predmet mühiti nәyin
uyğunluğunun tәmin etmәlidir?

•

iş zamanı insanın eşitmә vә görmәsi
virtual komfortun tәmini
iş şәraitinin tәmin edilmәsi
komfort şәraitin yaradılması
insanın görmә imkanları

131 İstehsal sexlәrinin ilk dәfә tәşkil edilmәsi hansı dövrdәn başlamışdır?

•

renessansdan sonrakı
barokko bәdii stil
qotika bәdii stil
kubizm modern axını
rokoko bәdii stil

132 İstehsal quruluşunun dağıdılması hansı dövrdәn başlamışdır?

•

XVIXVIII әsrlәrdә
XVIXVII әsrlәrdә
XVXVI әsrlәrdә
XVIIXIX әsrlәrdә
XVIIIXIV әsrlәrdә

133 Paravozun tarixi neçәnci ildәn başlanır?

•

1780
1769
1750
1805
1810

134 Fizioloji faktorlar insanın fizioloji xüsusiyyәtlәri, onun qüvvәsi, hәrәkәt sürәti, biomexanikası,
enerji imkanları vә istifadә etdiyi nәyin uyğunluğunu tәmin etmәlidir?

•

konfortluğun uyğunluğu
avadanlıqla uyğunluğunun
antropometrik uyğunluğu
texnoloji әmәliyyatların uyğunluğu
fizioloji uyğunluğu

135 İnsanın hәyat vәziyyәtinin aktivliyi, onun işgüzarlığı vә sağlamlıq vәziyyәti, әtraf mühitindәn vә
hansı faktorlardan mühüm dәrәcәdә asılıdır?

•

havanın toksikliyindәn
gigiyenik faktorlardan
әtraf mühitdәn
havanın tәmizliyindәn
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әtraf qazın tәrkibindәn

136 Nәyin ixtirasından sonra tәbiәtin öyrәnilmәsi üsullarında hәqiqi irәlilәmә baş vermişdir?

•

optikimexaniki cihazlar
teleskop
optik cihazlar
görmә boruları
mikroskop

137 Müasir insanda münasibәtlәrin dәyişmә yaradıcılığı onun genetikasında olduğunu nәzәrә alaraq
dizaynın әsasını qanunauyğun olaraq ilk әmәk alәtinin nәyindә axtarmaq lazımdlr?

•

istehsal edilmәsindә
әmәlә gәlmәsindә
formalaşmasında
yaradılmasında
tәrtib edilmәsindә

138 Әmәk vә mәişәt predmetlәrindә formanın әmәlә gәlmәsinin prosesi kimi dizayn da daimidir,
onun fundamental mәqsәdi obyektin fәaliyyәtinin rahat, faydalı vә necә olmalıdır?

•

funksional olmasından
gözәl olmasından
yaraşıqlı olmasından
estetik olmasından
tәlәblәrә uyğun olmasından

139 Predmet dünyasının birinci tipi, әvvәllәr insana xidmәt etmiş vә xidmәtini davam etdirәn,
tәlәblәri ödәyәn nәlәrә aiddir?

•

geyim әşyalarına
predmetlәrә
әmәk alәtlәrinә
mәtbәx әşyalarına
mәmulatlara

140 Predmet dünyasının ikinci tipinә misal olaraq rabitә vasitәlәrini, mәişәt texnikasını, yeni
nәqliyyat vasitәlәrini vә ya әvvәllәr öz funksiyasını hansı sәviyyәdә yerinә yetirilәn predmetlәri
göstәrmәk olar?

•

standart sәviyyәsindә
primitiv sәviyyәdә
müasir sәviyyәdә
yüksәk sәviyyәdә
nümunә sәviyyәsindә

141 Birinci tip әmәk alәtlәrinin tәrkib hissәsi necә mәmulatlardır

•

әmәk alәtlәri
geniş yayılmış mәmulatlardır
standartları tәlәblәrinә uyğun
funksional vә yaraşıqlı
istismar tәlәblәrinә uyğun
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142 Qәdim Çindә yaşlı adamların yaln oxunması üçün cilalanmış kvarsdan (silisiumoksidi) neçәnci
әsrdә istifadә edilirdi?

•

XV
XIII
XII
XIV
XI

143 Çox saylı müxtәlif predmet dünyasının şәrti birinci tipinә әsrlәrdәn bәri mәlum olan nәlәri
göstәrmәk olar?

•

әmәk alәtlәrini
mәmulatları
mәtbәx predmetlәrini
geyim predmetlәrini
mәtbәxt әşyalarını

144 Predmet dünyasının ikinci tipinә aid olanlar isә nәyin nәticәsindә әmәlә gәlmişdir?

•

tәdqiqat işlәrin aparılması
tәhlillәrin aparılması
nümunәlәrin yaradılması
elmi cihazların tәdqiq edilmәsi
elmi ixtiraların vә kәşflәrin

145 Birinci tip әmәk alәtlәrinin әksәriyyәtinin forma vә ölçülәri necәdir?

•

forması vә ölçülәri dәyişәn mәtbәx predmetlәri
dәyişmәdәn qalmaqdadır
forması vә ölçülәri dәyişmәyәn cihazlar
forması vә ölçülәri dәyişmәyәn әmәk alәtlәri
forması vә ölçülәri dәyişәn predmetlәr

146 Fransada istehsal edilәn nәlәrdәn tәmamilә bir çox o dövrün mәdәni nümunәlәrinin forma vә
dekoruna görә yaraşıqlı әşyalar kimi istifadә olunurdu?

•

müşahidә borularından
mikroskoplardan
eynәklәrdәn
binokollardan
teleskoplardan

147 Mikroskop çoxdandır ki, elmi vә tәtbiqi tәdqiqatların necә alәti olmuş vә indi dә ondan geniş
istifadә edilir?

•

mexaniki
universal
texnoloji
metodiki
avtomat

148 Fotoqrafiyanın yaranması hansı tarixdәn qәbul edilmişdir?
12 sentyabr 1860cı il

•
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•

7 yanvar 1839cu il
10 oktyabr 1740cı il
18 dekabr 1841ci il
22 noyabr 1850ci il

149 Qaliley müşahidә borusu üçün istifadә edilәn hansı şüşәlәrdәn istifadә edilmәsinin yararsız
olduğunu sübut etdi?

•

teleskop şüşәlәrinin
eynәk şüşәlәrinin
dağ billur şüşәsinin
müxtәlif formal şüşәlәrin
binokl şüşәlәrinin

150 X.Qyuqens uzunluğu 64sm çatan hava teleskopunun kömәyilә astronomiyada hansı planetin
peyklәrini vә digәr kәşflәri hәyata keçirmişdir?

•

kosmosu
saturnu
marsı
yupiteri
merkurini

151 Mikroskopların istehsalında istehlak funksiyaların yeni addımı hansı mikroskopların istehsalı ilә
bağlı idi?

•

tәbiәt
günәş
sәma
ay
ulduz

152 Kim tәrәfindәn dәrk edilib vә sübut edilmişdir ki, görmә boruların hazırlanması üçün eynәk
şüşәlәrindәn istifadә edilmәsi mәqsәdәuyğun deyildir?

•

Fridrix Sammerli
Qalileo Qaliley
Kristian Qyuqens
Aleksandr Qyustav
Con Reskin

153 Tәdqiq edilәn obyektin düzgün müşahidә edilmәsi vә nәticәdә ölçülәrin yüksәk dәqiqliklә
alınması mәqsәdilә optic cihazların ixtirası hansı dövrdәn başlanmışdır?

•

XVXVII әsrlәrdәn
XVIXVII әsrlәrdәn
XVIIXVIII әsrlәrdәn
XVIXVIII әsrlәrdәn
XVXVI әsrlәrdәn

154 Kiçik obyektlәrin, elәcә dә tәbiәtin canlı vә cansız alәmin müşahidә edilmәsinә imkan verәn
nәyin icad edilmәsi sayәsindә mümkün olmuşdur?

•

linzaların
mikroskopun
24/78

30.12.2015

teleskopun
binoklın
müşahidә trubininin

155 Dahi İtalyan alimi Qalileo Qaliley ilk dәfә hәrbi işlәrdә vә astranomiyada istifadә edilmәsi üçün
hansı optic cihazını yaratmış vә daima onu tәkmillәşdirmişdir?

•

teleskopları
müşahidә borularını
binokolları
eynәklәri
mikroskopları

156 Optik teleskop vә mikroskopun vә digәr mürәkkәb mikraskopların konstruksiyasının yaradılması
hansı alimin adı ilә bağlıdır?

•

İohann Lippersqeyin
Qalileo Qalileyin
Riçard Trevnik
İohann Kaplerin
Yakob Anqrianın

157 XVIII әsrin ortalarında dalğalı işıq nәzәriyyәsini yaradan hansı Holland alimi hava teleskopunun
konstruksiyasını tәklif etdi?

•

Antoni van Levenkuk
Yan Qaliley
İ.V.Vernadski
Xristian Qyuqens
Robert Kuk

158 Neçәnci ildә İ.Nyuton uzunluğu 15sm, güzgülәrin diametric 2,5sm olan güzgülü teleskopunu
qurmuşdur

•

1670
1668
1660
1650
1515

159 Mikroskoplar әn geniş tәtbiqini eksperimental tәcrübәsindә hansı vaxt tapmışdır?

•

XVIII әsrin әvvәlindә
XVIII әsrdә
XVI әsrdә
XVII әsrdә
XVII әsrin sonunda

160 16001610cu illәrdә yaratdığı digәr hansı optik alәtlәrin konstruksiyaları da Qalileyә
mәxsusdur?

•

görmә boruları
mürәkkәb mikroskop
göz eynәklәri
optik cihazlar
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teleskoplar

161 Qaranlıq otaqda kamera vasitәsilә müәyyәn tәsvirin әmәlә gәlmәsini ilk dәfә kim tәrәfindәn şәrh
edilmişdir?

•

Rembrandt
Leonardo da Vinçi
Mikelancelo
Pol Rubens
A.VanDeyk

162 Qәdim yunanlar xırda predmetlәrin böyük görünmәsi üçün nәdәn istifadә edirdilәr?

•

şüşәlәrdәn
kürәciklәrdәn
su damcılarından
sferik şüşәlәrdәn
kvarsdan

163 Dizaynın incәsәnәtlә texnikanın tәdqiq edilmәsi üçün sәmәrәli obyekt olan cihazların
yaradılmasına gәtirib çıxarır?

•

avtomat
optik
mexaniki
texniki
yarımavtomat

164 Keçmiş nәslin layihә tәcrübәsinin öyrәnilmәsi layihәçi – dizayner sәnәtkarların hansı üsulların
öyrәnilmәsinә kömәk edir?

•

mәqsәdәuyğun
mühüm effektli
mühüm sәmәrәli
faydalı
informasiya

165 İlk linzalar dağ billurundan olan müşahidә borularını hansı eynәk ustaları tәrәfindәn
yaradılmışdır?

•

Piter Kornelis vә Tomas Ritveld
İohann Lipperqrey vә Yakob Andrian
H.Pevzner vә Pit Mondian
Renni Makintoş vә Uilyam Morris
Bleki XillXays vә Q.Mutezius

166 Qalileyin ixtira etdiyi cihazın tәkmillәşdirilmәsindәn sonra optic cihaz vasitәsilә müşahidә
zamanı böyütmәsi 6dәfәdәn neçә dәfәyә çatdırılmışdır?

•

22
32
16
24
18
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167 Әtraf mühitin faktorları fizioloji vә psixoloji nöqteyinәzәrincә birbirini kompensasiya edә bilәr
vә ya necә ola bilәr?

•

bütövün hissәlәrә bülünmәsi
birbirinin üzәrinә gәlib güclәnә bilәr
birbirindәn ayırmaq olar
faktorların hissәlәrә bölünmәsi
fizioloji vәziyyәtin nәzәrә alınması

168 Әtraf mühitin monitorinqinin (nәzarәtin) real texniki imkanları vә orqanizmin fizioloji
vәziyyәtinin qeydә alınması, bәzi şәrtlәrin daxil edilmәsini vә elementlәr üzrә differensiyasını yәni
nәyi tәlәb edir?

•

hissәlәrә ayrılması
bütövün hissәlәrә bölünmәsi
fizioloji vәziyyәtin qeydә alınması
gigiyenik faktorları
ayrıayrı elementlәrә bölünmәsi

169 1733cü ildә İngiltәrәnin hansı ixtiraçısı toxucu dәzgah üçün yeni mәkik konstruksiyasını tәklif
etmişdir?

•

Riçard Robert
Con Kley
K. Vuda
R. Arkrayd
Edmund Kortrayd

170 1825 vә 1830cu illәrdә hansı ixtiraçı toxucu maşının avtomatik işlәmәsi üçün iki patentә layiq
görülmüşdür?

•

Ceyms Uayt
U. Morris
Riçard Robert
N. Voronov
İ. Polzunov

171 İstehsalatda istifadә edilәn texniki vasitәlәrin әmәk proseslәrinә hansı tәsiri vardır?

•

itkilәri azaldır
sürәtlәndirir vә yüngüllәşdirir
keyfiyyәti yaxşılaşdırır
mәhsuldarlığı artırır
qәnaәtcil edir

172 Tanınmış tarixçi N.V.Voronov dizaynın hansı göstәricilәrini müәyyәn etmişdir?

•

әsas parametrlәrini
әlamәt vә kriteriyalarını
keyfiyyәt göstәricilәrini
konstruktiv xassәlәrini
iqtisadi göstәricilәrini

173 XVII әsrәdәk ox vә kamandan istifadә edilmәsilә yanaşı sonralar onlardan hansı mәqsәdlәrlә
istifadә edilirdi?
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•

әşyaların cilalanması vә pardaxlanması
әşyalarda deşiklәrin açılması vә musiqi alәtlәrinin hazırlanması
әmәk alәtlәrinin istehsal edilmәsi
mәişәt әşyalarının hazırlanması
müxtәlif әşyaların emal edilmәsi

174 Tәkәrlәrin ixtirası hansı dövrdәn başlanmışdır?

•

b.e. 3 min il әvvәl
b.e. 4 min il әvvәl
b.e. 5 min il әvvәl
b.e. 2 min il әvvәl
b.e. 6 min il әvvәl

175 Hindistanda, Çindә vә Misirdә hansı dövrdә pambıq parçalar istehsal olunurdu?

•

b.e. 5 min il әvvәl
b.e. 4min il әvvәl
b.e. 2 min il әvvәl
b.e. 6 min il әvvәl
b.e. 3 min il әvvәl

176 Gigiyenik faktorlar insanın fәaliyyәt ğöstәrdiyi mәkanın işıqlandırılması, әtraf qazın, nәmin,
tәzyiqin, tozun, havanın tәmizliyi, toksitliyi, elektromaqnit sahәsinin yaranması, sәsküyün, titrәyişin,
yükün vә nәyin artmasına verilәn tәlәblәri müәyyәn edir?

•

toksitliyin artmasına
müxtәlif görünüşlü şüaların
tezliyin artmasına
sәsküyün artmasına
gurultunun artmasına

177 Әtraf mühitin tәsirinin faktorlarıkompleks tәzahürlәrin birbiri ilә ayrılmazdır, yәni bunlar
necәdir?

•

birlikdәdir
inteqraldır
qrup şәklindәdir
ayrılmazdır
bir yerdәdir

178 Gigiyenik faktorların elementlәrini nә etmәk olar?

•

qruplaşdırmaq olar
funksional bloklar üzrә qruplaşdırmaq olar
qruplara ayırmaq olar
elementlәri qruplaşdırmaq olar
qrup şәklinә salmaq olar

179 Leonardo da Vinçi neçәnci ildә yarasa qanadlarına oxşar uçan aparatın modelini
layihәlәndirmişdir?

•

1460cı ildә
1490ci ildә
1480cı ildә
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1477ci ildә
1470ci ildә

180 Leonardo da Vinçi tәrәfindәn uçan maşın spiral vinti ilә tәmin olunmasının ideyası kimi müasir
helikopterin yaradılmasına ruhlandırmışdır?

•

Qennis Mayyeri
İ.İ.Sikorskunu
M.Mayyeri
Bencamin Rumfordu
Xinnerk Şepezi

181 Maşınqayırma sәnayesi hansı dövrdә inqilaba mәruz qalır?

•

XVIII әsrin ortasında
XVII әsrin sonunda
XVI әsrin әvvәlindә
XVII әsrin ortalarında
XVI әsrin sonunda

182 Sәnәt mәktәblәri vә mühәndis institutları hansı dövrdә yaradılmışdır?

•

XVII әsrin ortalarında
XVII әsrin sonunda
XVII әsrin әvvәlindә
XVIII әsrin ortalarında
XVIII әsrin sonunda

183 İstehsal edilәn mәmulatların funksiya vә konstruksiyasına görә formalaşması birbirindәn asılı
olmayan neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

3
4
7
5
6

184 1960cı ildә Avropanın hansı ölkәsi digәr ölkәlәrә nisbәtәn maşınqayırma çevrilişinә daha tez
mәruz qalır?

•

Belçika
İngiltәrә
Almaniya
İtaliya
Fransa

185 Karl Bents hansı ildәn daxili yanacaqlı mühәrriklәrin tәrtibi vә istehsalı ilә mәşğul olmuşdur?

•

1850ci ildә
1871ci ildә
1890cı ildә
1880cı ildә
1870ci ildә

186 Karl Bents ilk üçtәkәrli avtomobilin ixtirasına görә kimin tәrәfindәn patentә layiq görülmüşdür?
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•

elmlәr akademiyasının
imperatorun
dövlәtin
akademiyanın
ixtira komitәsinin

187 Leonardo da Vinçi hansı illәrdә Florensiyada toxuculuq dәzgahının ixtirası üzәrindә mühüm işlәr
görmüşdür?

•

1500ci illәrdә
1470ci illәrdә
1485ci illәrdә
1480cı illәrdә
1460cı illәrdә

188 Leonardo da Vinçinin gördüyü tәdqiqat işlәrinin nәticәsi vә tәkliflәrindәn 400 il keçdikdәn sonra
alim vә gәmiçi zabitinin eyni mәsәlәlәr üzәrindә çalışan tәdqiqatçıların yaxın idilәr?

•

T.N.Talaşkin vә P.M.Maksimov
N.E.Jukovski vә A.F.Mojayski
Y.Stolyarov vә P.S.Straxov
V.L.Kirpiçev vә İ.P.İvanov
M.S.Tatlin vә T.S.Serqeyev

189 İstehsal sexlәrinin ilk dәfә inteqrallaşması hansı bәdii stilin dövründәn başlanır?

•

rokoko
renesans
borokko
qotika
kubizm

190 Avtomobilin atası kimlәr hesab edilir?

•

Antoniya Meuççi vә Fridrix Edisson
Qotlib Daymber vә Karl Bents
Pavel Şillinq vә Qreyan Bell
Antoniya Meuççi vә Henri Ford
Samuel Jiffara vә Fridrix Edisson

191 Neçәnci ildә dörd tәkәrli avtomobil meydana gәlmişdir?

•

1850ci il
1893cü il
1870ci il
1840cı il
1880cı il

192 Hansı dahi alimin metodikası müasir dizayner layihәlәndirilmәsi ilә doğmalığı var idi?

•

Pit Mondrisn
Leonardo da Vinçi
Pyer Bonnar
P.Engelmeyer
Tomas Ritveld
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193 Leonardo da Vinçi neçәnci illәrdә İtaliyanın digәr şәhәrlәrindә yaradıcılıq işlәrinә iş tapa
bilmәdiyindәn yenidәn Florensiya qayıtmalı olur?

•

1475ci ildә
1499cu ildә
1485ci ildә
1438ci ildә
1460cı ildә

194 Dizayn tarixi bizә keçmiş әsrlәrin vә dövrün köklәrinә aparır?

•

qәdim zamanlara
minilliklәrin
uzaq keçmişә
qәdim dövrlәrә
qәrinәlәrә

195 Tarixi texnika ibtidai insanın primitiv әmәk alәtlәrindәn başlayaraq hansı müasir maşınlaradәk öz
inkişaf dövrünü keçmişdir?

•

avtomatik maşınlar
mürәkkәb avtomatik maşınlar
avtomat qurğuları
sadә avtomobil hissәlәri
elektrik cihazları

196 ”Müasirlәr” tәkcә daş alәtlәrinә sahib olmayıb, hәm dә ovladıqları heyvan vә balığın nәyindәn
әldә etdiklәri alәtlәrә yiyәlәnmişlәr?

•

iti alәtlәrdәn
sümüklәrindәn
iti taxta tikәsindәn
iti daşlardan
iti predmetlәrindәn

197 Predmet alәminin texniki inkişafı mövzusunun konteksindә әn maraqlısı “müasirliyә” aid olmaq
üşün insanlar rәsm çәkmәli idi, qayalar üzәrindә vә harada rәssamlığı bacarmalı idi?

•

daş qayalarında
mağarada
parça üzәrindә
xalça üzәrindә
saxsı qablarda

198 Qәdim yunanlılar kiçik predmetlәrin böyüdülmәsi üçün içi su ilә dolu nәdәn istifadә edirdilәr?

•

şüşә diyircәklәrdәn
şüşә qablardan
müxtәlif formalı qablardan
şüşәlәrdәn
şüşә formalarından

199 Ornamentlәrin әvvәllәr hansı әhәmiyyәtin daşınmasından asılı olmayaraq predmetlәrin utilitar
komponovkasına hansısa bir mәnәvi nәyin verilmәsi ilә bağlıdır?
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•

xarici görkәmin
funksiyasının
tәyinatının
estetikanın
dekorativliyin

200 Bütün mәmulatların xüsusiyyәtlәri bunların bütövlüyünü tәşkil etmәli vә nәlәri tәmin etmәlidir?

•

tәlәblәrә uyğunluğunu
dәyәr vahidliyi vә gözәlliyi
funksiyanı vә yaraşıqlı olmasını
istehsal xassәlәrin
estetik cәhәtlәrini

201 XX әsrin ortasında sәnayenin kütlәvi istehsalı sayәsindә predmet istehsalının prinsiplәrinә dair
hansı zәrurәt yarandı?

•

yenidәn qurulması
kökündәn buraxılması
estetik tәlәblәrә әmәl edilmәsi
keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
әlavә edilmәsi

202 Layihә mәsәlәlәrin hәll edilmәsinә dizaynerli yanaşmaq üçün nәyi nәzәrә alamq lazımdır?

•

standartların tәlәblәrini
kompleks mәsәlәlәri
texniki mәsәlәlәri
texnoloji mәsәlәlәri
keyfiyyәt mәsәlәlәrini

203 1910cu ildә Rusiyada yeni şriftin yaradılmasına görә ilk dәfә kim mükafata layiq görülmüşdür?

•

A.Jukov
S.Çexonin
V.Danilenko
N.Beloqlazova
R.Sokolov

204 Neçәnci ildә Kiyev sәrgisinin kataloqunda “bәdii afişa vә plakatların beynәlxalq sәrgisi” sözlәri
yazılmışdır?

•

1912
1911
1910
1916
1914

205 Reklamçı vә qrafik Pyer Bonnar bәdii alәmә reklamla neçәnci ildә daxil olmuşdur?

•

1895
1891
1894
1892
1890
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206 Elmitexniki vә bәdii yaradıcılığın yaxınlaşması hansı dövrdә baş vermişdir?

•

XIX әsin axırı, XX әsrin ikinci beşilliyi
XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәli
XIX әsrin ortası, XX әsrin birinci onilliyi
XIX әsrin әvvәli, XX әsrin ikinci onilliyi
XIX әsrin sonu, XX әsrin birinci beşilliyi

207 Rusiyada hansı әsrin sonunadәk “plakat” termini mәlum deyildi?

•

XIX
XX
XVIII
XVII
XVI

208 Rusiyada ilk incәsәnәt muzeyi nә vaxt yaradılmışdır?

•

Aprel 1887ci ildә
May 1885ci ildә
Sentyabr 1820ci ildә
Noyabr 1900cu ildә
Iyul 1905ci ildә

209 1899 cu ildә “Dünya İncәsәnәti” jurnalı kim tәrәfindәn nәşr etdirilirdi?

•

A.Y. Qolovin tәrәfindәn
M.K.Tenişeva tәrәfindәn
K.A. Korovin tәrәfindәn
V.M.Vasilyev tәrәfindәn
V.D. Polenov tәrәfindәn

210 Rusiyada bәdii sәnayenin nәzәriyyәsi vә tәcrübәsi nә vaxt aktiv inkişaf edirdi?

•

XX әsrin ortalarında
XIX әsrin sonunda
XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin ortalarında
XX әsrin ikinci onilliyindә

211 Plakat incәsәnәti hansı ölkәdә әn çox intensiv inkişaf edilirdi?

•

Belqiyada
Çexiyada
Finlandiyada
Italiyada
Fransada

212 Rәssam vә qrafik Pyer Bonnar nә vaxtdan plakat alәmindә fәaliyyәt göstәrmәyә başlamışdır?

•

1888
1891
1870
1886
1890
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213 Rusiyada hansı dövrlәrdә reklam qrafikası vә plakatın inkişafının dönüşü olmuşdur?

•

XX әsrin ortaları
XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu
XX әsrin ikinci onilliyi
XIX әsrin sonuncu iyirmi illiyi

214 Hansı әsrәdәk Rusiyada “plakat” termininin nә olduğunu bilmirdilәr?

•

XX әsrin birinci onilliyinәdәk
XIX әsrәdәk
XX әsrәdәk
XX әsrin әvvәlinәdәk
XIX әsrin ortalarınadәk

215 Hansı rus rәssamı vә tәşkilatçısı xalq incәsәnәtinin öyrәnilmәsi vә dirçәliş mәrhәlәsini tәşkil
etmişdir?

•

N.K.Rerix
M.K.Tenişeva
M.A.Vrubel
E.Q.Mamontova
K.A.Korovina

216 Sәnaye vә ticarәt plakatları hansı dövrdә xassә vә qrafikasına görә eyni cinsli olmamışdır?

•

XX әsrin әvvәlindә
XIX –XX әsrlәrin sәrhәdlәrindә
XX әsrin ikinci onilliklәrdә
XIX әsrin axırını onilliyindә
XIX әsrin sonunda

217 Plakatların istehsalında xromolitoqrafiya texnikası hansı tәlәblәri irәli sürürdü?

•

plakatların estetik mәzmuna diqqәti artırmaq
rәnglәrin sayını artırmaq vә ölçülәri standartlaşdırmaq
rәnglәrin sayını çoxaltmaq vә ölçülәri müxtәliflәşdirmәk
plakatların forma vә ölçülәrini tәlәbata uyğunlaşdırmaq
plakatların bәdii tәrtibatının keyfiyyәtini yüksәltmәk

218 Rusiyada inkişafda olan plakat incәsәnәti hansı sәbәbdәn 1914cü ildә dayandırıldı?

•

rәssam mütәxәssislәrin olmaması
birinci cahan müharibәsi
iqtisadi vәziyyәtin aşağı düşmәsi
keyfiyyәtli avadanlıqların alınması
kimyәvi materialların olmaması

219 Almaniyada hansı dövrlәrdә dizayna sәciyyәvi olan yaradıcı tәcrübәli vә peşәkar layihә fәaliyyәti
öz әksini tapmışdır?

•

XIX әsrin sonunda
XX әsrin birinci onilliyindә
XIX әsrin sonuncu onilliyindә
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XX әsrin ortalarında
XX әsrin ikinci onilliyindә

220 Suxov V.Q. Sәmәrqәnddә zәlzәlә nәticәsindә dağılmış hansı әsrә aid olan minarәlәrin bәrpa
edilmәsini idarә etmişdir?

•

XIX әsrә
XV
XVI әsrә
XVII әsrә
XVIII әsrә

221 Xarkov İnstitutunun hansı professoru 1898ci ildә ilk dәfә qeyd etmişdir ki, “demәk olar ki, bütün
sahәlәr üçün bәdii tәrәfi әn vacib hesab edirәm”?

•

Anton İvanoviç Tarasov
Yakov Vasilyeviç Stolyarov
Yuriy Petroviç Zıbin
Vitaliy Aleksandroviç Fukin
Stepan Nikolayeviç Sergeyev

222 Y.V.Stolyarov neçәnci ildә “Texnikanın gözәlliyi haqqında” yazdığı elmi әsәrindә texnikada
estetikanın dәrin tәhlilini şәrh etmişdir?

•

1885ci ildә
1900cı ildә
1890cı ildә
1892ci ildә
1880cı ildә

223 Xarkov Texnoloji İnstitutunu bitirmiş tәlәbәlәr sәyi nәticәsindә müәssisәlrindә hansı sahәnin
dizaynın әsası qoyuldu?

•

bәdiiqrafiki
mühәndis
texniki
texnoloji
yaradıcılıq

224 Prеdmеtlәrin istеhsal еdilmәsi üçün әmәk bölgüsünә hansı әsrdәn istifadә еdilmәsinә
başlanılmışdır?

•

XIX әsrin ortasından
XX әsrdәn
XIX әsrin sonundan
XVIII әsrdәn
XVII әsrdәn

225 Qәdim sivilizasiyadan başlayaraq XVIII әsrin sonunadәk mәmulatları hansı vasitәlәrlә istеhsal
еdirdilәr?

•

mеxaniki
kustar
әl alәti ilә
dәzgahla
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şablonçuluq

226 Qırx min il bundan әvvәl bәşәriyyәtin inkişafında nә baş vеrmişdi?

•

mühüm hadisә
sıçrayış
tәrәqqi
inkişaf
mütәrәqqi

227 Tarix boyu insanlar öz hәyat fәaliyyәtindә әl işlәrinin yaradıcılığından istifadә edәrәk tәlәbata
uyğun predmetlәri istehsal vә onu daha nә etmişdir?

•

layihәlәndirilmişdir
tәkmillәşdirilmişdir
bәdii cәhәtdәn tәrtib etmişdir
formalaşdırılmışdır
emal etmişdir

228 Mәmulatın standartlara әsasәn kütlәvi maşın istehsalı predmet alәminin nәyinә müsbәt tәsir
göstәrir?

•

formasına
zahiri görünüşünә
bәdii tәrtibatına
estetikasına
ümumi görünüşünә

229 XIX vә XX әsrin sәrhәdlәrindә incәsәnәtin novator ekspertinin axtarışı, köhnәlmiş әnәnәlәrin
hansı dövrlәri idi?

•

layihәlәndirmә
inkar edilmәsi
yenilәşdirmә
tәkrar edilmәsi
formalaşdırma

230 Layihә mәsәlәlәrin hәll edilmәsinә dizaynerli yanaşılması üşün formanın әmәlә gәtirilmәsinin
hansı mәsәlәlәrini nәzәrә almaq lazımdır?

•

texnoloji mәsәlәlәrini
kompleks mәsәlәlәrini
keyfiyyәt mәsәlәlәrini
bәdii layihәlәndirmәni
kompleks layihәlәrini

231 Prototip sözünün mәnası nәdir?

•

mәmulatın standartı
uyğun mәmulatın funksional nümunәsi
mәmulatın tipi
mәmulatın forması
mәmulatın oxşarı

232 Kustar üsulunda istеhsal еdilmiş prеdmеtin struktur forması, vә vәziyyәtini müәyyәn еdәn
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еtalonu nеcә adlandırırlar?

•

şablon
kanon
nümunә
konstruksiya
tеxnologiya

233 Әmәk bölgüsü hansı dövrdә yеni mәrhәlәyә çata bilmişdir?

•

XVIII әsrin әvvәlindә
XIX әsrin ortasında
XVII әsrin ortasında
XVII әsrin әvvәlindә
XX әsrdә

234 Sәnayе mәhsullarının yеni nümunәlәrinin hazırlanması üçün komplеks tеxniki sәnәdlәrin işlәnib
hazırlanmasına nә dеyilir?

•

tәrtibеtmә
layihәlәndirmә
markеtlәşdirmә
eskizçәkmә
modеllәşdirmә

235 Tәlәbata uyğun mәhsulun kütlәvi istеhsalından әvvәl onun nәyini qurmaq lazımdır?

•

informasiyasını
layihәsini
konstruksiyasını
tеxnologiyasını
eskizini

236 Insanların biribiri ilә ünsiyyәti hansı vasitә ilә başlamışdır?

•

müxtәlif әşiyalarla
sözlә vә simvollarla
obrazla
işarә ilә
müxtәlif sәslә

237 Prеdmеtlәrin kompozisiyasında ornamеntlәrin әhәmiyyәti nәdәn ibarәt idi?

•

xarici görkәmindәn
mәnәvi funksiyasından
еstеtik әhәmiyyәtindәn
zövqә uyğunluğundan
yaraşıqlı olmasından

238 Kanonun strukturuna, formasına vә bәzәyinә görә hansı әşyalar yaradılmışdir?

•

mәtbәx әşyaları
qabqacaqlar
geyimlәr
kostyumlar
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qabqacaqlar

239 Sәnaye sisteminin tәlәblәrinә әsasәn qarşıya qoyulan vәzifәlәr nәdәn asılı idi?

•

mәmulatın keyfiyyәtindәn
bu sistemdәn
texnoloji proseslәrdәn
texnologiyadan
mәmulatın bәdii tәrtibatından

240 Metodiki cәhәtdәn faktorları hansı qruplara bölmәk oalr?

•

bir neçә mәrhәlәlәrә
bir neçә şәrti qruplara
bir neçә hissәlәrә
bir neçә yarım qruplara
bir neçә bölmәlәrә

241 Uyğun mәmulatın funksional nümunәsinә nә deyilir?

•

alәtlәr
prototip
model
forma
mәmulat

242 Peşә sәnәtkarları kütlә vә ya konkret vә ya konkret şәxslәr üçün nә istehsal edir?

•

avtomobillәri
mәişәt predmetlәrini
aqreqatları
maşın hissәlәrini
traktorları

243 1969cu ildә Bеynәlxalq sәnayе şurasında dizaynın müәyyәnlәşdirilmәsinә dair qәbul еdilmiş
qәrarında mәmulatın hansı xassәlәri nәzәrdә tutulurdu?

•

xarici görkәmin yaxşılaşdırılmısı
formasının, kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
istismar kеyfiyәtinin yaxşılaşdırılmısı
gigiyеnik xassәlәrin yüksәldilmәsi
rahatlığın tәmin еdilmәsi

244 Italyan dilindә “disеqno” tеrminin mәnası nәdir?

•

işarәlәr, ornamеntlәr
layihәlәr, rәsmlәr vә әsas idеyalar
layihәlәr, bәdii fiqurlar
rәsmlәr, hәndәsi fiqurlar
idеyalar, hәndәsi fiqurlar

245 Kanon tipli istеhsalın layihәlәndirilmәsini nеcә adlandırırlar?

•

bәdii еstеtik
prototip
tеxnoloji
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konstruktor
ilkin

246 Müxtәlif rеgion mәdәniyyәtlәrinin qarşılıqlı anlayışı vә zәnginliyi nә vaxt baş vеrmişdi?

•

XIX әsrin ortasında
XIX әsrin IIyarısında
XX әsrin ortasında
XIX әsrin I yarısında
XX әsrin sonunda

247 Sәnayе dizaynı nә vaxt yaranmışdır?

•

XX әsrin ortasında
XIX әsrin ortasında
XX әsrin sonunda
XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin әvvәllәrindә

248 Bеynәlxalq sәnayе dizaynın şurası nеçәnçi ildә tәşkil еdilmişdir?

•

1970
1958
1952
1957
1951

249 Şәhәrlәrdә küçә vә mеydanların istismar sәviyyәsinin yüksәldilmәsi nеcә adlanır?

•

küçә vә mеydanların layihәlәndirilmәsi
küçә vә parkların yaşıllaşdırılması
park vә mеydanların dizaynı
küçә parkların bәdii layihәlәndirilmәsi
landşaft dizaynı

250 Erqonomika tәhsilinә nail olmaq üçün layihәçi dizaynеr buna nеcә yanaşmalıdır?

•

savadlı
diqqәtli
hәrtәrәfli
sistеmli
obyеktiv

251 Dizayner yaradıcılığı әn müxtәlif sahәlәri vә müxtәlif nәyi әhatә edir?

•

layihәlәri
avadanlıqları
әmәliyyatları
mәmulatları
texnologiyanı

252 1985ci ildә Amerika dizaynerlәr cәmiyyәtinin sәdri Kuper Vudinq açıq elan etmişdir ki, mәnim
istehsal etdiyim mәhsul kimlәrin xoşuna gәldiyindәn әl üstü satılır?
alıcıların
zövqünә uyğun olanların
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•

ehtiyacı olanlar
adamların
istehlakçıların

253 Hansı dizaynın nәzәriyyәçisi tәrәfindәn XIX vә XX әsrlәrin sәrhәdlәrindә geyim vә
aksessuarların dizaynını formalaşmışdır?

•

rәssam Filo Reminqton
dizayner Bartelemi Timonye
rәssam E.A.Yakovlev
memar X.Van de Valde
memar Kristpofer Solye

254 Moskva Dövlәt Dizayn vә Texnologiya Universitetindә neçәnci ildәn etibarәn kostyumun vә
aksessuarların dizaynı üzrә ixtisasçıların hazırlanmasına başlamışlar?

•

1993cü ildәn
1998ci ildәn
1997ci ildәn
1994cü ildәn
1992ci ildәn

255 Еrqonomikanın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

insanın komplеks funksional imkanlarının öyrәnilmәsi
insanın hәyat fәaliyyәtinin qanunauyğunluqlarının öyrәnilmәsi
insanın funksional imkanlarının öyrәnilmәsi
insan fәaliyyәtinin еffеktivliyi vә kеyfiyyәtinin yüksәldilmәsi
insanın yüksәk әmәk qabiliyyәtinin daha da artırılması

256 1994cü ildәn etibarәn Moskva Dövlәt Dizayn vә texnologiya Universitetindә kostyumun vә
aksessuarların hansı ixtisasçıların hazırlanmasına başlanmışlar?

•

geyimin bәdii layihәlәndirilmәsi
kostyumun bәdii layihәlәndirilmәsi
bәdii layihәlәndirmә
dizayn üzrә ixtisaslaşmaların
aksessuarların bәdii layihәlәndirilmәsi

257 Еrqonomik mәsәlәlәrin hәll еdilmәsi üçün insanın hansı faktorundan istifadә еdilmәlidir?

•

antropomеtrik
fizioloji
psixoloji
komplеks
anatomik

258 1960cı illәrdә еrqonomikadan daha cox hansı sahәlәrin layihәlәrindә istifadә еdilirdi?

•

nәqliyyat vә avadanlıq
dәzgah maşınlar
mәişәt cihazları
maşın vә tеxnika
qurğu vә tәrtibatlar
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259 1971ci ildә dizaynın müәyyәnlәşdirilmәsinә dair yеni qәbul еdilmiş qәrarında mәmulatların әldә
еdilәn yüksәk istеhlak еstеtik, xassәlәrini optimallaşdırmaq insanın cәmiyyәt nәyini tәmin еdilmәsini
göstәrirdi?

•

inkişafını
estеtik kеyfiyyәtini
davranışını
әlaqәlәrini
mәdәniyyәtini

260 Erqonomikada somatoqrafiya üsulundan istifadә edilmәsi ona hansı tәsiri göstәrir?

•

çәtinliklәr göstәrir
istifadәsini mürәkkәblәşdirir
әmәk tutumunu artırır
effektivliyini çәtinlәşdirir
yüksәk dәqiqliyi tәmin etmir

261 Dizaynın tәbii еlmi әsasını tәşkil еdәn nәdir?

•

kompyütеr tеxnologiyası
erqonomika
bәdii layihәlәndirmә
informasiya
avtomatlaşdırma

262 1980cı illәr еrqonomikanın inkişafının hansı dövrü sayılır?

•

avtomobil
optik cihaz
tәyyarә
kompütеr
vеlosipеd

263 Tibb avadanlıqların dizaynına xas olan spesifik xüsusiyyәtlәri әlil vә yaşlılar üşün hazırlanan
nәdәn ibarәtdir?

•

qabqacaqdan
mәmulatlardan
cihazlardan
mәişәt әşyalarından
xüsusi predmetlәrdәn

264 Neçәnci ildә Moskvada rәssamlıq mәktәbindә texniki estetika dizayn ixtisası üzrә mütәxәssislәrin
hazırlığına başlanmışdir?

•

1925ci ildә
1921ci ildә
1922ci ildә
1920ci ildә
1924cü ildә

265 Erqonomikada yastı manikenlәrdәn istifadә olunması әmәk tutumu sәviyyәsinә hansı tәsir
göstәrir?
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•

әmәk tutumu qeyribәrabәr olur
әmәk tutumu yüksәlir
әmәk tutumunu normallaşdırır
әmәk tutumu azalır
әmәk tutumu qeyrinormal olur

266 XX әsrin başlanmasından әvvәl insanla әl alәti vә silahı, XX әsrin birinci yarısında isә maşın
dazgahı, mexanizm, nәqliyyat vasitәlәri arasında olan әlaqәlәrinә dair mәqsәdәuyğun hansı işlәri
aparıldı?

•

erqonomik işlәrini
rekonstruksiya işlәrini
kәşfiyyat işlәrini
tәdqiqat işlәrini
layihәlәndirmә işlәrini

267 İndiki dövrdә әtraf mühitin aqresivliyi vә baş verәn bәdbәxt hadisәlәr insanın texniki
vasitәlәrindәn imtina deyil, bunların әksәriyyәti nә ilә bağlıdır?

•

psixoloji faktoru ilә
texnoloji faktoru ilә
erqonomik faktoru ilә
insan faktoru ilә
antropometrik faktoru ilә

268 40 min il bundan әvvәl bәşәriyyәtin inkişafında sıçrayış baş verdi, bu sıçrayışa sәbәb nә idi?

•

insanların birbirini sevmәsi
insanlar birbiri ilә ünsiyyәti obrazlarla yaradırdılar
mağarada çәkilmiş cizgilәrdә heyvan tәsvirinin olması
dil ünsiyyәti olmuşdur
insanlar instinq düşünmәsini qurmağa başladılar

269 Misirdә bir çox hallarda istehsal edilәn predmetlәrin möhkәmliyi istehlak tәlәblәrinә uyğun
gәlmәdikdә bunlara nә әlavә olunurdu?

•

birlәşdirmә elementlәri
yapışdırıcı elementlәr
pәrçim elementlәri
bәrkidici elementlәr
tikmә elementlәri

270 Layihәçi dizayner sanki incәsәnәtlә formanın әmәlәgәtirmә faktorları arasında nә yaradır?

•

layihәlәndirmә proseslәrini yaradır
bәdii vә texniki әlaqәni yaradır
ifadәli obraz yaradır
balans yaradır
formanın әmәlә gәlmәsini yaradır

271 Faktorların rolu nә qәdәr yüksәkdirsә hansı obyektin layihәlәndirilmәsi dә bir o qәdәr yüksәk
olur?
predmetlәrin layihәlәndirilmәsi
nәqliyyat vasitәlәrin layihәlәndirilmәsi
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•

dәzgahların layihәlәndirilmәsi
antropotexnikanın layihәlәndirilmәsi
texniki obyektin layihәlәndirilmәsi

272 Insanın anatomik, fizioloji, psixoloji faktorları olan maşın mühitilә kantaktının nәyinә tәsir
göstәrir?

•

maşın mexanizminә
konstruksiyasına
keyfiyyәtinә
effektinә
antropotexnikasına

273 Praktiki mәqsәdlә insan әlinin gördüyü yaradıcılıq işinin mәqsәdi necә ola bilәr?

•

estetik ola bilәr
yaraşıqlı ola bilәr
sәliqәli ola bilәr
müxtәlif ola bilәr
gözәl ola bilәr

274 Rusiyada körpülәrin yaradılamsında hansı dahi mühәndisinşaatçı, tәdqiqiatçı alim iştirak
etmişdir?

•

A.E.Sazanov
T.İ.İvanov
A.D.Nikolayev
D.İ.Juravskiy
S.N.Stepanov

275 Rusiyada müasir inşaat konstruksiyaların tәmәlini hansı tanınmış alim qoymuşdur?

•

Sidorov Pavel Nikolayeviç
Timofeyev Yuriy Nikolayeviç
Stepanov Nikolay Sitnikov
Suxov Vladimir Qriqoryeviç
Petrov Sergey İvanoviç

276 Yüz illәr bundan әvvәl yerinә yetirilmiş tәrtibatların retrospektivliyinin tәhlili dizayner
yaradıcılığının nәyini dәrindәn öyrәnilmәsini tәmin edir?

•

dizayn nәzәriyyәsini
humanitar mәdәniyyәtini
yaradıcılıq fәaliyyәtini
nәzәriyyәsini vә metodologiyasını
layihә mәrhәlәlәrini

277 Gәlәcәk dizaynerlәr kostyumun bәdii layihәlәndirilmәsi sahәsindә olan yeniliklәr, müasir stil vә
modanın istiqamәtlәrini yaxşı mәnimsәmәli vә nәyә malik olmalıdır?

•

yaradıcılıq qabiliyyәtinә
layihә fәaliyyәtinә
rәssamlıq qabiliyyәtinә
yaradıcılıq prinsiplәri
bәdii yaradıcılığa
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278 Kostyumun konstruksiyasının yaradılmasından sonra dizayner tәrәfindәn nәzәrdә tutulmuş hansı
dәyişikliklәri yerinә yetirmәlidir?

•

mühәndistexniki
iqtisadi
texnoloji
funksional
texnoloji әmәliyyatlar

279 18601896cı illәr әrzindә Rusiyada maşınqayırma zavodlarının sayı neçә dәfә artmışdır?

•

4,5 dәfә
3,5 dәfә
4,0 dәfә
5,5 dәfә
5,0 dәfә

280 Rusiyanın texniki cәmiyyәtin muzeylәri hansı şәhәrlәrdә fәaliyyәt göstәrirdi?

•

Saratovda vә Kalinindә
Sverdlovskidә vә Varonejdә
Kuybışevdә vә Saratovda
Peterburqna vә Moskvada
Kiyevdә vә Rostovda

281 Rusiyanın texniki cәmiyyәti tәrәfindәn hansı muzeyin açılmasına tәşәbbüs göstәrilmişdir?

•

incәsәnәt biliklәri
estetik biliklәr
texniki biliklәr
tәtbiqi biliklәr
mәdәni biliklәr

282 Nijne Novqorodda Rusiyanın sәnaye sәrgisi neçәnci ildә inşa edilmişdir?

•

1890cı ildә
1889cu ildә
1870ci ildә
1896cı ildә
1870ci ildә

283 V.Q.Şuxovun fәaliyyәtindә dizayn layihәlәndirilmәsinә yaxın olan neçә kriteriya öz әksini aydın
tapmışdır?

•

altı
dörd
beş
üç
iki

284 Rusiyada neçәnci ildә bir çox dövlәt tәdbirlәri nәticәsindә ölkәdә inkişaf tempi dizaynda әn
yüksәk sәviyyәdә idi?
1860cı ildә
1840cı ildә
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•

1850ci ildә
1861ci ildә
1855ci ildә

285 XIX әsrin 80cı illәrindә Rusiyada maşınqayırma sәnayesindә işlәyәnlәrin sayı neçә dәfә
artmaqda idi?

•

1860cı ildә
1840cı ildә
1850ci ildә
15,5 dәfә
1855ci ildә

286 Rusiyada XIX әsrin 80cı illәrindә ağır maşınqayırma ilә yanaşı hansı sәnayenin avadanlıqları da
inkişaf etmәyә başlamışdır?

•

mәişәt xidmәtinin
cihazqayırma sәnayesinin
yüngül sәnayenin
kәnd tәsәrrüfatının
ordunun

287 XIX әsrdә Rusiyanın nәqliyyat sistemi neçә dәfә inkişaf etmişdir?

•

5 dәfәdәn artıq
12 dәfәdәn artıq
17 dәfәdәn artıq
7 dәfәdәn artıq
10 dәfәdәn artıq

288 Neçәnci әsrdә Rusiyada bir neçә müstәqil körpü inşaatçıların mәktәbi fәaliyyәt göstәrirdi?

•

XX әsrdә
XIX әsrdә
XVII әsrdә
XVIII әsrdә
XVI әsrdә

289 V.Q.Suxov neçәnci ildә ilk dәmir yol körpüsünü inşa etmişdir?

•

1886cı ildә
1870ci ildә
1880cı ildә
1882ci ildә
1875ci ildә

290 Suxov V.Q. rәhbәrliyi ilә neçә körpü inşa etmişdir?

•

445
420
510
417
450

291 Rusiyada hansı sahәnin inkişaf etdirilmәsi sayәsindә maşınqayırma sәnayesinin çevrişi başa
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çatdırılmışdır?

•

avtomobil sәnayesinin
metallurgiya sәnayesinin
texniki tәrәqqinin
dәmir yolunun inşasının
dәzgah qayırmanın

292 Rusiyanın mostqayırma elminin bir çox müstәqil müәllif mәktәblәri hansı dövrdә yaradılmışdır?

•

XX әsin ortalarında
XX әsrin әvvәlindә
XIX әsrin ortasında
XX әsrin sonunda
XIX әsrin sonunda

293 1900ci ildә Parisdә Ümumdünya sәrgisinin inşasında torlu konstruksiyasını tәtbiq etdiyinә görә
müәllif V.Q.Şuxov hansı mükafata layiq görülmüşdür?

•

elmi ada
qızıl medala
fәxri fәrmana
pul mükafatına
gümüş medala

294 Rusiyada ağır maşınqayırma sәnayesinin sürәtlә inkişaf etmәsinә baxmayaraq, bir çox inkişaf
etmiş kapitalist ölkәlәrinә nisbәtәn texniki vә enerji, elәcә dә әsas xammal ehtiyatı hansı sәviyyәdә
idi?

•

orta sәviyyәdә
yaxşı sәviyyәdә
qәnaәtbәxş sәviyyәdә
aşağı sәviyyәdә
әla sәviyyәdә

295 Dizayn tarixinin dәrsliyindә cәmiyyәtin maddi mәdәniyyәtinin sәnayеşlәsdirilmәsi dövründәn
başlayaraq hansı dövrü әhatә еdir?

•

IX әsrin sonuna kimi
XX әsrin sonuna kimi
XX әsrin әvvәlinә kimi
XXI әsrin әvvәlinә kimi
XX әsrin ortasına kimi

296 Kostyumun layihәlәndirilmәsi, onun eskizlәşdirilmәsi, konstruksiyanın qurulması,
modellәşdirilmәsi vә mәmulatın nәyinin yaradılmasının proseslәrini özündә birlәşdirir?

•

materiallarını
nümunәsini
avadanlıqlarını
konstruksiyasını
istehsalını

297 Yüz illәr bundan әvvәl hazırlanmış tәrtibatların tәhlili dizayn yaradıcılığının nәlәrini dәrindәn
öyrәnilmәsini tәmin еdir?

•
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•

nәzәriyyәsi vә mеtodologiyasını
tarixini vә inkişafını
istеhsalını vә istismarını
konstruksiyası vә istеhsalı
istеhsalını vә matеrialını

298 Kostyumun bәdii layihәlәndirilmәsi vә onun sonrakı mәrhәlәlәrin hәyata keçirilmәsi nә ilә
bağlıdır?

•

bacarıqlı vә ixtisaslı rәssamlarla
ixtisasını yaxşı bilәn dәrzilәrlә
yaradıcı qabiliyyәtli sәnәtkarlarla
savadlı vә qabiliyyәtli ixtisasçılarla
yüksәk ixtisaslı dizaynerlәrlә

299 Rusiyada maşın istehsalına keçid nә vaxtda başa çatmışdır?

•

XX әsrin ortasında
XIX әsrin 50cı illәrindә
XX әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin 80cı illәrindә
XIX әsrin 60cı illәrindә

300 Rusiyanın texniki cәmiyyәti nә vaxt yaradılmışdır?

•

1866cı ildә
1880cı ildә
1865 cı ildә
1890cı ildә
1860cı ildә

301 Müasir inşaat konstruksiyasının banisi kim olmuşdur?

•

A.A. Nikolayev
N.P. Yomkovski
R.S. Kuznetsov
V.Q. Şuxov
A.İ. Qriqoryev

302 V.Q.Şuxovun dizayn layihәlәndirilmәsinә yaxın olan üçüncü kpiteriyasının mәqsәdi nәdәn
ibarәtdir?

•

enerjiyә qәnaәt olunması
vaxta qәnaәt olunması
montajın yüngüllәşdirilmәsi
әmәk haqqına qәnaәt olunması
materiala qәnaәt olunması

303 1897ci ildә Rusiyada savadlılığın sәviyyәsi neçә faiz idi?

•

.211
.25
.24
.22
.2
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304 Qaliley icad etdiyi teleskopun kömәyilә hansı elmi kәşflәri etmişdir?

•

yerә yaxın olan ulduzları
sәma ulduzlarını
marsın vә saturnun peyklәrini
yupiter peyklәrini vә aydakı dağları
ayın sәthlәrini

305 Dizayner Peter Berens tәrәfindәn yaşayış evlәri, maşın istehsalı üçün kütlәvi maşın istehsalı,
mebellәr layihәlәri yaxşı görkәmi ilә yanaşı nәyi ilә seçilirdi?

•

standarta uyğunluğu
mürәkkәbliyi
sadәliyi
zәrifliyi
keyfiyyәti

306 V.V.Kadinskiy rәssamların hazırlığında ustalığın artırılması mәqsәdilә mütәrәqqi vasitәlәrin
tәqdim edilmәsinә vә vizual dilin nәyinә çox yer verirdi?

•

öyrәnilmәsinә
terminlәrinә
dәrk edilmәsinә
qrammatikasına
qaydalarına

307 Veymaredә bәdiisәnaye mәktәbin rәhbәri Belgiya millәtindәn olan Anri Van de Valde kimlәrin
hucumuna mәruz qaldığına görә rәhbәr vәzifәsini tәrk etmәli olur?

•

qatı duşmәnlәri
duşmәnlәrin
faşistlәrin
şovinistlәrin
qatı faşistlәri

308 L.Muxoy Nadın sәyi nәticәsindә metal üzәrindә işlәmә şöbәsi zәrgәr mәmulatları vә digәr
qiymәtli metal işlәrini tәmamilә dayandırıb, hansı aparatların layihәlәndirilmәsinә keçmәli oldu?

•

telefon
elektrik
foto
işıqlandırma
kino

309 Mәktәbin tәdris prosesinin demokratiklәşmәsi fәhlә vә hәmkarların hәrәkәti ilә birbaşa әlaqәlәrin
yaranması neçәnci ildә baş vermişdir?

•

1928ci ildә
1929cu ildә
1997ci ildә
1930cu ildә
1931ci ildә

310 Neçәnci ildә Veymaredә Verkbundun illik konfransı keçirilmişdir?
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•

1921ci ildә
1925ci ildә
1920ci ildә
1923cü ildә
1928ci ildә

311 Kandinskiy neçәnci ildә Bauhauzda işlәdiyi dövrdә abstrakt incәsәnәtin mürәkkәb elmini tәrtib
etmişdir?

•

1913cü ildә
1912ci ildә
1914cü ildә
1911ci ildә
1915ci ildә

312 Qısa dövr әrzindә Bauhauzun direktoru vәzifәsindә çalışmış Qannes Mayer neçәnci ildә onu başa
çatdırdı?

•

1932ci ildә
1933cü ildә
1931ci ildә
1930cu ildә
1928ci ildә

313 Qannes Mayer Bauhauzun direktoru vәzifәsindә işlәdiyi dövr әrzindә hansı elmlәrә aid olan
dәrslәrin saatını artırmışdır?

•

memarlıq elminә
yaradıcılıq elminә
incәsәnәt elminә
dәqiq elmlәrlә
erqonomika elminә

314 Tәtbiqi qrafikaya dizayner yanaşması neçәnci ildәn başlanmışdır?

•

1950
1930
1940
1960
1970

315 Faktiki olaraq hәr iki oxların uzunluqlarının bәrabәr olmasına baxmayaraq ucluqları ayrılan oxlar
necә görünür?

•

hündür
qısa
eyni
uzun
enli

316 Obyektlәr işıqlandırıldıqda vә müxtәlif rәnglәr verildikdә hansı xüsusiyyәtlәrinә görә insanlar
tәrәfindәn yaxşı dәrk edilә bilәr?

•

hәcmli vә formasına
konstruksiya vә rәnginә
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bәdii tәrtibatına
ölçülәrinә
forma vә elementinә

317 Hansı mövzuda olan rәsmlәri әmtәә nişanları üçün istifadә etmәk olar?

•

ornamentlәr
obstrakt
realist
müxtәlif
tәbiәt alәmi

318 İnsan әtrafındakı obyektlәrin genişliyini vә formasını necә qәbul edir?

•

müxtәlif rәnglәr yaratmaqla
yaxşı görmә qabiliyyәti ilә
durbinlә (gözlә)
işıqlanması vә rәngi ilә
normal işıqlanma ilә

319 Mәhsulun bәdii konstruksiyasının intensiv inkişafında qrafik dizayndan neçәnci ildә istifadә
olunmağa başlamışdır?

•

1960
1955
1945
1970
1950

320 Üçüncü qatın elementlәrini layihәlәndirәrkәn ilk növbәdә avadanlıqların istismarının vә vizual
sürәtinin nәyini nәzәrә almaq lazımdır?

•

dәqiqliyini
yararlı olmasını
keyfiyyәtini
effektivliyini
istifadәsini

321 Vizual kommunikasiyanın ikinci qatının elementlәrinin tәrtib edilmәsindә qrafiki dilindәn istifadә
edәrәk istehsalat vә ictimai yerlәrin obrazlı hәllini nә edirlәr?

•

әks etdirirlәr
müәyyәnlәşdirirlәr
tәyin edirlәr
formalaşdırırlar
tapırlar

322 Normal istiqamәtdә hәr iki gözün görmә sahәsi, predmetә qәdәr olan mәsafәsi vә bucaq
ölçülәrinә görә necә olur?

•

qeyridәqiq
böyük
normal
mәhdud
kiçik
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323 Mühiti tәşkil edәn visual әl yaradıcılığı hansı prioritet yaradıcılıqlarından biridir?

•

konstruktor
layihә
elmi
dizayner
bәdii

324 Mühiti tәşkil edәn visual әl yaradıcılığını neçә әsas qatlara bölürlәr?

•

altı
dörd
beş
üç
sәkkiz

325 İnsanın görmә prosesindә optik illüziyaya inanması necә qәbul olunur?

•

әhәmiyyәtsiz
qeyrinormal
normal
sәciyyәvi
әhәmiyyәtli

326 Görmә xәyalının (illüziya) öyrәnilmәsinә başlanmasının tәmәli kim tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

D.Stepanov
V.Kandinski
K.Maleviç
Tselner
El.Lisitski

327 Açıq bәrabәr rәnglә rәnglәnmiş otaq necә görünür?

•

hündür vә rahat
qeyrirahat
hәcmi kiçilmiş
böyük vә geniş
hәcmi böyük

328 Tavanı damalı xәtlәrlә tәrtib edilmiş otaq insane hansı tәsir göstәrir?

•

otağın hәcmini kiçildir
müsbәt tәsir
mәnfi tәsir
alçaq görünür vә psixoloji tәzyiq göstәrir
qıcıqlandırıcı tәsir

329 Әmtәә nişanı dövlәt tәrәfindәn neçә il әrzindә mühafizә olunur?

•

10
25
20
15
5
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330 Ayrılmış ucluqlu әqrәb adi ucluqlu әqrәblә müqayisәdә necә görünür?

•

hündür
qısa
eyni
uzun
enli

331 Obyektlәrin hansı xüsusiyyәti işıqlanma vә rәnglәrin müxtәlifliyi ilә qәbul edilir?

•

forması vә elementlәri
bәdii tәrtibatının ölçülәri
ölçülәri
genişliyi vә forması
konstruksiya vә rәng

332 Vizual kommunikasiya dizaynının neçәnci şәrti qatı praktiki olaraq әhalinin hansı tәbәqәsilә
kontaktdadır?

•

әyalәt
kәnd
şәhәr
bütün
qәsәbә

333 Vizual kommunikasiya dizaynın erqonomok vә bәdii tәrtibatına uyğun olaraq neçәnci dәrәcәli
әhәmiyyәt verir?

•

bәdiidördüncü, erqonomiküçüncü
bәdiidördüncü, erqonomikdördüncü
erqonomikikinci, bәdiibirinci
erqonomikbirinci, bәdiiikinci
erqonomiküçüncü, bәdiibirinci

334 Görmә informasiyasının uzunmüddәtli vә dәqiq alınması üçün müşahidәçinin baş vә bәdәninin
vәziyyәti necә olmalıdır?

•

sәrbәst
maili
müәyyәn bucaq altındamüәyyәn bucaq altında
dәqiq
normal

335 Predmetin yan tәrәfdәn müşahidәsi ekranın normalına nәzәrәn neçә dәrәcәdәn çox olmamalıdır?

•

65
45
50
55
60

336 Rәsmlәrin kompozisiya quruluşunun vә hәcmli formaların seyr edimәsinә psixoloji xüsusiyyәtin
hansı tәsiri vardır?
müsbәt
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•

qәnaәtbәxş
normal
mühüm
mәnfi

337 Kifayәt qәdәr mürәkkәb metodika vasitәsilә hansı heyvan alәmindә illüziya kifayәt qәdәr yüksәk
dәqiqlikdә tәsdiq olunmuşdur?

•

timsah vә itlәrdә
fil vә dәvәlәrdә
keçi vә qoyunlarda
balıqlar vә quşlarda
pәlәng vә meymunlar

338 İşıq vә rәng hәllini müәyyәn edilmәsindә insanların psixoloji vә daha hansı xüsusiyyәtlәrini
nәzәrә almaq lazımdır?

•

sağlamlığını, yaşını vә cinsini
cinsini vә sağlamlığını
millәtini, sağlamlığını vә yaşını
yaşını, cinsini, ixtisasını vә millәtini
yaşını, sağlamlığını vә millәtini

339 Qrafiki kommunikasiya sisteminә dair mәsәlәlәrin hәll edilmәsi müәssisә vә firma stillәrinin
qrafiki hissәsinin tәrtib edilmәsi vә daha nә edilmәsi ilә bağlıdır?

•

effektli hazırlanması
tәlәbәlәrә uyğun hazırlanması
tәrtib edilmәsi
reallaşdırılması
standarta uyğun hazırlanması

340 Rәngin kömәyilә hәll edilәn birinci qrupa hansı mәsәlә daxildir?

•

rәngin vizual informasiya vә komfort faktoru
rәngin emosional faktoru
rәngin emosional vә psixoloji faktoru
rәngin psixofizioloji komfort faktoru
rәngin psixoloji vә emosional faktoru

341 Rәngin kömәyilә hәll edilәn ikinci qrupuna tәsir edәn emosionalestetik faktorları hansıdır?

•

rәngin estteikfizioloji tәsirin faktorları
rәngin estetik tәsirin faktorları
rәngin psixofizioloji faktoru
rәngin emosionalestetik tәsirin faktorları
rәngin emosional tәsirin faktorları

342 Rәngin kömәyilә hәll edilәn mühitin üçüncü qrupuna hansı faktorlar daxildir?

•

rәngin emosional vә informasiya sistemi
rәngin vizual informasiya sisteminin vasitәlәri
rәngin psixofizioloji faktorları
rәngin estetik vә informasiya vasitәlәri
rәngin psixoloji vә informasiya sistemi
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343 Qrafiki firma stilinin termini adәtәn hansı mühitin sistemini işarә edir?

•

xalq tәsәrrüfatının
kommunal tәsәrrüfatın
sosial mәdәni sferanı
vizual kommunikasiya
dövlәtin iri idarәlәrin

344 İnsan obyekt mühitinin hәcmini vә formasını nәyin vasitәsilә dәrk edir?

•

fizioloji optimal rәnglәrdәn istifadә etmәklә
emosionalestetik tәsirin vasitәsilә
vizual sistem vasitәlәrinin kömәyilә
işıqlandırılmaqla, rәngin müxtәlifliyi ilә
psixofizioloji tәsir vasitәsilә

345 Qrafiki firma stili nәyi göstәrir?

•

istehsal texnologiyasını
mәmulatın materialının rәngini
әmtәә vә keyfiyyәt göstәricilәrini
vizualkommunikasiya sisteminin vasitәlәrini
keyfiyyәt göstәricilәrini

346 Reklam vә firma stilin yüksәk zirvәsi necә adlandırılır?

•

keyfiyyәt nişanı
istehsalat nişanı
müassisә nişanı
әmtәә nişanı
nümunә nişanı

347 Damadama tavanlı mәnzil insanlara necә tәsir edir?

•

otağın hәcmini azaldır
müsbәt
mәnfi
psixologiyaya tәsir edir
әsәbilik

348 İşığın kömәyi ilә hәll olunan mәsәlәlәri neçә qrupa bölmәk olar?

•

7
5
4
3
6

349 Hansı anlayış fizika vә psixologiyada bölünә bilmәz?

•

qırmı vә çәhrayı rәng
sarı vә yaşıl rәng
sarı vә qırmızı rәng
işıq vә rәng
göy vә mavi
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350 Vizual kommunikasiya dizaynını şәrti olaraq necçә qata bölmәk olar?

•

7
5
4
3
6

351 Qrafiki dizaynın konsepsiyasının metodoloji nöqteyinәzәrincә bu gün vizual kommunikasiya
dizaynı necә görünür?

•

qeyrinormal
qәnaәtbәxş
normal
cәlbedici
yaxşı

352 Görmә illüziyasının öyrәnilmәsinin әsası neçәnci ildә qoyulmuşdur?

•

1865ci ildә
1875ci ildә
1870ci ildә
1860cı ildә
1877ci ildә

353 Rәngin kömәyilә hәll edilәn mәsәlәlәri bölmәk olar?

•

altı
dörd
beş
üç
sәkkiz

354 Firma stilinin tәrtib edilmәsi üçün dizayn üsullarından neçәnci ildә geniş istifadә edilmәsinә
başlanmışdır?

•

1962
1960
1955
1950
1965

355 Konstruktivizmin banisi kim sayılır?

•

Boris Arbatov
Aleksandr Rodçenko
Vladimir Tatlin
Dmitriy Sokolov
Vasili Stepanov

356 Dahi ingilis alәmi İsaak Nyuton hesab edir ki, linzalı obyektivlәrin daha yaxşılaşdırılması
mümkün olmadığından obyektivlәrini yüksәk keyfiyyәtli nәdәn istifadә daha mәqsәdә uyğundur?
xüsusi güzgülәrdәn
qabarıq güzgülәrdәn
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•

çökәk linzalardan
sferik güzgülәrdәn
әyri formal güzgülәrdәn

357 Nyuton ixtira etdiyi teleskopunu (1671) kimә bağışladığına görә onu İngiltәrәnin elmlәr
akademiyasının London Korolev cәmiyyәtinin üzvü seçilmişdir?

•

A.Kirxerә
J.Meyssona
III Korol Qeorqiya
II Karla
R.Levenquka

358 Neçәnci әsrin ortalarında elektronlu mikroskop cihazlarında istifadә edilmәsi sayәsindә
mikroalәmin sferasında mühüm kәşflәrә nail olmuşlar?

•

XVI
XVIII
XIX
XX
XVII

359 İlk mürәkkәb mikroskoplar hansı әsrdә yaranmışdır?

•

XVII әsrin ortalarında
XVII әsrin sonunda
XVIII әsrin sonunda
XVII әsrin әvvәlindә
XVI әsrin sonunda

360 İngilis Robert Quk vә Hollandiyalı Antoni Van Levenkuku mikraskopun nәyi adlandırmaq olar?

•

mikroskopun banilәri
mikroskopun ixtiraçıları
mikroskopun tәmәlini qoyan
mikroskopun “atası”
mikroskopu kәşf edәnlәr

361 İngiltәrәnin hansı ixtiraçısı öz buxaratmosfer mühәrrikinin modelini qurduğuna görә patentә
layiq görülmüşdür?

•

K.Mondrian
N.Henri
C.Uayt
T.Nyukomen
C.Robert

362 Neçәnci ildә toxucu dәzgahın bütün әl әmәliyyatları bütünlüklә mexaniklәşdirilmişdir?

•

1790cı ildә
1770ci ildә
1810cu ildә
1786ci ildә
1820ci ildә
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363 Sәnaye inqilabının I fazasında maşın çevrilişi neçә il davam etmişdir?

•

150dәn yuxarı
130 il әrzindә
125 ilә kimi
120 ilә kimi
140 ilәdәk

364 İngiltәrәdә 1820ci ildә әn inkişaf etmiş sahә hansı hesab edilirdi?

•

elektrotexnika
kәnd tәsәrrüfatı
cihazqayırma
toxuculuq
maşınqayırma

365 Hansı ixtiraçı әl әmәliyyatlarını mexaniki qurğusu ilә әvәz etmәklә istehsalatda hәqiqi inqilaba
çevrilmişdir?

•

C.Uaytt
C.Pekiston
İ.Qolomştok
H.Modeli
İ.Polzunov

366 Sәnaye inqilabının bütün dünyada qlobal informasiyanın genişlәndirilmәsi fazası nә vaxtdan
başlanmışdır?

•

XIX әsrin sonunda
XX әsrin dördüncü onilliyindә
XX әsrin ikinci yarısından
XX әsrin sonuncu onilliyindә
XIX әsrin sonunda

367 Hansı ixtiraçı tәrәfindәn 1765ci ildә “әl әmәyi iştirak etmәdәn” mexaniki toxucu maşınını
hazırlanmışdır?

•

Edmund Kartray
Cozef Rekston
Robert Stefanson
Ceyms Xarqreys
Henri Modeli

368 Paravozun buxar mühәrriki modelinin ixtirasına görә Şotland texniki Ceyms Uayt neçәnci ildә
patentә layiq görülmüşdür?

•

1780
1805
1750
1769
1810

369 İngiltәrәdә manufakturadan maşın istehsalına keçid neçәnci ildә başa çatdırılmışdır?
1870ci ildә

•
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•

1820ci ildә
1840cı ildә
1860cı ildә
1856cı ildә

370 Londonun Ümumdünya sәrgi povilyonlarının inşasına әsas hazırlıq işlәrini Ingiltәrәnin
şahzadәsinin hansı cәmiyyәti tәrәfindәn görülürdü?

•

ictimai
heykәltaraşlıq
memarlıq
rәssamlıq
incәsәnәt

371 Sәnaye inqilabının intelektual әqli әmәyi üçün maşınların yaranması (EHM) neçәnci ildә
başlanmışdır?

•

1944cü il
1940cı il
1950ci il
1945ci il
1938ci il

372 Sәnaye inqilabının energetiklә bağlı güc mühәrriklәrin inkişaf fazası neçә il davam etmişdir?

•

80 il
78 il
85 il
75 il
70 il

373 Yüngül vә ağır maşınqayırma sәnayesinin inkişafı üçün metallurgiya sahәsi hansı dövrdә yüksәk
templә inkişaf etmәyә başlamışdır?

•

XVI әsrin sonunda
XVIII әsrin әvvәlindә
XIX әsrin әvvәlindә
XVIII әsrin sonunda
XVII әsrin әvvәlindә

374 İstehsalat sferasında kәskin inqilabi dәyişikliklәr nә vaxt başlamışdır?

•

XIX әsrin sonunda
XVII әsrin ortasında
XVII әsrin sonunda
XVIII әsrin ortasında
XVIII әsrin әvvәlindә

375 Hansı әsrdә mәmulatların sәnәtkarlıq istehsalında mühüm dәyişikliklәr baş vermişdir?

•

XVII әsrin birinci on illiyindә
XVII әsrin әvvәllәrindә
XVII әsrin sonunda
XVIII әsrin ortalarında
XVIII әsrin әvvәlindә
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376 İngiltәrәdә buxar maşınından geniş istifadә edilmәsi sayәsindә kәnd tәsәrrüfatı sahәsindәn hansı
dövrdә maşınqayırma ölkәsinә çevrilmişdir?

•

XV әsrdә
XVII әsrdә
XVIII әsrdә
XIX әsrdә
XVI әsrdә

377 Londonda keçirilәn birinci Ümumdünya sәnaye sәrgisinin inşasına hansı dövlәt xadimi öz
tәklifini vermişdir?

•

Pavel Şillinq
Qotlib Daymler
Rayt Uilber
Henri Koul
Yevgeniy Yakovlev

378 London sәrgi konkursunun dramatik vә dolaşıq epopeyasından sonra neçә layihәlәr rәdd
edilmişdir?

•

242
250
260
248
238

379 London sәrgisinin baş binası kimin layihәsi әsasında inşa olunmuşdur?

•

Qotfrid Zemper
Henri Koul
Ceyms Uayt
Cozef Rekston
Frants Relon

380 Mebel istehsal edәn “Tonet qardaşları”nın ixtirası hansı proqramın әsas müәyyәnedici elementi
olmuşdur?

•

sәnәtkarlıq
iqtisadi
texnoloji
dizayn
mexaniki

381 Mebel istehsal edәn “Tonet qardaşlarının” firmasının prinsiplәrinin simvolu hansı mebel modeli
olmuşdur?

•

stol “Model 12”
divan “Model 16”
rәf “Model 15”
stul “Model 14”
kreslo “Model 2”

382 Hansı İngilis ixtiraçısı әvvәlcә paromobili, sonar isә parovozu qurmuşdur?
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•

Ceyms Uayt
O.Levens
Jozef Kyuno
Riçard Trennik
Uilyam Morris

383 İxtiraçı Karl Vilhelm Drayz velosipedin konstruksiyasına nәdәn başlamışdır?

•

mühәrrikli arabadan
oturaq arabasından
at arabasından
adi minik maşınından
mühәrrikli maşından

384 London sәrgisi neçә şöbәdәn ibarәt idi?

•

8
6
5
4
7

385 M.Tonet mebel fabrikinin tәmәlini nә vaxt qoymuşdur?

•

1841ci ildә
1861ci ildә
1851ci ildә
1853cü ildә
1871ci ildә

386 Mebelin şablon formalarını әymә әmәliyyatında keçirmәk proseslәrinә üstünlük verilmәsinin
miqyası neçәnci ilәdәk daha da genişlәndirilirdi?

•

1855ci ilәdәk
1850ci ilәdәk
1870ci ilәdәk
1860cı ilәdәk
1840cı ilәdәk

387 “Tonet qardaşları” mebel firması tәrәfindәn 18591930cu illәr әrzindә istehsal edilәn “vena
stulları” sayı neçә әdәd olmuşdur?

•

70 mln
60 mln.
30 mln.
50 mln
40 mln.

388 Güclü vә nәhәng ictimai nәqliyyat növü olan parovozla yanaşı eyni illәrdә hansı fәrdi mobil
nәqliyyat meydana gәlir?

•

at arabası
mühәrrikli maşın
әl arabası
velosiped
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mühәrriksiz maşın

389 1893cü ildә velosipedin konstruksiyasına bir çox sәmәrәli tәkliflәri verәn ixtiraçı kim olmuşdur?

•

Karl Vilhelm
Riçard Trennik
Jozef Kyuno
Mixael Peterson
Corc Stefenson

390 London sәrgisinin yaxşı düşünülmüş konstruksiyası vә әvvәlcәdәn hazırlanmış elementlәrinә,
yüksәk ixtisaslı fәhlәlәr olmasına baxmayaraq binanın inşası hansı vaxt әrzindә başa çatdırıldı?

•

7 aya
8 aya
10 aya
4 aya
6 aya

391 London sәrgisinin tәntәnәli açılışı nә vaxt başlamışdır?

•

1 oktyabr 1852ci ildә
12 noyabr 1880cı ildә
1 oktyabr 1854cü ildә
1 may 1851ci ildә
10 sentyabr 1853cü ildә

392 London sәrgisinin iştirakçıların sayı neçә nәfәr olmuşdur?

•

14850
14950
15130
13937
15700

393 London ümumdünya sәrgisindә bütünlükdә neçә fabric maşınları nümayiş etdirilirdi?

•

560
548
547
537
551

394 London sәrgisinә gәlәnlәrin sayı yarım ildә neçә nәfәr olmuşdur?

•

5 milyondan çox
8 milyona yaxın
7 milyon yarım
6 milyondan artıq
4 milyona qәdәr

395 M.Tonet neçәnci ildә öz emalatxanasını yaratmışdır?

•

1820ci ildә
1860cı ildә
1870ci ildә
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•

1819cu ildә
1840cı ildә

396 “Tonet prinsiplәri” evolyusiyasının mәntiqi davamı olaraq hansı borulardan mebellәr istehsal
olunurdu?

•

mis borulardan
bürünc borulardan
polad borulardan
plastik borulardan
gümüş borulardan

397 Praktiki olaraq dәniz yollarında nәhәng ictimai nәqliyyatla eyni illәrdә hansı fәrdi mobil
nәqliyyat vasitәsindәn istifadә olunmağa başlanır?

•

motosikl
yüngül sәrnişin maşınları
üç tәkәrli maşınlar
velosiped
minik maşını

398 Maşınların ixtirasının tarixi, bunların qәbul edilmәsi vә kütlәvi istifadә edilmәsi nәlәrlә bağlıdır?

•

müxtәlif texnika ilә
müxtәlif әmәliyyatlarla
texnoloji әmәliyyatlarla
müxtәlif proseslәrlә vә tәzahürlәrlә
müxtәlif layihәlәrlә

399 LiverpulMançestr dәmir yolu xәttindә qatarların hәrәkәti üçün paravozların seçilmәsi
müsabiqәsindә hansı ixtiraçı qalib gәlmişdir?

•

Qotfrit Zemper
Con Reskin
Aleksandr Qyustav
Corc Stefanson
Frans Relo

400 Neçәnci ildә dәmir yolu Peterburqla Tsarskoe Selo mәntәqәlәrini birlәşdirir?

•

1890cı ildә
1880cı ildә
1870ci ildә
1837ci ildә
1850ci ildә

401 1815ci ildә hansı ölkәnin Sumbala adasında Tambora vulkanı patlamışdır?

•

Vyetnam
Hindistan
Yaponiya
İndoneziya
Kombociya

402 Tikiş maşınların erası (tarixi) hansı ixtiraçının yaradıcılığı ilә bağlıdır?
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•

Henri Milliyer
Filo Reminqton
Ksavera Proqena
İsak Merit Zinger
Fridrix Knaus

403 Paravozların vahid bütöv forma kimi harmonik uyğunluqları necә idi?

•

normal idi
orta sәviyyәdә idi
yaxşı idi
yox idi
qәnaәtbәxş idi

404 Uzunluğu 61 km olan StoktonDarlinqton dәniz yolunun xәtti necәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1819cu ildә
1820ci ildә
1825ci ildә
1818ci ildә
1817ci ildә

405 Velosipedin bütün dünyaya yayılması nә vaxt baş vermişdir?

•

XIX әsrin ortasında
XX әsrin әvvәlindә
XIX әsrin ortasında
XIX әsrin sonunda
XX әsrin ortalarında

406 1911ci ildә Tonetin mebel kataloqunda neçә әdәd müxtәlif predmetlәr göstәrildi?

•

1300
1500
1200
1400
1600

407 Hansı NyuYork ixtiraçısı qoşa tikiş xәttini әmәlә gәtirәn maşınını yaratmış vә onu
patentlәşdirmişdir?

•

İ.Dreyfus
Oqyust Lyumper
Merit Zinger
Uolter Xatt
Peter Tyumenye

408 Porovozun tarixini hansı fransız mühәndisinin buxar arabasından başlamaq olar?

•

M.Talaşkinin
P.Engelmeyerin
E.Tsiqankovun
Jozef Kyunonun
A.Straxovun
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409 Nijnetaqilsk zavodunda ilk rus porovozu neçәnci ildә qurulmuşdur?

•

1850ci ildә
1840cı ildә
1835ci ildә
1834cü ildә
1845ci ildә

410 Çap makinası II dәfә kim tәrәfindәn ixtira olunmuşdur?

•

Lui Jak Daqer
Fiks Talbat
Tomas İstmen
Fridrix fon Knaus
Uilyam Morris

411 Göz әlillәri üçün tәyin olunmuş çap makinası neçәnci ildә ixtira olunmuşdur?

•

1815– ci ildә
1810–cu ildә
1800– ci ildә
1808– ci ildә
1820– ci ildә

412 Әn kütlәvi istehsal edilәn yazı makinası harada vә kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Almaniya, Pavel Şillinq
İtaliya, Morris Dreyfus
İngiltәrә, Uilyam Şoster
ABŞ, Kristofer Şols
Fransa, Dransua Proqena

413 Әn ucuz “Undervud” çap makinası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1880cı ildә
1830cu ildә
1850ci ildә
1896cı ildә
1870ci ildә

414 Protatip çap makinası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1915ci ildә
1885ci ildә
1890cı ildә
1919cu ildә
1910cu ildә

415 XX әsrin әvvәllәrindәn başlayaraq dünyada şöhrәti ilә seçilәn çap maşını “Olivetti” hansı dövlәtә
mәxsusdur?

•

Rusiya
ABŞ
Almaniya
İtaliya
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Fransa

416 Neçәnci ildә Fransalı Bartelemmi Timonye qarmaq iynәsindәn istifadә edәrәk, bir dәqiqәdә 200
tikiş addımlarını tәmin edәn tikiş maşınını qurmuş vә patentlәşdirmişdir?

•

1840cı ildә
1815ci ildә
1820ci ildә
1830cu ildә
1825ci ildә

417 İngilis şahzadәsi 1714cü ildә çap makinasının ixtirasına görә kimә patent vermişdir?

•

Peter Rocerә
Tomas Edisona
Bartelemi Timonyeyә
Henri Milliyә
Oqyust Lyumpyerә

418 H.Koulun әmәkdaşları ilә birgә hansı jurnalında layihәlәrin gәliri vә kommersiya dәyәri haqqında
diqqәti cәlb ediirdi?

•

“Texnologiya” jurnalında
“İstehsalat” jurnalında
“Incәsәnәt” jurnalında
“Dizayn” jurnalında
“İqtisadiyyat” jurnalında

419 Uilyam Morris hansı dövrlәrdә funksionalizm vә konstruktivizm axınlarının formalaşmasına
mühüm dәrәcәdә tәsir göstәrmişdir?

•

XX әsrin sonu
XIX әsrin әvvәli vә sonu
XIX әsrin әvvәli vә ortası
XIX vә XX әsrlәrin sәrhәdlәrindә
XX әsrin әvvәli

420 Hansı memar tәrәfindәn stil nәzәriyyәsi mövqeyindәn mәmulatların maşın istehsalının estetik vә
bәdii incәsәnәtin stilinә dair elmi әsәrin yazmışdır?

•

Ferdinant Rayt
Frans Relo
Rayt
Qotfrid Zemper
Emil Berliner

421 Hansı professor bir çox müәlliflәrin tәdqiqatlarını ümumilәşdirәrәk formaların әmәlәgәtirmәnin
üç әsas stil istiqamәtlәrini müәyyәn etmişdir?

•

M.Mixaylov
Yozef Albers
V.V.Kandinskiy
Oskar Şlemmer
Marsel Broyer
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422 Texnikanın inkişafı nәinki mәdәniyyәtin inkişafına tәhlükә yaratmır, texnikanın özü dә
mәdәniyyәtin gәzdirici olduğu haqqında hansı nәzәriyyәçi – alim söylәmişdir?

•

Frank Rayt
Moron Kassandr
Uolter Dorvin
Frans Relo
Luiz Salliven

423 Hansı ingilis dövlәt xadimi, rәssam predmetlәrin sәnәtkarlıq istehsalından maşın istehsalına
keçidinә sәy göstәrirdi?

•

Qeorq Qropius
Morsel Broyer
Oskar Şlemmer
Henri Koul
Qannes Mayer

424 Neçәnci ildә H.Koul “sәnaye incәsәnәti” terminini tәklif etmişdir?

•

1870ci ildә
1850ci ildә
1880cı ildә
1845ci ildә
1860cı ildә

425 Henri Koul yaratdığı çay dәstinә görә kim tәrәfindәn mükafata layiq görülmüşdür?

•

İtaliyanın baş naziri
Fransanın baş komitәsi
İngiltәrәnin Şahzadәsi
Amerikanın prezidenti
Almaniyanın kansleri

426 Hansı protodizaynerin baxışları, hәvәsi funksionalizm ideyalarını qabaqlayırdı?

•

Oskar Şlemmeri
C.Ceksonu
Henri Dreyfusu
Henri Koulu
Moron Kassandri

427 Kim tәrәfindәn C.Reskinin ideyasının tәsiri altında utopik cәhәtlәrә meyl göstәrәrәk sәnәtkarlıq
әmәyinә yenidәn qayıtmağa üstünlük verildi?

•

Anri Kleymens
Marsel Broyer
Qannes Mayer
Petr Berens
Uilyam Morris

428 Hansı İngilis fәlsәfәçisi maşın istehsalını lәnәtlәyirdi, onun fikrincә insan әllәri tәrәfindәn
yaradılan zәrif vә gözәl mәmulatları maşın vasitәsilә istehsal etmәk mümkün deyildir?
Henri Qolonştok
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•

Ceyms Uatt
Xristian Qyuqens
Con Reskin
Henri Modeli

429 Hansı istedadlı rәssama aid olan gözәllik vә rahatlıq şüarından modern rәssamları istifadә
edirdilәr?

•

Aleksandr Qyustav
Qotfrid Zemper
Frans Relo
Uilyam Morris
Peter Qolford

430 1851ci ildә Londonda keçirilәn sәrgi başa çatdıqdan sonra hansı alman memarının bu sәrgiyә
hәsr olunmuş “Elm, sәnaye vә incәsәnәt” adlı öz kitabı cap edilmişdir?

•

Marsel Breyer
Qannes Mayer
Peter Berens
Qotfrid Zemper
Qerber Bayer

431 Neçәnci illәrdә yaşayış memarlığında polad vә betondan istifadә edilmәsinә başlanmışdır?

•

1830cu illәrdә
1810cu illәrdә
1840cı ill әrdә
1820ci illәrdә
1815ci illәrdә

432 Oksfortda kim tәrәfindәn utilitarlığın birinci dәrәcәli olduğunu vә incәsәnәtin sağlam istiqamәtә
yönәldilmәsi ilk növbәdә onun sәnayedә tәtbiqindәn asılı olduğunu söylәmişdir?

•

B.Pletnev
B.Kuşner
P.Berens
Con Reskin
F.Marinetti

433 Hansı ixtiraçı 29 yanvar 1886cı ildә 14 sәrnişin daşıyan, qazla işlәyәn mühәrrikin ixtirasına
görә Alman imperatorluğu patentinә layiq görülmüşdür?

•

A.Jiffar
Antonio Meuççi
Qreyan Bell
Karl Bents
Rayt Uilber

434 1851ci ildә Londonda keçirilәn Ümumdünya sәnaye sәrgisinin tәşәbbüskarı kim olmuşdur?
Con Reskin
M.Talaşkin
Yozef Enqelmeyer
T.Qolomştok

•
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•

H.Koul

435 Dörd tәkәrli avtomobil neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1860cı ildә
1856cı ildә
1890cı ildә
1893cü ildә
1848ci ildә

436 İngiltәrәdәki U.Morrisin fәaliyyәtinә analoji olan maşın istehsalı ilә bağlı olan düşkünlüklәr
Rusiyada hansı birliyin yaradılmasına sәbәb oldu?

•

sәnәtkarların
rәssamların
maşın istehsalının
xalq ustaları vә rәssamların
xalq ustalarının

437 Xarkov ali mәktәblәrin professor müәllim heyәti texniki obyeklәrin hansı problemlәrinә xüsusi
fikir verirdilәr?

•

uzunömürlü olmasına
gözәl olmasına
sәliqәli olmasına
estetikliyinә
yaraşıqlı olmasına

438 Sәnayedә maşın istehsalının yaradılması sәbәbindәn bәdii sәnәtkarlıq istehsal kәskin aşağı
düşdüyünә görә rәssamlarla xalq ustaları arasında nә yaradıldı?

•

sәnәtkar hazırlığı
emalatxanalar
istehsal sexlәri
yaradıcılıq birliyi
istehsal birliyi

439 1897ci ildә Peterburqda keçirilәn ilk Beynәlxalq sәrgiyә nümayiş etdirilәn Rusiyanın plakatları
necә görünürdü?

•

qeyrikafi
qәnaәtbәxş
yaxşı
ifadәsiz
orta sәviyyәli

440 Muxanın qeyriadi populyarlığının sәbәbi yeni incәsәnәtin mahiyyәtini dәrk etmәk vә onu öz
yaradıcılığının nәyi ilә zәnginlәşdirmәk fikrindә idi?

•

zәhmәtilә
daha ciddi yanaşmaq ilә
rәsmlәr ilә
tәkrarolunmaz cizgilәr ilә
tәcrübәsilә
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441 Alman sәnayeçilәri vә sahibkarların әksәriyyәti mәhsulun forma әmәlә gәtirilmәsi vә
keyfiyyәtinin tәyinin zәrurәtini dәrk etmәyә başlamışlar?

•

tәlәbata uyğun olmasını
bәdii layihәlәndirilmәsini
nәzarәtin güclәndirilmәsini
tәkmillәşdirilmәsini
standartlaşdırılmasını

442 Alman memarı, nәzәriyәçi vә publisisti Qerman Mutezius tәrübi mәqsәdlә ingiltәrәnin
eksportunu Almaniyadan üstünlüyünün sәbәblәrini vә bu ölkәnin tәcrübәsini öyrәnib neçәnci ildә
üctonlu “ingilis evi” әsәrin yazmışdır?

•

1910
1912
1905
1904
1908

443 XX әsrin әvvәlindә Alman monopolistlәrinin dünya bazarına çıxartdıqları mәhsulun keyfiyyәti
necә idi?

•

standarta uyğun
orta sәviyyәdә
yüksәk keyfiyyәtli
aşağı sәviyyәdә
qәnaәtbәxş

444 Iri elektrotexnika konserninin (AEQ) direktor vәzifәsinә kim tәyin olunmuşdur?

•

Q.Mutziusu
O.Şlemmeri
V.Olbrixi
Peter Berensi
V.Qropiusu

445 Hansı Alman memarı bәdii istehsalın memarlığı vә bütünlükdә mәdәniyyәti öyrәnmәk üçün
Londona göndәrilir?

•

Van de Valde
Xermann Obrist
O.Şlemmer
Qerman Muterus
Peter Berens

446 Dahi rәssam, memar avstriya modernin dizaynı. Yozef Mariya Olbrix neçәnci ildә avropa
dizaynının formalaşmasına mühüm tәsiri olmuşdur?

•

1895ci ildә
1890cı ildә
1889cu ildә
1899cu ildә
1897ci ildә

447 Hansı belqiyalı memarı vә dizayneri tәrәfindәn Veymara mәktәbi nәzdindә bәdiisәnaye
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emalatxanalarını tәşkil etmişdir?

•

Q.Munezus
Avqust Pyudjin
Qotfrid Zemper
Anri Klemens van de Velde
P.K.Mondrian

448 Tanınmış rәssam Mariya Muxa Avropanın hansı şәhәrlәrindә tәhsil almışdır?

•

Parisdә, Vyanada, Moskvada
Vaşinqtonda, Moskvada
Berlindә, NyuYorkda
Praqada, Vyanada, Münxendә vә Parisdә
Peterburqda, Kiyevdә

449 Bir çox aparıcı sәnayeçilәrin Verkbunda daxil olması sayәsindә bu tәşkilat necә olmuşdur?

•

irәlidә gedәn
hörmәtli
qabaqcıl
olduqca nüfuzlu
yenilikçi

450 Almaniya Avropada memarlığın, sәnәtkarlığın vә sәnaye mәhsulunun yenilәşdirilmәsinin nәyinә
çevrilir?

•

mübadilәşdirmә ölkәsinә
keyfiyyәt göstәricisinә
nümunәsinә
mәrkәzinә
yenilәşdirmә ölkәsinә

451 Alman memarı, yuqendştilin (modernin) lideri әmәkdaşları birgә Myunhendә neçәnci ildә
incәsәnәt emalatxanalarının vә sәnәtcilәrin birliyini tәşkil edir?

•

1895ci ildә
1896cı ildә
1893cü ildә
1897ci ildә
1898ci ildә

452 Almaniyanı Drezden şәhәrindә prinsip etibari ilә yeni, tәtbiqi incәsәnәt vә sәnaye incәsәnәtini
(dizaynı) birbirindәn ayıran sәrgi necәnci ildә keçirilmişdir?

•

1912ci ildә
1905ci ildә
1900cu ildә
1906cı ildә
1910cu ildә

453 Verkbundun tәşәbbüs komitәsi neçә rәssam, memar, tәtbiqçilәrdәn vә sәnaye firmalarından tәşkil
edilmişdir?
10
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•

16
14
12
15

454 Neçәnci әsrin sonunda Rusiyadakı bәdii sәnayenin tәcrübәsi vә nәzәriyyәsi aktiv fәaliyyәt
göstәrirdi?

•

XVI әsrin
XVIII әsrin
XX әsrin
XIX әsrin
XVII әsrin

455 1897ci ildә Peterburqda sәrgidә nümayiş etdirilәn 700dәn yuxarı olan nümunәlәrdәn cәmi
neçәsi rus müәlliflәrinә aid idi?

•

28
25
30
35
33

456 Bauxauz mәktәbinin bağlanmasına dair neçәnci ildә qәrar qәbul edilmişdir?

•

1930
1923
1933
1932
1926

457 V.Qropiusun qeyd etdiyi kimi mәktәbә dәvәt edilәn mütәxәssislәr özlәri sanki musiqiçilәrә xas
olan tәrzdә dirijorun nәyinә uyğun işlәyirdilәr?

•

melodiyaya
qaydalara
proqramına
işarәsinә
göstәrişlәrinә

458 Bauxauza dәvәt edilәn ioqannes İtten pedoqoji fәaliyyәtini öz vәtәni Vyanada almış, Bauxauzda
hansı illәr әrzindә işlәmişdir?

•

19201927
19221926
19211925
19191923
19231924

459 Qannes Mayer belә bir sual verir: nәyin psixoloji tәsirini psixologiya kursuna qulaq asmamış
bilmәk olmaz?
rәng
ornament
şәkil

•
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•

forma
peyzaj (mәnzәrә)

460 Almaniyanın elektrotexnika konserni üçün ilk dәfә firma stili kim tәrәfindәn tәrtib vә tәtbiq
edilmişdir?

•

Henri Klemens
O.Şlemmer
Vladimir İvanov
Peter Berens
Mayer Kondinskiy

461 Neçәnci ildәn etibarәn Almaniyada bәdii sәnaye emalatxanaların bazası әsasında Bauxauz
yaradıldı?

•

1921ci ildәn
1925ci ildәn
1923cü ildәn
1919cu ildәn
1920ci ildәn

462 Almaniyada rәssamlar, sәnayeçilәr vә qabaqcıl istimai dairәlәr ölkәnin hansı vәziyyәtini düzgün
qiymәtlәndirәrәk bunun kökündәn dәyişmәsi üçün aktiv fәaliyyәt göstәrirdilәr?

•

keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalını
yaxşı vәziyyәtini
inkişaf etmәk
geriyә qalmaq
inkişaf sәviyyәsini

463 Bauxauz mәktәbini xilas etmәk üçün Berlindә kim tәrәfindәn özәl institut açılmışdır?

•

Yozef Albers
M.Bertteymer
Q.Mayer
Lyüdviq Mis van der Roe
Qerberq Bayer

464 V.Qropius ümumi proqramı reallaşdırmaq necәnci ildә Veymaredә Bauxauzyeni tipli
eksperimental mәktәbin tәmәlini qoymuşdur?

•

1900cu ildә
1920ci ildә
1890ci ildә
1919cu ildә
1910cu ildә

465 Almaniyanın bәdii sәnaye birliyi necә adlandlrllırdı?

•

Qesellekhaft
Allqemeine
Bauxauz
Verkbund
Ausstellun
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466 A.Van de Valde Veymayerdәki bәdiisәnaye mәktәbin rәhbәr vәzifәsiini tәrk etmәli olduğundan
bu vәzifәyә öz әmәkdaşlarından kimi tәklif etdi?

•

Paul Keei
L.Moxoy Nadi
Yozef Albersi
V.Qropiusu
İoqannes İtteni

467 V.Adolf Qeorq Qropius neçәni illәrdә P.Berensin atelyesindә işlәmiş, AEQ binasının vә sәnaye
mәmulatlarının layihәlәndirilmәsindә iştirak etmişdir?

•

19121915ci illәrdә
19051912ci illәrdә
19001903cü illrdә
19071910cu illәrdә
19061914cü illәrdә

468 V.Qropius neçәnci ildә Bauxauzun yeni tipli Dövlәt bәdiisәnaye mәktәbinin rәhbәr vәzifәsinә
tәyin edilir?

•

1920ci il
1919cu il
1915ci il
1916cı il
1918ci il

469 V.Qropius tәrәfindәn tәrtib edilmış yeni proqramında maddi, mәnәvi, texniki, estetik vә bәdii
fәaliyyәtin birbirindәn ayrılmaz olduğu vә vahid ideya әtrafinda nәyin olunmasını nәzәrdә tutulurdu?

•

inkişaf etdirilmәsinı
tәkmillәşdirilmәsinı
yenidәn qurulmasını
formalaşmasını
yeni üsullardan istifadә edilmәsinı

470 V.Qropius mәktәbdә dәrslәrin yüksәk sәviyyәdә keçirilmәsi üçün haradan nәhәng rәssamları vә
memarları dәvәt etmişdir?

•

Skandinaviyadan
Yaponiyadan
Amerikadan
Avropadan
Çindәn

471 Bauxauzun müәllimi Qannes Mayer qarşıya sual qoyaraq qeyd edirdi ki, tәlәbә psixologiya
kursunu keçmәdәn nәyin psixoloji tәsirini dәrk edә bilәrmi?

•

rәnglәrin
ornamentin
rәsmin
formanın
mәnzәrәnin

472 V.Qropiusun arzuladığı arxitektura şöbәsi neçәnci ildә yaradılmışdır?
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•

1928
1930
1925
1927
1929

473 Fәhlә vә qulluqçular hәrәkatına birbaşa tәsir edәn tәdris prosesinin demokratiklәşmәsi hansı ildә
baş verib?

•

1948 ildә
1929ildә
1997 ildә
1930 ildә
1931 ildә

474 Neçәnci ildә alman alimәri M.Berttqeymer, V.Keler vә K.Koffa qeştaltpsixologiyanın banisi
oldular?

•

1928
1925
1920
1930
1923

475 Hansı ölkәlәrdә qeştaltpsixologiya tam inkişaf tapmışdır?

•

Almaniya vә Avstriya
Çexiya vә Polşa
Fransa vә İtaliya
İngiltәrә vә ABŞ
Yunanıstan vә Finlandiya

476 Aparıcı sәrgilәrin Verkbunda daxil olaması sayәsindә istehsal edilәn mәhsulun bәdii keyfiyyәtinә
hansı tәsir göstәrmişdir?

•

orta sәviyyәyә qaldırılmışdır
nәzarәti zәiflәtmişdir
nәzarәti güclәndirmişdir
diqqәtin artmasını tәmin etmişdir
tәlәb edilәn sәviyyәyә çatdırılmışdır

477 Sәnayeçilәrin Verkbunda daxil olması mәhsulun bәdii keyfiyyәtinә hansı tәsir göstәrir?

•

yüksәk
çox yaxşı
qәnaәtbәxş
yaxşı
az

478 1919cu ildә kim tәrәfindәn Verkbundun ümumi proqramı hazırlanmışdır?

•

X.Obrist
T.Şlemmer
Q.Mutezus
V.Qropius
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Van de Valde

479 Neçәnci ildә Veymayerdә Verkbundun illik konfransının yığıncağı keçirilmişdir?

•

1918ci ildә
1920ci ildә
1925ci ildә
1923cü ildә
1919cu ildә

480 Almaniya sәnayesinin inkişafı, texnikitexnoloji proseslәrin tәrәqqisi ölkәni hansı sәviyyәyә
çıxarmışdır?

•

yaxşı sәviyyәdә
orta sәviyyәyә
inkişaf etmәyә başlamış
inkişaf etmiş sәviyyәsinә
yüksәk sәviyyәdә

481 Klemens Van de Valde neçәnci ildә Veyrmaredә zәriflik incәsәnәt mәktәbinin nәzdindә bәdii
sәnaye emalatxanasını tәşkil etmişdir?

•

1901ci ildә
1912ci ildә
1915ci ildә
1914cü ildә
1910cu ildә

482 Bauxauz mәktәbini millәtçilәr tәrәfindәn bağlandıqdan sonra aparıcı müәllim vә oxucular öz
yaradıcı fәaliyyәtini hansı ölkәdә davam etdirdilәr?

•

Rusiyada
Yunanıstanda
İngiltәrәdә
ABŞda
Fransada

483 Bauxauzun fәaliyyәti dövründә daim incәsәnәt ustaları forma ilә funksiyanın, forma ilә
materialın, forma ilә istehsal üsullarının qarşılıqlı әlaqәsinin problemlәrinin müәyyәn edilmәsi üçün
nә etmişlәr?

•

tәdqiqat işlәri aparmışlar
mühüm işlәr görmüşlәr
kәşv vә ixtiralar etmişlәr
mәruzәlәr oxumuşlar
tәkmillәşdirmә işlәri aparmışlar

484 Almaniya bәdiisәnaye birliyinә daxil olan sәnәtkarların bәdii tәhsilin artırılması üçün hansı
şәrait yaradılmışdır?

•

muzeylәr
kurslar
mәktәblәr
geniş imkanlar
dәrnәklәr
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485 V.V.Kandinskiy abstrakt incәsәnәtinә dair “Müstәvi üzәrindә nöqtә vә xәtt” adlı elmi әsәrini
neçәnçi ildә tәrtib etmişdir?

•

1924cü ildә
1925ci ildә
1922ci ildә
1926cı ildә
1927ci ildә

486 Mәktәbdә V.Qropiusun hәmişә arzu etdiyi memarlıq şöbәsi neçәnci ildә tәşkil olundu?

•

1928ci ildә
1930cu ildә
1925ci ildә
1927ci ildә
1929cu ildә

487 1907ci ildә Peter Berens nәhәng elektrotexnika konserninә hansı vәzifәyә dәvәt almışdır?

•

sәdr
mühәndis
konstruktor
bәdii direktor
katib

488 Alman alimlәri M.Veptqeymer, V.Kelp vә K.Koffka neçәnci illәrdә Qeştaltpsixologiyanın banisi
olmuşlar?

•

1928
1925
1920
1930
1923

489 Qeştaltpsixologiya hansı dövlәtlәrdә nisbәtәn tam inkişafını tapmışdır?

•

Yunanıstanda
Fransa vә İtaliyada
Almaniyada
İngiltәrә vә ABŞ
Çexiyada

490 Bauhauzun fәaliyyәt dovrunәdәk incәsәnәt ustaları forma ilә material vә forma ilә funksiya,
forma ilә material vә forma ilә istehsal usulunun qarşılıqlı әlaqәsinin problemlәrin axtarıb tapılması
üçün hansı işlәr görürdülәr?

•

axtarış işlәrini
yoxlama işlәrini
tәdqiqat işlәrini
mühüm işlәri
tәhsil işlәrini

491 İoqannes İtten pedoqoji fәaliyyәtini öz vәtәnin hansı şәhәrindә almışdır?
Moskvada
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•

Münhendә
Berlindә
Vyanada
Kölndә

492 Oskar Şlemmer 19221929cu illәrdә insan haqqında tәlәbәlәrә mәruzәlәrin oxunmasında onun
mәqsәdi nәdәn ibarәt idi?

•

etik qaydaları ilә tanış etmәk
davranış qaydaları ilә tanış etmәk
qanun,qaydalarla tanış etmәk
insanların yaşayış tәrzi ilә tanış etmәk
dövlәt qanunları ilә tanış etmәk

493 Berlindә keçirilәn sәrgidә vә qotik qrafikasından istifadә edilәn plakatların müәllifi kim idi?

•

Peter Berens
Marşel Broyer
Josef Albers
Rixard Rimmerşid
Klemens Van de Valde

494 Peter Berens mәmulatları layihәlәndirәrkәn bunların keyfiyyәtini,istehsalını,hәm dә nәyi nәzәrә
alırdı?

•

keyfiyyәt göstәricilәrini
gözәllik vә rahatlığını
istismar göstәricilәrini
standart göstәricilәrini
istehlak vә ticarәt aspektlәrin

495 Elektronika konsernindә Peter Berensin fәaliyyәti hansı hadisәnin baş vermәsi münasibәti ilә
kәsildi?

•

ikinci cahan müharibәsi
yeni binaya köçürülmәsi
konsernin bağlanması
birinci cahan müharibәsi
rekonstruksiya olunması

496 Bauhauz mәktәbindә yaranmış vәziyyәtlә bağlı neçәnci ildә V.Qropius bu mәktәbin direktor
vәzifәsindәn azad edilmәsini tәlәb etdi?

•

1926cı ildә
1920ci ildә
1922ci ildә
1928ci ildә
1925ci ildә

497 Qannes Mayerin mövqeyi dizaynı memarlıqla estetik ideyaları vә nәyi stimullaşdırır?

•

formanın nәzәriyyәsini
incәsәnәtin nәzәriyyәsini
dizaynın nәzәriyyәsini
formanın nәzәriyyәsini estetikanın nәzәriyyәsini
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mәdәniyyәtin nәzәriyyәsini

498 V.V.Kandinskiy Bauxauzda bütün müdirlәrin müavini işlәmiş, rәssam, abstraksionizmin banisi,
Almaniyada 19021914 –cü illәr әrzindә fәaliyyәt göstәrmiş,1920ci ildә Moskvada rәssamlıq
mәdәniyyәtinin nәyini tәşkil etmişdir?

•

proqramları
kollecini
mәktәbini
institutunu
sәrgisini

499 1925ci ildә Almaniyanın hakimiyyәtinә gәlәn irticaçı burjaziya partiyası Bauxauz mәktәbinin
büdcәsini 50% azaltması, tәnqid vә böhtan nәticәsindә hansı yeni şәhәrә köçmәsi mәcburiyyәtinә
gәlir?

•

Myünhen
Düselldorf
Alfelde – na – Layne
Dessay
Vena

500 Bauxauzun müәllimlәrindәn hansı biri mәktәbdә hökmranlıq edәn formalizmә qarşı kәskin öz
etirazını bildiirdi?

•

Qinta Ştolts
Xinnerk Şener
Qannes Mayer
Yozef Albers
Marsel Beyer
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