0944_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0944 Dizayn tarixi – 2 (Tәsviri incәsәnәt tarixi)
1 Ayrılmış ucluqlu әqrәb adi ucluqlu әqrәblә müqayisәdә necә görünür?

•

hündür
uzun
eyni
qısa
enli

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

•

sәrbәst
dәqiq
müәyyәn bucaq altındamüәyyәn bucaq altında
maili
normal

3 Rәsmlәrin kompozisiya quruluşunun vә hәcmli formaların seyr edimәsinә psixoloji xüsusiyyәtin
hansı tәsiri vardır?

•

müsbәt
mühüm
normal
qәnaәtbәxş
mәnfi

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

•

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

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

•

uzunömürlü olmasına
estetikliyinә
sәliqәli olmasına
gözәl olmasına
yaraşıqlı olmasına

6 1897ci ildә Peterburqda keçirilәn ilk Beynәlxalq sәrgiyә nümayiş etdirilәn Rusiyanın plakatları
necә görünürdü?

•

qeyrikafi
ifadәsiz
yaxşı

qәnaәtbәxş
orta sәviyyәli

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

•

zәhmәtilә
tәkrarolunmaz cizgilәr ilә
rәsmlәr ilә
daha ciddi yanaşmaq ilә
tәcrübәsilә

8 Alman sәnayeçilәri vә sahibkarların әksәriyyәti mәhsulun forma әmәlә gәtirilmәsi vә keyfiyyәtinin
tәyinin zәrurәtini dәrk etmәyә başlamışlar?

•

tәlәbata uyğun olmasını
tәkmillәşdirilmәsini
nәzarәtin güclәndirilmәsini
bәdii layihәlәndirilmәsini
standartlaşdırılmasını

9 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
1904
1905
1912
1908

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

•

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

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

•

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

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

•

irәlidә gedәn
olduqca nüfuzlu
qabaqcıl
hörmәtli
yenilikçi

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

•

mәrkәzinә
nümunәsinә
keyfiyyәt göstәricisinә
yenilәşdirmә ölkәsinә
mübadilәşdirmә ölkәsinә

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

•

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

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

•

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

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

•

XVI әsrin
XIX әsrin
XX әsrin
XVIII әsrin
XVII әsrin

17 1897ci ildә Peterburqda sәrgidә nümayiş etdirilәn 700dәn yuxarı olan nümunәlәrdәn cәmi neçәsi
rus müәlliflәrinә aid idi?

•

33
28
35
30
25

18 Bauxauz mәktәbinin bağlanmasına dair neçәnci ildә qәrar qәbul edilmişdir?

•

1930
1932
1933
1923
1926

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

•

melodiyaya
işarәsinә
proqramına
qaydalara
göstәrişlәrinә

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

•

19231924
19211925
19191923
19221926
19201927

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

•

Henri Klemens
Peter Berens
O.Şlemmer
Vladimir İvanov
Mayer Kondinskiy

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

•

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

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

•

inkişaf sәviyyәsini
geriyә qalmaq
inkişaf etmәk
yaxşı vәziyyәtini
keyfiyyәtsiz mәhsul istehsalını

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

•

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

25 Almaniyanın bәdii sәnaye birliyi necәadlandlrllırdı?

•

Qesellekhaft
Verkbund
Bauxauz

Allqemeine
Ausstellun

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

•

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

27 1919cu ildә kim tәrәfindәn Verkbundun ümumi proqramı hazırlanmışdır?

•

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

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

•

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

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

•

dәrnәklәr
mәktәblәr
geniş imkanlar
kurslar
muzeylәr

30 1907ci ildә Peter Berens nәhәng elektrotexnika konserninә hansı vәzifәyә dәvәt almışdır?

•

sәdr
bәdii direktor
konstruktor
mühәndis
katib

31 V.V.Kandinskiy abstrakt incәsәnәtinә dair “Müstәvi üzәrindә nöqtә vә xәtt” adlı elmi әsәrini
neçәnçi ildә tәrtib etmişdir?

•

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

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

•

1928
1920
1930
1925
1923

33 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?

•

yoxlama işlәrini
axtarış işlәrini
tәdqiqat işlәrini
mühüm işlәri
tәhsil işlәrini

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

38 Tәtbiqi qrafikaya dizayner yanaşması neçәnci ildәn başlanmışdır?

•

•

1960
1970
1950
1930
1940

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

•

1970
1960
1945
1955
1950

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

•

beş
üç
dörd
sәkkiz
altı

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

•

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

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

•

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

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

•

Skandinaviyadan
Avropadan
Amerikadan
Yaponiyadan
Çindәn

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

•

1948 ildә
1930 ildә
1997 ildә

1929ildә
1931 ildә

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

•

1928
1930
1920
1925
1923

46 Hansı ölkәlәrdә qeştaltpsixologiya tam inkişaf tapmışdır?

•

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

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

•

yüksәk
yaxşı
qәnaәtbәxş
çox yaxşı
az

48 1919cu ildә kim tәrәfindәn Verkbundun ümumi proqramı hazırlanmışdır?

•

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

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

•

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

50 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

51 1907ci ildә Peter Berens nәhәng elektrotexnika konserninә hansı vәzifәyә dәvәt almışdır?

•

sәdr
bәdii direktor
konstruktor
mühәndis
katib

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

•

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

53 Qeştaltpsixologiya hansı dövlәtlәrdә nisbәtәn tam inkişafını tapmışdır?

•

Yunanıstanda
İngiltәrә vә ABŞ
Almaniyada
Fransa vә İtaliyada
Çexiyada

54 İoqannes İtten pedoqoji fәaliyyәtini öz vәtәnin hansı şәhәrindә almışdır?

•

Vyanada
Berlindә
Münhendә
Kölndә
Moskvada

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

•

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

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

•

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

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

•

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

1925ci ildә

58 1925ci ildә Almaniyanın hakimiyyәtinә gәlәn irticaçı burjaziya partiyası Bauxauz mәktәbinin
büdcәsini 50% azaltması, tәnqid vә böhtan nәticәsindә hansı yeni şәhәrә köçmәsi mәcburiyyәtinә
gәlir?

•

Myünhen
Dessay
Alfelde – na – Layne
Düselldorf
Vena

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

•

Qinta Ştolts
Qannes Mayer
Yozef Albers
Marsel Beyer
Xinnerk Şener

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

•

standarta uyğunluğu
zәrifliyi
sadәliyi
mürәkkәbliyi
keyfiyyәti

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

•

foto
işıqlandırma
telefon
kino
elektrik

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

•

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

63 Neçәnci ildә Veymaredә Verkbundun illik konfransı keçirilmişdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

memarlıq elminә
dәqiq elmlәrlә
incәsәnәt elminә
yaradıcılıq elminә
erqonomika elminә

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

•

eyni
uzun
hündür
enli
qısa

68 İnsan әtrafındakı obyektlәrin genişliyini vә formasını necә qәbul edir?

•

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

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

•

qeyridәqiq
mәhdud
normal
böyük
kiçik

70 İnsanın görmә prosesindә optik illüziyaya inanması necә qәbul olunur?

•

normal
sәciyyәvi
әhәmiyyәtsiz
әhәmiyyәtli
qeyrinormal

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

•

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

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

•

65
45
50
55
60

73 Rәsmlәrin kompozisiya quruluşunun vә hәcmli formaların seyr edimәsinә psixoloji xüsusiyyәtin
hansı tәsiri vardır?

•

mәnfi
normal
mühüm
qәnaәtbәxş
müsbәt

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

•

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

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

•

effektli hazırlanması
reallaşdırılması
tәlәbәlәrә uyğun hazırlanması
tәrtib edilmәsi
standarta uyğun hazırlanması

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

•

sәliqәli olmasına
estetikliyinә
uzunömürlü olmasına

yaraşıqlı olmasına
gözәl olmasına

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

•

yaradıcılıq birliyi
istehsal sexlәri
sәnәtkar hazırlığı
istehsal birliyi
emalatxanalar

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

•

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

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

•

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

80 Tanınmış rәssam Mariya Muxa Avropanın hansı şәhәrlәrindә tәhsil almışdır?

•

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

81 Verkbundun tәşәbbüs komitәsi neçә rәssam, memar, tәtbiqçilәrdәn vә sәnaye firmalarından tәşkil
edilmişdir?

•

10
14
15
16
12

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

•

19191923
19231924
19201927
19221926
19211925

83 Qannes Mayer belә bir sual verir: nәyin psixoloji tәsirini psixologiya kursuna qulaq asmamış
bilmәk olmaz?

•

peyzaj (mәnzәrә)
rәng
forma
şәkil
ornament

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

•

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

85 A.Van de Valde Veymayerdәki bәdiisәnaye mәktәbin rәhbәr vәzifәsiini tәrk etmәli olduğundan
bu vәzifәyә öz әmәkdaşlarından kimi tәklif etdi?

•

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

86 Trest optikimexaniki sәnayesi nә vaxt yaranmışdır?

•

1930cu illәrin II yarısında
1920ci illәrin II yarısında
1930cu illәrin I yarısında
1930cu illәrin I yarısında
1920ci illәrin I yarısında

87 1930cu ilin әvvәlindә keçirilәn XV qurultayın açılışında nә qәdәr “Fotokor1” markalı fotoaparat
yığılmışdı?

•

125 әdәd
100 әdәd
120 әdәd
150 әdәd
140 әdәd

88 V.V.Kandinski sadә üfüqi xәtti necә tәyin edirdi?

•

mürәkkәb vә sadә xәtlәrin formalaşması kimi
formalaşma konsepsiyasının vahid prosesi kimi
formalaşmanın vahid prosesi kimi
daha lakonik soyuq formalar kimi
estetik qanunauyğunluqların istifadәsi prosesi kimi

89 İlk sәnәt ölkәsindә istehsal edilәn “Fotokor1” fotoapparatları o dövrün dünya sәviyyәsindә
uyğunluğu necә idi?

•

qeyriqәnaәtbәxş idi
tamamilә uyğun gәlirdi
orta sәviyyәdә idi
qәnaәtbәxş sәviyyәdә idi
yaxşı sәviyyәdә idi

90 “Fotokor1” fotokamerası 1941ci ilәdәk neçә mln. әdәd istehsal edilmişdir?

•

1,5 mln. әdәd
1 mln. әdәd
2,5 mln. әdәd
2 mln. әdәd
3 mln. әdәd

91 1941ci ilәdәk bir milyon әdәd istehsal edilәn fotokamera hansıdır?

•

”Rekord”
”Fotokor1”
”Qomz”
”Memont”
”Sport”

92 “Pravda” qәzetinin redaksiya vә poliqrafiya kompleksinin binasının müxtәlif avadanlıqlarla tәmin
olunması kimin rәhbәrliyi altında yerinә yetirilirdi?

•

T.Siberovun
N.Borovun
A.Nikolayevin
S.İvanovun
T.Petrovun

93 Binanın işıqlandırılması üçün kim tәrәfindәn orijinal işıqlandırıcılar tәklif olunmuşdur?

•

A.Rodçenko
A.Damskiy
D.Timofeyev
D.Boqoslovskiy
C.Zabaluyev

94 Norman Bel Qeddes neçәnci ildәn başlayaraq bәdii sәnaye sәrgilәrini tәrtib edirdi?

•

1920ci ildәn
1919cu ildәn
1926cı ildәn
1924cü ildәn
1922ci ildәn

95 Kim tәsdiq edirdi ki, forma utilitar funksiyadan ibarәtdir?

•

P.Kolenin
A.Loos
F.L.Rayt
İ.Nikolson
L.Xolvayn

96 Mәmulatın etalon axtarışları iki istiqamәtdә aparılır; bunlar әlamәtlәrin hansı tәhlillәri ilә bağlıdır?

•

aksikoloji vә morfoloji tәhlili
funksional vә formanın tәhlili
insan vә predmet tәhlili
texnoloji vә konstruktiv tәhlili
sosial vә iqtisadi tәhlili

97 Mәmulatın layihәlәndirilmәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

18
10
12
14
16

98 Dizayner mәmulatalrı layihәlәndirәrkәn aşağıda göstәrilәn neçә tәlәblәrә әmәl etmәlidir?

•

22
14
16
18
20

99 Layihәlәndirmә metodlarına uyğun materialın, әmәyin, avadanlığın sәmәrәli istifadә edilmәsi vә
ya bütünlüklә nәyi tәmin edәn texnologiyanın seçilmәsi?

•

kütlәvi istehsalını
avtomatlaşdırılmanı
robot texnologiyasını
yarımavtomat texnologiyasını
mexaniklәşdirmәni

100 İnsan obrazının vә ya qrupunun nәyinә görә uyğunluğu?

•

sosial vәziyyәtinә
sosial tipinә
yaşayış tәrzinә
әlamәtlәrinә görә
tiplәrinә görә

101 Bir neçә tarixi faktlara nәzәr salsaq görәrik ki, azәrbaycanda toxuculuq hansı dövrdә yaranmış vә
ibtidai icma quruluşunda geniş yayılmışdır?

•

bürünc
qәdim daş
neolit
paleolit
mezolit

102 İlk әl üsulu ilә parça vә xalça toxuma dәzgahı nә vaxt meydana gәlmişdir?

•

e.ә. VII minilliklәrdә
e.ә. VIV minilliklәrdә
e.ә. VIIII minilliklәrdә

e.ә. VIIV minilliklәrdә
e.ә. VIIII minilliklәrdә

103 Azәrbaycan eneolitdәn tunc dövrünә keçid mәrhәlәsindә şaquli toxuculuğun hәllәrindәn istifadә
olunması hansı arxeoloji materiallardan mәlumdur?

•

maşınlarından
dәzgahlarından
alәtlәrindәn
qurğularından
vasitәlәrindәn

104 XX әsrin әvvәllәrindә milli ipәk toxuculuğunun yüksәk forması nәyә keçid üçün zәmin yaratdı?

•

istehsalın genişlәndirilmәsi üçün
fabrik istehsalına keçid üçün
mexaniki istehsal üçün
yeni avadanlığa keçid üçün
yeni texnologiyaya keçid üçün

105 Azәrbaycanın bir çox sәnaye sahәlәrindәn fәrqli olaraq hansı sәnaye çox qәdim tarixә malikdir?

•

mahudçuluq
ipәkçilik
pambıqçılıq
yunçuluq
kәtançılıq

106 Tarixi mәlumatlar göstәrdiyinә görә parçaların istehsalı, boyadılması vә bәzәk vurulmasının
vәtәni haradır?

•

Özbәkistan
Hindistan vә Çin
Yaponiya
İran
Pakistan

107 Yunan tarixçisi Heredortun yazdığına görә Azәrbaycanda parçaların boyadılma vә bәzәdilmәsi
hansı zamandan başlanmışdır?

•

I әsrdәn
çox qәdim zamandan
II әsrdәn
IV әsrdәn
III әsrdәn

108 Azәrbaycan dekorativtәtbiqi sәnәtin zәngin ölkәlәrindәn biri dә hansı sәnәtdir?

•

parça vә applekasiyalar
parça vә tikmә
parça vә ornament
parça vә naxışlar
parça vә toxunmalar

109 Azәrbaycanda aparılmış arxeoloji qazıntılar göstәrir ki, әcdadlarımız hansı dövrdәn әyirmә,

hörmә vә tikmә ilә mәşğul olmuşdur?

•

bürünc
tunc
dәmir
mis
daş

110 Dövrümüzә qәdәr gәlib çatmış әn qәdim parça nümunәlәri tәxminәn eramızdan әvvәl hansı
dövrlәrinә aiddir?

•

V minilliyin sonu II minilliyin әvvәli
II minilliyin sonu vә I minilliyin әvvәlinә
III minilliyin sonu II minilliyin әvvәlinә
VI minilliyin sonu II minilliyin әvvәli
IV minilliyin sonu I minilliyin әvvәlinә

111 Arxeoloji qazıntılar zamanı әldә edilmiş parça tikәlәrin kimyәvi müayinәsi göstәrir ki, uzaq
keçmişdә toxunmasına baxmayaraq bu parçalar necә boyanmışdır?

•

yun parça boyaları ilә
әlvan rәngli boyalarla
müxtәlif boyalarla
iplik boyaları
parça boyalar ilә

112 Neçәnci әsrdәn başlayaraq toxunma proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsinә ilk tәşәbbüs
göstәrilmişdir?

•

XIX
XVI
XVIII
XV
XVII

113 Azәrbaycanda parça xammalının növündәn asılı olaraq toxuculuğun nәyi yaradılmışdır?

•

istehsal proseslәri
müxtәlif istehsal sahәlәri
müxtәlif istehsal alәtlәri
toxuculuğun texnologiyası
toxuculuğun avadanlıqları

114 Geyim sivilizasiyanın yaranmasının bütün mәrhәlәlәrindә insanın görkәminә necә tәsir etmişdir?

•

modanın istiqamәtinә uyğun
yaxşıya doğru dәyişmәsinә
bәdii tәrtibatına
dekorativ tәrtibatına
estetik cәhәtdәn

115 Dizayn mәhsulu bütün predmet alәmini әhatә edir vә hansı qanunlara uyğundur?

•

estetik vә gözәllik
gözәllik vә funksionallıq

texnoloji vә gigiyeniklik
istehsal vә istehlak
funksionallıq vә formaәmәlәgәtirmә

116 Mәmulatın texniki vә bәdii istehsalının yaradılmasının zәrurәtin müәllifi X.Van de Valde
Almaniyada hansı mәktәbi tәşkil etmişdir?

•

ilk inşaatçılıq mәktәbini
ilk dizayn mәktәbini
ilk rәssamlıq mәktәbini
ilk heykәltaraşlıq mәktәbini
ilk sәnәtkarlıq mәktәbini

117 Neçәnci ildә Moskvanın rәssamlıq mәktәbindә dizayn ixtisası üzrә mütәxәssislәrin hazırlığına
başlanmışdır?

•

1922ci ildә
1920ci ildә
1918ci ildә
1919cu ildә
1921ci ildә

118 XX әsrin 80cı illәrinәdәk geyim dizaynerlәrin hazırlığına necә, hansı әhәmiyyәt verilirdi?

•

düzgün әhәmiyyәt verilmirdi
az әhәmiyyәt verilirdi
әhәmiyyәt verilmirdi
çox әhәmiyyәt verilirdi
orta sәviyyәdә әhәmiyyәt verilirdi

119 Kostyum dizaynının әmәlә gәlmәsi vә formalaşmasının tarixi neçәdir?

•

böyük olmayan
böyük tarixi vardır
çox da böyük deyildir
qısa tarixi vardır
böyük deyil

120 Azәrbaycan xalq geyimlәri xalqımızın zövqünü mütәrәqqi vә gözәl nümunәlәri özündә әks
etdirәrәk hansı әsrin ortalarından başlayaraq sürәtlә inkişaf etmәkdәdir?

•

XVI әsrin
XX әsrin
XIX әsrin
XVIII әsrin
XVII әsrin

121 Geyimlәrdә istifadә edilәn birinci növ tikmәli xәlәtlәr çiyindәn başlayaraq aşağıya doğru daralan
qollar hansı bir element kimi yandan sallanardı?

•

xalatın görkәmini artıran element kimi
dekorativ bir element kimi
bәzәk elementi kimi
yaraşıqlı element kimi
xalata yaraşıq verәn element kimi

122 Hәr iki növ xәlәtlәrin altından gödәkqollu, çiyinlәri, döşlәri vә qolları olan hansı paltar geyilәrdi?

•

dekorativ ornamentlәri olan uzun don
milli naxışlarla bәzәnmiş uzun don
dekorativ elementlәri olan kofta
milli ornamentlәrlә bәzәdilmiş kofta
milli naxışları olan yubka

123 Kostyum, cәmiyyәtin hansı sәviyyәsini әks etdirir?

•

Bәdii zövqünü
Mәdәni vә sosialiqtisadi
Sosioloji
Estetik
Modaya münasibәtini

124 Kostyum insan fiqurunun mühüm stillәşdirmә vasitәlәrindәn olduğundan onu nәyә yaxınlaşdırır?

•

Tәlәblәrә uyğun olmasına
İdeal obraza
Standart ölçülәrә
Komfortlu olmasına
Funksional olmasına

125 Geyimin kömәyi ilә insan öz xarici görkәmini necә edә bilәr?

•

estetik quruluşunu dәyişә bilәr
yaxşılaşdıra bilәr
dәyişә bilәr
әlavәlәr edә bilәr
istәdiyi formaya sala bilәr

126 Kostyum vasitәsi ilә insan fiqurunun lәyaqәtini qeyd etmәklә onun çatışmazlıqlarını nә edә bilәr?

•

Çox az görünәn
Görünmәyәn
Az görünәn
Çox görünәn
Zәif görünәn

127 Dizayner öz layihә fәaliyyәtindә müasir geyimlәrә verilәn müxtәlif tәlәblәri nә etmәlidir?

•

tәrtib etmәlidir
nәzәrә almalıdır
yerinә yetirmәlidir
әmәl etmәlidir
әlavә etmәlidir

128 Erqonomik tәlәblәr geyimin ayrıayrı hissәlәrinin hәcminin formasının, insan fiqurunun fәzada
tәşkilini vә onun hansı xassәsini nәzәrdә tutur?

•

Istismarını
Hәrәkәtliyini
Erqonomikliyini
Gigiyenikliyini

Formasını

129 İnsan tәrәfindәn yaradılan bütün predmetlәr ondan yalnız tәcrübәdә istifadә edilmәsi üçün deyil,
hәm dә hansı mәqsәdi qarşıya qoyurdu?

•

predmetlәrin xarici görkәminә gözәllik vermәk
estetik mәqsәdi
keyfiyyәtә nail olmaq
gözәl vә yaraşıqlı predmetlәrә nail olmaq
predmetlәrә yaraçıq vermәk

130 İnsanın mühüm tәlәbatını ödәyәn predmetlәrdәn biri olan geyim hәyatın bütün dövrlәrindә әsas
hansı funksiyaları yerinә yetirir?

•

tәbiәtin mәnfi cәhәtlәrinin qarşısını alır
tәbiәtin mәnfi tәsirlәrindәn qoruyur vә estetik tәlәblәrini ödәyir
istehlakçının tәlәblәrini ödәyir
istehsalçının tәlәblәrini ödәyir
istehsal tәlәblәrini ödәyir

131 Müasir cәmiyyәtin dizaynı, tәcrübi vә nәzәri cәhәtlәrdәn hansı vәziyyәtdәdir?

•

tәcrübi cәhәtdәn yaxşıdır
inkişaf etmiş
tәdricәn inkişaf etmәkdәdir
qәnaәtbәxş vәziyyәtdәdir
nәzәri cәhәtdәn yükskdir

132 Dizayner tәrәfindәn yaradılan әmәk vә mәişәt predmetlәri (eyni zamanda kostyum) müasir
dövrün nәyindәn ayrılan deyildir?

•

qayda vә qanunlarından
maddi mәdәniyyәtindәn
estetik cәhәtdәn
texnologiyasından
bәdii tәrtibatından

133 Dizayn kifayәt qәdәr gәnc incәsәnәtdir, onun yaranamsı vә formalaşması nә ilә bağlıdır?

•

cәmiyyәtin estetik cәhәtdәn inkişafı
cәmiyyәtin sәnayelәşmәsi
cәmiyyәtin sosial inkişafı
cәmiyyәtin müxtәlif sahәlәrinin inkişafı
cәmiyyәtin yüksәk keyfiyyәtli predmetә olan tәlabatı

134 Fәrdi istehsala rәssamın müdaxilәsi vә tәtbiqi incәsәnәtin genişlәndirilmәsi sayәsindә dizaynda
nәyin yaranmasına sәbәb olur?

•

mexaniki estetikanın
texniki estetikanın
texniki estetikanın
istehsal estetikasının
predmet estetikasının

135 Dizaynın nәzәriyyәsinin әsas prinsiplәrini müәyyәn edәn memar X.Van de Valde mәmulatın

hansı formalarının uyğunluğuna xüsusi diqqәtin verilmәsini vacib sayırdı?

•

mexaniki vә texnoloji
texnoloji vә estetik
texniki vә bәdii
texniki vә estetik
texniki vә texnoloji

136 İnsanın predmetlәrin istehsal edilmәsindә mәqsәd bunlardan yalnız praktiki cәhәtdәn istifadә
edilmәsi deyil, hәm dә hansı cәhәtlәrin ödәnilmәsi ilә bağlı idi?

•

fizioloji
estetik
erqonomik
psixoloji
funksional

137 Müasir dövrdә dizaynın nәzәri cәhәtdәn nisbәtәn çox inkişaf edәn insanın hansı fәaliyyәti ilә
bağlıdır?

•

hәrtәrәfli
bәdii
mәdәni
estetik
ictimai

138 Texniki vasitәlәrlә yaradılan bütün predmet alәmi hansı qanunlara uyğundur?

•

dizayn layihәlәndirilmәsinә
gözәllik vә funksionallıq
texniki estetika
bәdii konstruksiya
qrafikidizayn

139 Dizaynerlәr tәrәfindәn yaradılan әmәk vә mәişәt predmetlәri müasir dövrün nәyindәn ayrı qala
bilmәz?

•

yaradıcılıq qaydalarından
maddi mәdәniyyәtindәn
yaradıcılıq konsepsiyasından
layihә mәdәniyyәtindәn
müәlliflik yaradıcılığından

140 İnsanla әlaqәdә olan dizayn әsәri öz estetik lәyaqәtinә, obraz quruluşuna, mühüm emosiyasına
çevrilәrәk haraya tәsir göstәrir?

•

istehsal texnologiyasına
әtraf alәmә
layihә ideologiyasına
dizaynın spesifikliyinә
dizayn yaradıcılığına

141 Insan ibtidai dövrdәn belә yalnız ona tәbiәti verdiklәrin nә etmişdir?
bәhrәlәnmişdir

•

•

geniş istifadә etmişdir
razı qalmışdır
kifayәtlәnmişdir
kifayәtlәnmәmiş

142 Dizayn hansı dövrlәrdә yaranmışdır?

•

XX әsrin ortası XXI әsrin әvvәli
әl әmәyindәn maşın istehsalına keçid dövrü
XVII әsrin sonu XVIII әsrin әvvәli
XVIII әsrin ortası XIX әsrin әvvәli
XIX әsrin әvvәli XX әsrin sonu

143 Mәişәt әşyalarının kütlәvi istehsalının ilk dövrlәrindә ştamp vasitәsilә hazırlandığına görә hansı
istehsalçı mәlum olmurdu?

•

fәrdi istehsalçı
kimyәvi istehsalçı
mexaniki istehsalçı
kütlәvi istehsalçı
texnoloji istehsalçı

144 Predmetinin funksional keyfiyyәtini layihәlәndirәn konstruktorun kömәyinә predmetin estetik
keyfiyyәtini tәmin edәn kim gәlmişdir?

•

memar
rәssam
mexanik
texnoloq
kimyaçı

145 Bәdii layihәlәndirmә hansı tәhlildәn başlayır?

•

ictimai rәyin
layihәqabağı
texniki informasiyanın
nümunәlәrin
keyfiyyәt göstәricilәrinin

146 Kostyumun yaradılması üçün yaradıcı dizayner hansı biliklәrә malik olmalıdır?

•

layihәçi
müxtәlif
modelçi
rәssam
konstruktor

147 Geyimin modellәşdirilmәsinin ikinci üsulu olan morfoloji sahәsinin istifadә olunması, yәni
maddifәza alәminin tәşkilinә aid nәlәr daxildir?

•

ictimai dәyәri
müxtәlif elementlәr
funksiyası
tәyinatı
antropometrik ölçülәri

148 Layihәqabağı tәhlil ölkәdә vә xaricdә istehsal edilәn mәmulatın nәyini öyrәnilmәsi mәqsәdilә
tәhlil edilir?

•

funksiyasını
әn yaxşısını
nümunәsinin
keyfiyyәtini
formasını

149 Kostyumun ansamblının öyrәnilmәsi, tәhlil edilmәsi ilә bәrabәr nәyi nәzәrә almaq lazımdır?

•

mәmulatın tәyinatını
müasir stilin xüsusiyyәtlәrini
müasir modanın istiqamәtini
mәmulata olan tәlabatını
mәmulatın funksiyasını

150 “Kostyum” anlayışının insanla әlaqәdar olan müәyyәn dövrlә bağlı hansı әhәmiyyәti vardır?

•

milli
tarixi
estetik
psixoloji
mәdәni

151 Kütlәvi istehsal edilәn geyimin modellәşdirilmәsindә mәqsәd kütlәnin nәyinin öyrәnilmәsindәn
ibarәtdir?

•

funksiyasına uyğunluğunu
zövqünә vә ansambla uyğunluğunu
estetik tәlәblәrә uyğunluğunu
modanın istiqamәtinә uyğunluğunu
stilin istiqamәtinә uyğunluğunu

152 Müasir kostyumun yaradılmasında hansı üsullardan istifadә edilmәlidir?

•

әmәliyyatların avtomatlaşdırılması
qabaqcıl vә mütәrәqqi
yeni texnikadan istiafdә olunması
yeni texnoloji әmәliyyatlardan istifadә olunması
müasir avadanlıqlardan istifadә olunması

153 Geyimin formasının müstәvi üzәrindә proyeksiyasına nә deyilir?

•

layihәçi
konstruksiya
element
siluet
kompozisiya

154 Ümumi mәdәniyyәt kimi geyim mәdәniyyәti necә hadisә sayılır?
ümumxalq
ümumcәmiyyәt
ümummilli

•

ümumrespublika
ümumbәşәr

155 Dizaynproqram strukturuna neçә blok daxildir?

•

5
4
7
8
6

156 İndiyәdәk dizaynın mәzmunu, onun mәqsәdi vә nәyi haqqında alimlәr diskusiya aparırlar?

•

imkanları
layihәlәri
funksiyası
tәyinatı
yaradıcılığı

157 Hәr bir predmetә hәmişә daimi olmayan vә tarix boyu dәyişәn hansı başlanğic qoyulmuşdur?

•

texnoloji vә istismar
funksiya vә istehlak
istehsal vә istehlak
texniki vә texnoloji
texniki vә estetik

158 Mәmulatın etalon axtarışını bir neçә eskizlәrdәn әn yaxşısını seçib ondan gәlәcәkdә nә etmәlidir?

•

eskizi dәqiqlәşdirmәlidir
eskizә әlavә etmәlidir
eskizin şablonunu hazırlamalıdır
istifadә etmәlidir
eskizi hissәlәrә bölmәlidir

159 Dizaynproqram strukturunun bloklarının hәr biri nәdir?

•

xüsusi kәsiklәrdir
xüsusi layihәlәrdir
xüsusi kәsiklәrdir
xüsusi bölmәlәrdir
xüsusi tәdbirlәrdir

160 Dizaynproqramı sәnaye mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldә, çeşidinin genişlәndirilmәsinә vә
istehsalın effektivliyini nә edә bilәr?

•

yüksәldә bilәr
azalda bilәr
aşağı sala bilәr
yaxşılaşdıra bilәr
nizamlaya bilәr

161 Hansı memarkonstruktivist, xarici görkәmi ilә novatorluğuna görә seçilәn binanın layihәsini
işlәmişdir?

•

S.Nikolayev

•

K.Melnikov
N.Sergeyev
A.Pavlov
A.Yefremov

162 Hansı incәsәnәtşünas, dizayner vә müәllim Paris sәrgisinin materiallarına dair öz tәәssüratlarını
qeyd etmişdir?

•

B.Vasilyev
A.Alekseyev
T.Davidov
A.lavrentyev
U.Dmitriyev

163 N.Ladovskiy hesab edirdi ki, gәlәcәk memarlar vә mühәndis  konstruktorlar hәcmlifәza
kompozisiyalarını vәrәq üzәrindә deyil, necә göstәrmәlidi?

•

maket formasında
hәcmli formada
yastı formada
iki ölçülü formada
kvadrat formasında

164 Parisdә keçirilәn dekorativ incәsәnәtin nümayәndәlik sәrgisinin keçirilmәsi әvvәlcәdәn neçәnci
ildә nәzәrdә tutulurdu?

•

1913cü ildә
1908ci ildә
1910cu ildә
1912ci ildә
1914cü ildә

165 Parisdә keçirilәn Beynәlxalq sәrgidә Avropanın neçә ölkәsi iştirak edirdi?

•

25
18
22
25
20

166 Parisdә keçirilәn sәrgidә Sovet pavilyonunun ekspozisiyaları kim tәrәfindәn tәrtib edilmişdir?

•

V.Aronov
K.Melnikov
İ. Privalov
V.Kandiskiy
F.Monusevic

167 Parisdә keçirilәn sәrgidә nümayiş etdirilәn heykәllәr neçә stil istiqamәtindә hazırlanmışdır?

•

6
2
3
4
5

168 Paris sәrgisinin Sovet şöbәsi forma әmәlә gәtirmәnin yeni istiqamәtini necә nümayiş etdirirdi?

•

qәnaәtbәxş sәviyyәdә
parlaq vә әyani
orta sәviyyәdә
yüksәk sәviyyәdә
yaxşı sәviyyәdә

169 Parisdә keçirilәn sәrginin eksponatlarına uyğun hansı stilin adı verilmişdir?

•

rokoko
ardeko
klassik
folklor
avanqard

170 Paris sәrgisinin sovet povilyonu neçә mәrtәbәdәn ibarәt idi?

•

5
6
2
3
4

171 Rusiyada yeni tәdris mәktәbindә "texniki" sözün yaranması tәlәbә vә müәllimlәrin vәziyyәtinin
necә olması ilә bağlı idi?

•

çox yaxşı olması
çәtin olması
yaxşı olması
kafi olması
qәnaәtbәxş olması

172 Qrafika fәnnini 19201922ci illәr әrzindә kim tәrәfindәn tәdris edilirdi?

•

L.Popova
A.Rodçenko
A.Vesnin
A.Babıçev
A.Lavinskiy

173 Parisdә neçәnci ildә dekorativ incәsәnәtin vә sәnaye incәsәnәtinin Beynәlxalq sәrgisi neçәnci ildә
keçirilmişdir?

•

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

174 Beynәlxalq Paris sәrgisindә neçә bәdiikommersiya vә sәnaye idarәlәrinin ekspozisiyalarından
istifadә edilirdi?

•

140
130

102
150
125

175 “Ar deko” stili nә vaxt vә harada öz tәsdiqini (adını) tapmışdır?

•

1926cı ildә Xarkovda
1925ci il Parisdә
1949cu il Berlindә
1920ci il Londonda
1922ci il Moskvada

176 “Ar deko” stili formalaşmağa nә vaxt başlayıb?

•

adaptasiyanın dәyişmәsindәn
I dünya müharibәsindәn әvvәl
Paris sәrgisindәn sonra
I dünya müharibәsindәn sonra
Beynәlxalq sәrgidәn sonra

177 “Ar deko” stilinin gecikmiş formaları daha çox hansı sahәlәrә tәsir edir?

•

mühәndistexniki formanın estetizasiyasına
hәndәsi konstruktivizmә
mühәndistexniki yaradıcılıq sahәsinә
bәdiikompozisiya sisteminә
mühәndistexniki sferanın formalaşmasına

178 ABŞ 1800cü ildә özünü hansı ölkә kimi tәmsil edirdi?

•

incәsәnәti zәif inkişaf etmiş
aqrar
texniki zәif
texniki inkişaf etmiş
fәrdi inkişaf etmәmiş

179 Ardekonu yaradan ustalar kütlәvi istehsalı inkar edib, hansı üsul ilә әvәz olunmasını
mәqsәdәuyğun hesab edirdi?

•

yarım avtomat
әl sәnәtkarlığı
mexaniklәşdirmә
avtomatlaşdırma
yarım mexaniki

180 1927ci ildә kim tәrәfindәn turist firmaları üçün emosionallığı yaradan bir çox plakat seriyaları
tәrtib edilmişdir?

•

Lyudmila Papova
Adolf Kassandr
Nikolay Lodovski
Vladimir Krinski
Aleksandr Babiçev

181 Amerikalı memar Luis Salliven canlı tәbiәtin qanunauyğunluqlarını insan fәaliyyәtinin nәyinә

köçürülmәsinә cәhd göstәrmişdir?

•

tәhsilinә
sferasına
idmanına
istirahәtinә
sәnәtkarlığına

182 Hansı amerikalı memar bioloji obyektlәrin funksional xassәsinә qәribә şәkildә uyğunlaşmış
mühüm dәrәcәdә çox müxtәlif maddi formaların olduğu haqqında fikir söylәmişdir?

•

Uilyam Nikolson
Luis Salliven
Henri Breytbort
Sinkler Luis
Lüdviq Xolvayn

183 Luis Salleven “Uşaq bağçasında söhbәt” adlı kitabını neçәnci ildә yazmışdır?

•

1907ci ildә
1901ci ildә
1910cu ildә
1908ci ildә
1905ci ildә

184 Memarlıq karyerasını tәzә başlayan Rayt “incәsәnәt vә maşın sәnәti” mәşhur sözünü neçәnci ildә
söylәmişdir?

•

1906cı ildә
1901ci ildә
1905ci ildә
1903cü ildә
1904cü ildә

185 Paris sәrgisinin yeni stili olan ardeko Qәrbi Avropada, Amerikada, Asiyada nә edilmәsinә tәsir
göstәrirdi?

•

inkişafına
aktivlәşmәsinә
konkretlәşdirilmәsinә
yayılmasına
yayılmasına

186 Forma әmәlәgәtirmәnin hansı yeni stilin cizgilәri mәmulatların kütlәvi sәnaye istehsalı bu stildәn
kәnar qala bilmәzdi?

•

rokokodan
ardekodan
klassikdәn
avanqarddan
barokkodan

187 Parisdә keçirilәn sәrginin yeni memarlıq povilyonları vә onun daxilindә yerlәşdirilәn ekspozisiya
birgә hansı xassısini göstәrirdi?

•

nümunәvi xassәsini
novator xassәsini
yenilik xassәsini
qabaqcıl xassәsini
orijinallıq xassәsini

188 “Ar deko” termini nә vaxt tәsdiq olunmuşdur?

•

1970ci illәrin әvvәllәrindә
1960cı illәrin II yarısında
1930cu illәrin I yarısında
1940cı illәrin әvvәlindә
1950ci illәrin II yarısında

189 “Ar deko” stili nә vaxt tәrәqqi etmәyә başladı?

•

19231925
19201930
19221926
19241928
19211927

190 “Ar deko” stilinin ilk yaradıcı ustaları nәyә әsaslanmışlar?

•

fәrdi istehsala
әl sәnәti istehsalına
kütlәvi sәnaye istehsalına
avtomatlaşdırılmış istehsala
mexaniki istehsala

191 İctimai binalar, kinoteatrlar, mağazalar vә s.nin arxitektura vә interyeri hansı stildә yaradılıb?

•

әnәnәvi stildә
ar deko stilindә
modern stildә
barokko stilindә
rokoko stilindә

192 V.V.Kandinskinin nәzәriyyәsinә görә emosiyaların biruzә verilmәsindә hansı sahә xәtlәri daha
çox imkana malikdir?

•

fasilәsiz xәtt
dәyişәn radiuslu әyri xәtt
sabit radiuslu әyri xәtt
qırıq vә әyri xәtt
qırıq xәtt

193 Ardeko stilindә mәmulatın funksionallığı, utilitarlığı vә mәqsәdәuyğunluğu olmayıb, ilk
növbәdә onun nәyi әsas tutulur?

•

uzun ömürlüyü
dekorativliyi
bәzәk elementlәri
materialları
xarici görkәmi

194 Memarlıq, interyer, ictimai binalar, kinoteatrlar, mağazalar hansı stildә yaradılırdı?

•

avanqard
ardeko
rokoko
barokko
klassik

195 İstehsalatda istifadә edilәn materiallar vә stilin әmәlә gәlmәsinin bir çox formal әlamәtlәri nә
edilmişdir?

•

nizama salınmış
müәyyәn edilmiş
araşdırılmış
keyfiyyәti yüksәlmiş
korrektә edilmiş

196 Ardekonun forması Bauxauz vә hәndәsi konstruktivizmә tәsir göstәrәn hansı stil forması ilә
birlәşir?

•

barakko ilә
ampirlә
klassiklә
qotiklә
avanqardla

197 Dizaynın Amerikaya Avropadan gәtirilmәsinin dәqiq tarixi neçәnci ildә baş vermişdir?

•

1929cu ildә
1925ci ildә
1928ci ildә
1930cu ildә
1926cı ildә

198 Hansı Avstraliyalı memar tәsdiq edirdi ki, forma utilitar funksionallığından ibarәtdir?

•

Yozef Olbrix
Adolf Loos
Qerman Mutezun
Karl Şimidt
Rixard Rimerşmid

199 Adolf Loos hansı tәşkilatın bәdii aspekti vә proqram ilә razılığa gәlmәdiyinә görә bu tәşkilata
daxil olmamışdır?

•

Bәdii sәnayenin
Verkbundun
Bәdii şura
Dizayn şurası
Bauxauzun

200 Hansı memar gündәlik hәyatının funksional tәlәblәrini nәzәrә alaraq öz evini daxildәn xaricәdәk
layihәlәndirmişdir?
Adam Stivens

•

•

Frank Rayt
Peter Berens
Qotfred Zemper
Uilyam Morris

201 Hansı memar mәmulatları әl üsulunun istehsalı baha başa gәldiyini nәzәrә alaraq kütlәvi maşın
istehsalının yaradılmasını tövsiyә etdi?

•

Con Reskin
Frank Rayt
Frans Relo
Qotfrid Zemper
Uilyam Morris

202 Neçәnci ildә Adolf Moran Kassandr turist firmaları üçün mühüm emosional tәәssüratlarını
yaradan bir çox plakat seriyalarını tәrtib etmişdir?

•

1928ci ildә
1927ci ildә
1925ci ildә
1923cü ildә
1922ci ildә

203 Neçәnci ildәn başlayaraq “totalitar faşist rejimi” Bauxauzdan dahi memarları vә rәssamları
ölkәdәn qovurdu?

•

1934cü ildәn
1933cü ildәn
1931ci ildәn
1930cu ildәn
1932ci ildәn

204 Parisdә keçirilәn sәrginin nizamnamәsindә müasir şәraitdә nümayiş etdirilәn eksponatlar öz
orjinallığına görә necә olmalıdır?

•

eksponatlar sәrginin tәlәblәrinә uyğun olmalıdır
günün tәlәblәrinә uyğun olmalıdır
eksponatlar müasir tәlәblәrә cavab vermәlidir
sәrginin nizamnamәsinә uyğun gәlmәlidir
keçmiş illәri xatırladan eksponatlardan istifadә edilmәsi yolverilmәzdir

205 “Ar deko” stilinin hansı nailiyyәtlәri 1925ci ildәki sәrgidә tәqdim edilmişdir?

•

dekoratvtәtbiqi incәsәnәt
arxitekturabәdii tәrtibat
mühәndistexniki dizayn
bәdiitәtbiqi incәsәnәt
yeni arxitektura konstruksiyası

206 “Ar deko” stilinin mәnası nәdәn ibarәtdir?

•

müvәffәqiyyәtli illüziya yaratmaq
kütlәvi sәnaye mәhsuluna әhәmiyyәt vermәmәk
incәsәnәtin bütün növlәri üzrә tam nailiyyәt әldә etmәk
stil istiqamәtindә nailiyyәt әldә etmәk

axının müxtәlif istiqamәtlәrindә inkişaf

207 “Ar deko” ilә bağlı hündür dәmirbeton arxitektura qurğuları özünün parlaq әksini harada
tapmışdır?

•

demonstrasiya zallarında
plakat vә jurnalların cildindә
transporant vә lozunqlarda
ayrıayrı jurnallarda
bәdii sәrgilәrdә

208 Seçilmiş arxitektor vә rәssamların ölkәdәn getmәsi mәcbiriyyәtini nasizm nәyә әsaslandırırdı?

•

maili dam örtüyü vә kәrpic stepә
yastı dam örtüyü vә şüşә stepә
maili dam örtüyü vә dәmirbeton stepә
adi dam örtüyü vә ağac stepә
qövsvari dam örtüyü vә daş stepә

209 ABŞ 1880cı ildә sürәtli texniki proqresdә hansı әsas rolu oynadı?

•

mәmulatın keyfiyyәtinin yüksәlmәsi
mәmulatın qiymәtinin aşağı düşmәsi
sәnaye mәdәniyyәtinin yüksәlişi
istifadә edilәn materiala qәnaәt
mәmulatın coxluğu

210 XX әsrin axırıncı illәri Sovet İttifaqı üçün sosialsiyasi, iqtisadi vә mәdәni münasibәtlәrdә necә il
olmuşdur?

•

sәnaye
dönüş
ağır
proqressiv
ideoloji

211 ABŞda 1925ci ildә texnika vә texnologiya hansı sәviyyәdә olmuşdur?

•

aşağı
yüksәk
orta
qәnaәtbәxş
yaxşı

212 Dahi amerikalı memar L.Sallivenin şagirdi vә davamçısı kim olduşdur?

•

C. Nikoloson
Frank Rayt
Bazis Rozinq
Nikolay Lodovski
David Sarpov

213 NyuYorkun reklam agentliyindә çalışan Uolter Dorvin Tiq ictimai interyerlәrdә, sәrgi
ekspozisiyalarda vә sәnaye istehsalında hansı axıntılı stillәrin üzәrindә çalışırdı?

•

mürәkkәb sәthlәr

•

aerodinamik
әyri sәthlәr
dolayı sәthlәr
dairәvi sәthlәr

214 Rәssam Henri Dreyfusun kompozisiyasının sәciyyәvi cizgilәri neçәnci illәrin
formaәmәlәgәtirmәsi ilә bağlıdır?

•

1910cu illәrin
1930cu illәrin
1940cı illәrin
1950ci illәrin
1920ci illәrin

215 Henri Dreyfus gördüyü işlәrdә öz diqqәtini hansı mәsәlәlәrlә daha çox sәrf edirdi?

•

mәişәt texnikasına
erqonomikaya
layihәlәndirmәyә
kompozisiya
tәhlillәrә

216 Staylinqxüsusi tip formalestetik modernlәşdirmә olub, mәmulatın yalnız hansı hissәsi
dәyişikliyә mәruz qalır?

•

til tәrәflәri
xarici görünüşü
üst tәrәfi
yan tәrәflәri
daxili tәrәflәri

217 Amerikada dizayn tәdris mәktәblәrinin başlanması neçәnci illәrә tәsadüf edir?

•

1945ci illәrә
1930cu illәrә
1920ci illәrә
1940cı illәrә
1935ci ilә

218 Ardeko stilinin formalaşması nә vaxt başlandı?

•

I Dünya müharibәsindә sonra
II Dünya müharibәsindәn әvvәl
II Dünya müharibәsindәn sonra
I Dünya müharibәsi dövründә
I Dünya müharibәsindәn әvvәl

219 Ardeko stili eleqant, ekspressivekzotik istiqamәtlәrindә nә edilirdi?

•

yeni tәlәblәrә uyğunlaşdırılırdı
inkişaf etdirilirdi
yenilәşdirilirdi
müasirlәşdirilirdi
yeni istiqamәt üzrә hazırlanırdı

220 Professorların әksәriyyәti nәyә әsaslanaraq ticarәtlә az maraqlanırdılar?

•

antihumanist ideyalara
humanist ideyalara
texniki ideyalara
bәdii ideyalara
siyasi ideyalara

221 İstehsalatın “pionerlәri” hansı sferadan gәlmişdilәr?

•

mәmulatın әllә kustar hazırlanma sferasından
reklam, sәrgi, teatrdekorasiya sferasından
arxitektura vә interyer sistemindәn
arxitektura vә interyer sistemindәn
fasadların bәdii tәrtibatı vә oboyların şәkillәri sferasından

222 Norman Bel Qeddes öz şәxsi emalatxanasını istehsalat dizayn layihә bürosu kimi harada qeydә
saldırmışdır?

•

NyuYorkda
dünyanın hәr yerindә
Parisdә
Londonda
Moskvada

223 ”Gözәllik gәlir gәtirir”әn sadә vә inandırıcı sәbәbi isә ona olan kütlәvi tәlabatdır. Belәliklә,
“Gözәllik ticarәt mәhsuludur”. Bunu kim izah etmişdir?

•

Lyudviq Xolvayr
Henri Ford
Norman Bel Qeddes
Karlo Kostalpe
U.Nikolson

224 Hansı Amerika qrafika rәssamı dünyada ilk olaraq tәkdizaynşöbәsini yaratmışdır?

•

M.Kazimski
Uolter Darvin Fiq
Corc
İstmen
Henri Dreyfus

225 Konservativliyi ilә seçilәn avtomobil maqnatı Henri Ford neçәnci ildә mәhşur “T” modelinin
istehsalını dayandırdı?

•

1924cü ildә
1927ci ildә
1925ci ildә
1926cı ildә
1928ci ildә

226 NyuYork birjasında neçәnci ildә iqtisadi böhran yaranmışdır?

•

1928ci ildә
1929cu ildә

1932ci ildә
1927ci ildә
1930cu ildә

227 1932ci ildә Amerikada işsizlәrin sayı neçә milyon nәfәrә çatmışdır?

•

16
12
14
11
10

228 Amerikanı dәrin iqtisadi böhrandan azad edilmәsi kimin “yeni kursu” sayәsindә mümkün
olmuşdur?

•

Kuper Budrinq
Fraklin Ruzvelt
Uilyam Morris
Ferdinand Porşe
Bel Qeddes

229 Neçәnci ildә Ford firmasının dizayneri Yudjin Qreqori tәrәfindәn әyri xәtli mürәkkәb forma
sәtlәrinin layihәlәndirmә metodikası tәtbiq olunmuşdur?

•

1938
1936
1937
1934
1935

230 Ford firmasının dizayneri Yudjin Qreqorinin tәrәfindәn әyrixәtli sәthlәrin layihәlәndirilmәsinin
tәtbiq edilmәsi sayәsindә hansı avtomobil modelinin istehsalının dayandırılmasının qarşısı alındı?

•

Folksvagen
Linkoln
Tropfen
AlfaRomeo
Ford “A”

231 Hansı sahibkar XIX әsrin sonunda fotoqrafiya vә fototexnikanın inkişafında inqilabi dönüş
yaratmışdır?

•

Uilyam Pekiston
Corc İstmen
Anri Klemens
Qotfrid Zemper
Frans Relo

232 Teatr rәssamı Henri Dreyfus NyuYorkda neçәnci ildә dizayner bürosunu açmışdır?

•

1933cü ildә
1929cu ildә
1932ci ildә
1928ci ildә
1931ci ildә

233 Henri Dreyfus tәrәfindәn yaradılmış mәmulatlarla tanış olmaq üçün 1967ci ildә harada keçirilәn
“ABŞın sәnaye estetikası”sәrgisindә tanış olmaq olardı?

•

Leninqradda
Moskvada
Londonda
Parisdә
Berlindә

234 Amerikalı dizayner Reymond Ferdinant Loui SSRİdә hansı avtomobilin dizaynını
layihәlәndirmişdir?

•

oqonyok
moskviç
yaz
zis
maz

235 Dizayner Ferdinan Lon birinci cahan müharibәsindәn sonra ABŞa neçәnci ildә gәlmişdir?

•

1920ci ildә
1919cu ildә
1923cü ildә
1922ci ildә
1921ci ildә

236 Dizayner Ferdinant Lou Fransada keçirilәn tәyyarәnin yaxşı konstruksiyasının modelinә görә
müsabiqәdә hansımükafata layiq görülmüşdür?

•

II
V
III
I
IV

237 Predmet mühitinin müәyyәn stilin axtarışı ilә bağlı olan sәmәrәli staylinq necә hesab edilir?

•

nisbәtәn mәqsәdәuyğun
nisbәtәn әlverişli
nisbәtәn aktual
nisbәtәn sivilli
nisbәtәn qabaqcıl

238 Staylinq mәmulata hansı yeni faydalı görünüş verir?

•

cәlbedici görünüşü
kompozisiya tәrtibatını
bәzәdilmiş görünüşü
kommersiya görünüşünü
yaxşı xarici görkәmini

239 ABŞda ayrıayrı dizayner fәaliyyәti ilә yanaşı ölkәdә sәnәtkar hazırlığı kimi hansı tәhsilin tәşkil
edilmәsinә başlandı?
iqtisadçıların

•

mexaniklәrin
sәnәtkarların
dizaynerlәrin
texnoloqların

240 1937ci ildә hansı dahi emmiqrant tәrәfindәn Çikaqoda Sәnaye Dizayn İnstitutunun tәmәli
qoyuldu?

•

Vasiliy Kandinskiy
Valter Qropius
Van de Valde
Laslo MoxoyNad
Mis van Der Poe

241 Kimi Amerika dizaynının pioneri adlandırırdılar?

•

yaradıcılıq ideyalı
humanist ideyalı
siyasi ideyalı
humanist ideyalarına tam әks olanlar
bәdiitexniki ideyalı

242 Henri Ford öz müәssisәlәrini yenidәn qurulması üçün neçә milyon dollar vәsait xәrclәmişdir?

•

21
19
16
18
20

243 Neçә il әrzindә amerikanın vәtәndaşları hәr hәftә orta hesabla yüz min nәfәr öz iş yerlәrini
itirirdi?

•

7
5
4
3
6

244 Neçәnci ildә Amerikada işsizlәrin sayı, sәnayedә işlәyәnlәrin sayının yarısını tәşkil edirdi?

•

1935ci ildә
1934cü ildә
1932ci ildә
1933cü ildә
1936cı ildә

245 Rәssamqrafik Uolter Dorvin Tiq neçәnci ildәn bәzi “İstmen Kodak” firması ilә sәmәrәli
әmәkdaşlıq edirdi?

•

1928ci ildәn
1924cü ildәn
1925ci ildәn
1927ci ildәn
1926cı ildәn

246 Uolter Dorvin Tiq tәrәfindәn “Dizayn bu gün” adlı kitabı neçәnci ildә çapdan çıxmışdır?

•

1937ci ildә
1938ci ildә
1938ci ildә
1940cı ildә
1942ci ildә

247 Hansı amerika pionerlәri dizaynın kommersiya xassәli olduğunu qeyd edirdilәr?

•

A.Qyustav vә İ.Qolomştok
Con Pekiston vә Qotfrid
Uilyam Morris vә Frans Relo
Reymond Loui vә Uolter Tiq
Henri Koul vә Con Reskin

248 Staylinq mәmulatın xarici görkәminin formalaşmasından maksimal gәlir әldә edilmәsi nәzәrdә
tutulduğundan o nә ilә ayrılmaz bağlı olmalıdır?

•

moda ilә
zövqlә
stillә
keyfiyyәtlә
estetika ilә

249 Amerikanın LosAncelos incәsәnәt mәktәbi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1934cü ildә
1931ci ildә
1930cu ildә
1932ci ildә
1933cü ildә

250 Neçәnci ildә ABŞda dizayner mәktәblәri Bauxauzdan faşist Almaniyası tәrәfindәn qovulmuş
emiqrant xadimlәrin sayәsindә yaradıldı?

•

1931ci il
1933cü il
1934cü il
1930cu il
1932ci il

251 Moskvada metropolitenin açılışından sonra hansı növ nәqliyyәtın problemlәri hәll olundu?

•

xidmәti
şәxsi
özәl
kütlәvi
ictimai

252 XanMaqomedov 19171940ci illәrdә sovet dizaynının inkişafı vә tәşәkkülünü nüçә etapa ayırır?

•

7
3
4

5
6

253 Müharibә dövrünәdәk mühәndis dizaynını nә tәmsil edirdi?

•

nәzәri seminarların fәaliyyәtdә olan proqramı
sovet dizaynerlәri yaradıcılıq birliyinin nümunәlәri
sovet dizaynerlәri yaradıcılıq birliyinin nümunәlәri
texnikanın nadir nümunәlәri
texnikanın nadir nümunәlәri

254 Sovet Rusiyasında 1920ci ildә Yakov Molestoviç Qakkelm tәrәfindәn nә yaradılmışdır?

•

paravoz
elektrovoz
trolyebus
teplovoz
lokomativ

255 Sovet Rusiyasının dәmir yolunda yaranmış qabaqcıl әnәnәlәrә әsasәn beynәlxalq forma
әmәlәgәtirmә tendensiyalarına uyğun orijinal konstruksiyalı nә yaradılmışdır?

•

mexanizmlәr
avadanlıqlar
nәqliyyat vasitәlәri
paravozlar
dәzgahlar

256 1930cu illәrdә Sovet ölkәsindә memarlıqdizayner unikal kompleks obyektihansı nәqliyyat
vasitәsinә aiddir?

•

dәmiryol nәqliyyatına
avtobuslara
sәrnişin avtomobillәrinә
Moskva metropoliteninә
trolleybuslara

257 Hansı ildә MKnin birlәşmiş Plenimu Stalin qrupu vә partiyası kursunu müdafiә etdi?

•

1933
1932
1930
1929
1931

258 Hansı ildә Sovet Rusiyasında mühәndis dizaynı maşınqayırmanın sürәtli artması ilә әlaqәdar
“nadir” pozisiyadan uzaqlaşdı?

•

1960 illәrdә
1940 illәrdә
1920 illәrdә
1930 illәrdә
1950 illәrdә

259 1920ci illәrdә hansı Rus alimi faydalı iş әmsalı parovozdan 34 dәfә yüksәk olan teplovozu

yaratmışdır?

•

Robert Uayr
Uilyan Şekkel
Qennes Mayer
Yakov Qakker
Xristian Qyugens

260 Neçәnci ildә mühәndis dizaynı maşınqayırmada tәyyarә istehsalı sürәtlә inkişaf etdikcә unikallığı
getdikcә geri çәkilmişdir?

•

1925ci ildә
1928ci ildә
1928ci ildә
1930cu ildә
1926cı ildә

261 Sovet tәyyarәlәrinin uzaq mәsafәlәrә uçuş әnәnәsi davam etdirilәrәk neçәnci illәrәdәk
idealogiyalara çevrildi?

•

1929cu ilәdәk
1931ci ilәdәk
1932ci ilәdәk
1928ci ilәdәk
1930cu ilәdәk

262 Tәyyarәlәrinin uzaq mәsafәlәrә vә yüksәkliklәrә uçuşu hansı hәddә çatırdı?

•

lazımlı
orta
yüksәk
rekord
yaxşı

263 Sovet ölkәsindә bәdii yaradıcılıq sahәsindә nisbi prüralizm nә vaxt MKnin qәrarına әsasәn lәğv
edilmişdir?

•

XX әsrin 50ci illәrindә
XX әsrin 30cu illәrindә
XX әsrin 10cu illәrindә
XX әsrin 20ci illәrindә
XX әsrin 40cı illәrindә

264 Neçәnci ildә Sovet Rusiyasında mühәndisdizaynı “unikallıq” mövqeyindәn uzaqlaşırdı?

•

1910cu illәrdә
1940cı illәrdә
1950ci illәrdә
1930cu illәrdә
1920ci illәrdә

265 Sovet Rusiyasında lokomotivlәrin formasının konstruksiyasının yaradılması üçün hansı әsas
tәlәblәr nәzәrә alınırdı?
texnikitexnoloji

•

konstruksiyanın orjinallığına
texniki estetika
funksionaltexniki
istismar tәlәblәrinә

266 Rusiyanın memarı, incәsәnәtşünas doktoru, әdәbiyyat vә icәsәnәt sahәsindә dövlәt laureatı vә
mükafatına layiq görülmüş, Sovet avanqardının lideri kim olmuşdur?

•

Viktor Sarokin
Sergey Stepanov
Nikolay Petrov
Sәlim XanMaqomedov
Yefim Tomofeyev

267 Neçәnci ildә zәngin memarlıq karyerasına başlayan Rayt mәhşur "İncәsәnәt vә maşın sәnәti"
sözünü söylәmişdir?

•

1909cu ildә
1905ci ildә
1903cü ildә
1901ci ildә
1907ci ildә

268 Frank Lloyd Rayt neçәnci әsrin sәnaye dizaynının әsas prinsiplәrini göstәrmişdir?

•

XV әsrin
XVIII әsrin
XIX әsrin
XX әsrin
XVII әsrin

269 Arxitekturatikinti, mühәndistexniki sahәlәrin hansı növü metropolitenin layihәlәndirilmәsi ilә
sıx bağlıdır?

•

cihazqayırma
kimya
maşınqayırma
dizayn
elektronika

270 Xarici metronun tikintisinin etibarlılığı, komfortu vә gözәlliyini nәzәrә alaraq metropolitenin
layihәlәndirilmәsindә nәyә icazә verilmir?

•

zövqsüzlük
vaxt itkisinә
material itkisinә
sәhvlәrә
pis keyfiyyәt

271 Ölkәnin sәnayelәşdirilmәsi sahәsi nәyә söykәnirdi?

•

proqressiv texnologiyanın tәtbiq olunmasına
iqtisadi sәnayenin inkişafına
kimya sәnayesinin inkişafına
baza sahәlәrinin inkişafının sürәtlәndirilmәsinә

ağır maşınqayırmanın inkişafına

272 Müharibәdәn әvvәlki dövrün neçәnci ilindә mühәndis dizaynı rus mühәndis mәktәbinin
nümayәndәlәri tәrәfindәn tәqdim edilirdi?

•

1923cü il
1925ci il
1926cı il
1920ci il
1922ci il

273 Әdәbiyyat vә incәsәnәt zamanı fәth edәn qәhrәmanlıq mövzularına aid mövzular mühüm
dәrәcәdә öz nәyini tapmışdır?

•

istifadәsini
әksini
aktuallığını
populyarlığını
tәtbiqini

274 Neçәnci illәrdә sәnaye mәhsullarının vә incәsәnәtin layihәlәndirmә yolları kәskin dәyişdi?

•

1920ci illәrdә
1930cuı illәrdә
1960cı illәrdә
1950ci illәrdә
1940cı illәrdә

275 Rusiyanın memarı XanMaqomedov 19171940cı illәr әrzindә Sovet dizaynının taranması vә
inkişaf dövrünü neçә mәrhәlәyә bölmüşdür?

•

7
5
4
3
6

276 Yeni yaradılmış texniki mәhsul ilk növbәdә hansı stilә aiddir?

•

modern
arxitektura
bәdii
mühәndis
geyim stili

277 XIX әsrin I yarısında maşının estetik formasına yiyәlәnmәk üçün nәdәn istifadә edilib?

•

dizayn
incәsәnәt
layihәlәndirmә
arxitektura
texnologiya

278 Makintoş vә onun hәyat yoldaşı Marqaretin Venada keçirilәn Beynәlxalq sәrgisi nәyә sәbәb
olmuşdur?

•

hәyacan
tәәsürat
yenilik
sensassiya
güclü tәsir

279 ABŞda telefon xәttindә olduğu kimi teleqraf xәttinin kömәyilә sәsin mәsafәdәn ötürülmәsinә
görә hansı alim patentә layiq görülmüşdür?

•

K.Bents
A.Bell
Q.Ford
Q.Daymler
Q.Qelford

280 Fotoqrafiyanın yaranması hansı ilә aid edilir?

•

12 sentyabr 1860 il
18 dekabr 1841 il
10 oktyabr 1740 il
10 oktyabr 1839 il
22 noyabr 1850 il

281 Fәza sahәlәrinin fәthi mövzusu harada böyük şöhrәt qazanmışdır?

•

şәkillәrdә
jurnalda
plakatda
әdәbiyyat vә incәsәnәtdә
qәzetdә

282 Plakatların atributlarının tipik tәbliğatı neçәnci illәrә tәsadüf edirdi?

•

1960cı illәrә
1940cı illәrә
1920ci illәrә
1930cu illәrә
1950ci illәrә

283 Optikimexaniki sәnayenin birlәşmәsinin qarşısında hansı vacib sual qoyulmuşdur?

•

fotoştativlәrin hazırlanması haqqında
fotokağızların hazırlanması haqqında
optikşüşәnin hazırlanması haqqında
fotoaparatların kütlәvi modelinin buraxılması haqqında
fotomaterialların hazırlanması haqqında

284 Әksәriyyәt göstәricilәrinә görә SSRİ 1913cü ildә dünyada neçәnci yerdәn neçәnci yerә keçdi?

•

VII yerdәn V yerә
VI yerdәn I yerә
V yerdәn II yerә
IV yerdәn II yerә
VIII yerdәn III yerә

285 1930cu illәrdә Sovet İttifaqında elm vә texnikanın inkişafına nә mane oldu?

•

bәdii yaradıcılığın lәğvi
әdәbibәdii tәşkilatların yenidәn qurulması
әdәbiyyat vә incәsәnәtdәki ağır vәziyyәt
totalitar rejim atmosveri
sәnaye vә incәsәnәt yollarının ayrılması

286 1934cü ilin yanvarında Xarkov şәhәrindә “FED” fotokamerasının neçәnci partiyası istehsal
edilmişdir?

•

II partiyası
IV partiyası
V partiyası
I partiyası
III partiyası

287 Amerikanın hansı tanınmış memarının fәaliyyәti, layihәlәri ABŞda elәcә dә Avropanın layihә
ideologiyası vә tәcrübәsinin inkişafına mühüm dәrәcәdә tәsir etdi?

•

A.Lovrentyevin
A.Rodçenkonun
L.Sallivenin
F.Raytın
A.Tatlinin

288 Makintoşun dizaynı hansı avropa stilinin әn yüksәk nöqtәsindә durur?

•

borokko
de steyl
futurizm
modern
rokoko

289 Sovet tәyyarәçilәri neçәnci illәrdә bir neçә uzaq uçuşlar etmişlәr?

•

1940cı illәrin axırı
1930cu illәrin axırı
1930cu illәrin әvvәli
1920ci illәrin ortası
1940cı illәrin ortası

290 Hansı rәssamların plakatları rәssamlıqda assosiasiya edilir?

•

A.Deynekin
S.Senkinanin
A.Rodçenko
Q.Klutsisin
V.Yelkinanin

291 Nә üçün Bauxauz özünün әn yaxşı tәlәbәlәrini tәhsil zamanı bir neçә müddәt fabriklәrdә
işlәmәyә mәcbur edirdi?
istehsalat mәdәnyyәtinin öyrәnilmәsi üçün
çeşidlәrlә tanışlıq üçün

•

texnoloji proseslәrin öyrәnilmәsi üçün
sәnaye metodlarının tam öyrәnilmәsi üçün
praktiki işlәrin öyrәnilmәsi üçün

292 XX әsrin әvvәllәrindә Sovet avanqardının tәdqiqatında lider kim olmuşdur?

•

Sәlim XanMaqomedov
Y.Stolyarov
A.Mojayski
N.Jukovski
P.Enqelteyer

293 Optikamexaniki sәnayenin tresti nә vaxt yaradılmışdır?

•

1940cı illәrin I yarısında
1930cu illәrin әvvәlindә
1922ci ildә
1920ci illәrin I yarısında
1910cu illәrin sonunda

294 Dünyada ilk dәfә istehsal edilәn tәk obyektivli, güzgü prizması olan fotokamera necә adlanırdı?

•

”Rekord”
”Memont”
”Qomz”
”Sport”
”Smena”

295 İstehsal edilәn hansı fotokameralar kifayәt qәdәr baha olduğundan kütlәvi istehlakçıların
әksәriyyәti üçün әlçatmaz idi?

•

”Malyutka” vә “Smena”
”FED”vә “Sport”
”Fotokor1” vә “Fotokor2”
”Pioner” vә “Yunnıy fotokor”
”Uçenik” vә “Reporter”

296 Optikamexaniki sәnayesinin tresti öz adını dәyişәrәk optikamexaniki sәnayesinin nәyi
adlandırılırdı?

•

optik aparatların birliyi
fotokameraların birliyi
ümumittifaq birliyi
optikamexaniki birliyi
optik cihazların birliyi

297 1925ci ildә kim tәrәfindәn Amerikada texniki sәviyyә ilә inşaat vә sәnaye mәdәniyyәtinin
kontrastına dair öz fikirlәrini obrazlı ifadә edәrәk deyilmişdir: "Bu müasir mühәndisliyin yüksәk
nailiyyәtidir"?

•

B.Qeddes
V.Mayakovskiy
P.Lounin
D.Kazitskiy
L.Xolvayn

298 Amerikada kim ali mәktәb diplomunu almamasına baxmayaraq teatrda vәzifәdә işlәyirdi?

•

P.Kolenin
L.Rayt
A.Loos
B.Qeddes
A.Bretlart

299 Neçәnci әsrin I onilliyindә incәsәnәtdәki yeni stilin axınına diqqәt yetirmәyib, bunlardan aktiv
istifadә etmәyә başalamışlar?

•

XVIII әsrin
XVI әsrin
XVII әsrin
XIX әsrin
XX әsrin

300 Neçәnci ildә ABŞda ilk televizor görünmәyә başlandı?

•

1935ci ildә
1930cu ildә
1932ci ildә
1928ci ildә
1933cü ildә

301 Rusiyada ilk dәfә sadә teleqәbuledici neçәnci ildә SanktPeterburq Kazitskiy adına zavodunda
A.V.Bretlart tәrәfindәn tәrtib edilmişdir?

•

1935ci ildә
1932ci ildә
1930cu ildә
1928ci ildә
1933cü ildә

302 Parisdәki 300 metrlik qüllәnin konstruktoru kim olub?

•

Q.Zemper
Q.Koul
İ.Qolomştok
C.Reskin
A.Eyfel

303 İncәsәnәt vә texnikanın inteqrasiyası hansı dövrә aid edilir?

•

XX әsrin II onilliyi
XIX әsrin ortaları
XX әsrin I onilliyindә
XIX әsrin axırı, XX әsrin әvvәli
XIX әsrin son onilliyi

304 ABŞ konqresinin 11 iyun 2002ci ildә qәbul etdiyi qanuna әsaslanaraq A.Bellin yerinә hansı
italyan alimi telefonun ilk ixtiraçısı adını almışdır?

•

Antonio Meiççi
Tomas Edison

Qotlib Daymer
Riz Morze
Rudolf Qrimer

305 Radioqәbuledicinin icadına görә Popov hansı mükafata layiq görülmüşdür?

•

fәxri şәhadәtnamә
bürünc medal
gümüş medal
qızıl medal
pul mükafatı

306 Hansı alim kameranın kömәyilә qaranlıq otaqda müәyyәn bir obrazın yaranmasını müşahidә
etmişdir?

•

Pol Rubens
Leonardo da Vinçi
Mikelancelo
A.VanDeyk
Rembrandt

307 Ölkәdә texnikadakı nailiyyәtlәrin kütlәvi şәkildә yerinә yetirilmәsinә nәlәr kömәk etmişdir?

•

fotomontajlar
qәzetlәr
albomlar
jurnallar
plakatlar

308 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

309 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

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

•

rәngin psixofizioloji faktorları
rәngin emosional vә informasiya sistemi
rәngin psixoloji vә informasiya sistemi
rәngin vizual informasiya sisteminin vasitәlәri
rәngin estetik vә informasiya vasitәlәri

311 Qrafiki firma stilinin termini adәtәn hansı mühitin sistemini işarә edir?
xalq tәsәrrüfatının

•

kommunal tәsәrrüfatın
sosial mәdәni sferanı
vizual kommunikasiya
dövlәtin iri idarәlәrin

312 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

313 Qrafiki firma stili nәyi göstәrir?

•

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

314 Reklam vә firma stilin yüksәk zirvәsi necә adlandırılır?

•

keyfiyyәt nişanı
istehsalat nişanı
müassisә nişanı
әmtәә nişanı
nümunә nişanı

315 Damadama tavanlı mәnzil insanlara necә tәsir edir?

•

otağın hәcmini azaldır
müsbәt
mәnfi
psixologiyaya tәsir edir
әsәbilik

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

•

7
5
4
3
6

317 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

318 Vizual kommunikasiya dizaynını şәrti olaraq necçә qata bölmәk olar?
7

•

5
4
3
6

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

•

qeyrinormal
qәnaәtbәxş
normal
cәlbedici
yaxşı

320 Görmә illüziyasının öyrәnilmәsinin әsası neçәnci ildә qoyulmuşdur?

•

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

321 Rәngin kömәyilә hәll edilәn mәsәlәlәri bölmәk olar?

•

altı
dörd
beş
üç
sәkkiz

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

•

1962
1960
1955
1950
1965

323 Mәşhur “Kokakola” içkisinin reklamı kim tәrәfindәn tәrtib edilmişdir?

•

Şmidt Ştolts
Marsel Bayer
Qustaf Kliçik
Frank Robinson
Xinerk Şeper

324 Әmtәә işarәsi mütlәq onun istifadә edilmәsindәn nә edilmәlidir?

•

idarә vә tәşkilatın tәlәbinә uyğun gәlmәlidir
dövlәt nәzarәtindәn keçmәlidir
yoxlamadan keçmәlidir
qeydiyyatdan keçirilmәlidir
bәdii cәhәtdәn yaxşı tәrtib olunmalıdır

325 Mәşhur “Kokakola” içkisinin reklamı kim tәrәfindәn tәrtib edilmişdir?

•

Şmidt Ştolts
Marsel Bayer
Qustaf Kliçik
Frank Robinson
Xinerk Şeper

326 Rusiyada tәtbiqi qrafikanın inkişaf fazası hansı illәrdә başlamışdır?

•

1950
1965
1960
1970
1980

327 Reklam elementlәri ilә Niderland “Şell” neft kompaniyasının әmtәә nişanı arasında olan fәrq
nәdәn ibarәtdir?

•

rәnglәrin seçilmәsindәn
ornamentindәn
kontrastlığından
vizual obrazından
kompozisiyadan

328 Neçә ildir “Kokakola” içkisinin әmtәә markası dәyişmәmiş qalır?

•

150
130
120
100
110

329 Almaniyada başlayan incәsәnәtin vә texnikanın inteqrasiyası hansı ölkәdә güclü impulsa sәbәb
oldu?

•

Avstriyada
Fransada
İngiltәrәdә
Rusiyada
Yaponiyada

330 1920ci ildә hansı ölkәdә predmet alәminin yeni formaәmәlәgәtirmә prinsiplәri formalaşdırıldı?

•

Fransada
Yunanıstanda
İtaliyada
Rusiyada
Almaniyada

331 Rusiyada fәzapredmet mühiti neçәnci ildә inkişaf etmişdir?
1916
1913
1915

•

•

1910
1914

332 XX әsrin incәsәnәtinә hnası talantlı rәssam böyük tәsir göstәrmişdir?

•

Sergey Nikolayev
Boris Kuşnir
Vasiliy Pletnev
Kazemir Maleviç
Aleksandr Boqdanov

333 Kazemir Maleviç mәkan incәsәnәtinin gәlәcәk inkişafı üçün özünün “predmetsiz stilini” neçәnci
ildә tәrtib etmişdir?

•

1910
1917
1916
1914
1915

334 Kazemir Maleviç stilin әsasını tәşkil edәn, son dәrәcәdә sadә elementlәrini hansı әsrdә tәklif
etmişdir?

•

XIX
XVI
XVII
XX
XVIII

335 Almaniayada başlanan incәsәnәt vә texnikanın inteqrasiyası harada güclü impuls aldı

•

Avstriyada
Fransada
İngiltәrәdә
Rusiyada
Yaponiyada

336 Kim Rusiyada әsaslı incәsәnәt әmәyinә görә Dövlәt mükafatına layiq görülüb?

•

İvan İvanoviç Borisov
Nikolay Sergeyeviç
Peter İvanoviç Papov
Salim XanMaqemodov
Fyodor Vasileviç Runqe

337 XX әsrin incәsәnәtinә hansı talantlı incәsәnәt xadimi böyük tәsir göstәrmişdir?

•

Sergey Nikolayev
Boris Kuşner
Vasili Pletnev
Kazimir Maleviç
Aleksandr Boqdanov

338 Neçәnci ildә Kazimir Maleviç özünün fәza incәsәnәtinin inkişafında әşyasız stili işlәdi?
1917

•

1914
1910
1915
1914

339 Neçәnci ildә konstruktivizm yaradıcılıq istiqamәti rәssamlar qrupu tәrәfindәn onu ifadә edәn
termin kimi yaradıldı?

•

1924
1921
1920
1922
1923

340 Neçәnci ildә Moskvada Bәdii Mәdәniyyәt İnstitutu tәşkil edildi?

•

1924
1922
1921
1920
1925

341 Tәsvirdәn konstruksiyaya vә konstruksiyadan istehsalata keçid etapında Q.Klumsisin işlәri necә
rol oynadı?

•

әhәmiyyәtsiz
vacib
böyük
gözә çarpan
әhәmiyyәtsiz

342 Konstruktorların işçi qruplarının tәşkilati yığıncağı nә vaxt olub?

•

25 iyul 1924 il
23 fevral 1920 il
20 aprel 1922 il
18 mart 1921 il
22 may 1923 il

343 Cildlәrin vә digәr rakurs üzrә yeniliklәrdәn vә fotoqrafiyada işıqla kölgәdәn istifadә edәrәk
plakat yaradan әsl fotomontaj ustası km olmuşdur?

•

K.Maleviç
Y.Barxatova
Y.Sidorov
A.Rodçenko
B.Arbatov

344 Rusiyada kim incәsәnәtә dair yazdığı fundamental әsәrinә görә Dövlәt mükafatına layiq
görülmüşdür?

•

İvan İvanoviç Borisov
Nikolay Sergeyeviç Solovyov
Pyotr İvanoviç Popov
Sәlim XanMaqomedov

Fyodor Vasilyeviç Runqe

345 Rusiyada incәsәnәtin avanqard axınına kim tәrәfindәn mühafizә olunurdu?

•

tәşkilat
humanitar
ictimaiyyәt
dövlәt
texniki

346 1917ci ildә “Proletar incәsәnәti” harada yaranmışdır?

•

İvanovada
Petroqradda
Tulada
Samarada
Moskvada

347 Rәssam Kazemir Maleviç memarlara kömәk mәqsәdilә sadә hәndәsi formaların nәdәn mәhrum
olan yeni baxışla görmәsini tәklif etdi?

•

stili
rәsmi
ornamenti
dekoru
elementi

348 Konstruktivizmin tәmәli kim tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

Dmitriy Sokolov
Vasiliy Stepanov
Aleksandr Rodçenko
Vladimir Tatlin
Boris Arbatov

349 Tәdqiqat mühitinin formalaşmasının yeni prinsiplәri 1920ci ildә harada tәrtib edilib?

•

Fransada
Yunanıstanda
İtaliyada
Rusiyada
Almaniyada

350 Hansı illәrin müәyyәn formaların yaradılması qanunauyğunluğu, hәtta müasir tәdqiqat
üsullarından istifadә etmәklә qorunub saxlanılmışdır?

•

1930 vә 1950
1910 vә 1920
1930 vә 1940
1920 vә 1930
1940 vә 1950

351 “Memarlığın sәmәrәliliyi” axının liderlәrindәn biri olan V.F.Krinskiy öz tәcrübәsini “Memarlıq
fәza elementlәrinin kompozisiyaları” adlı kitabında neçәnci illәrdә şәrh etmişdir?
19371966cı illәrdә

•

19351970ci illәrdә
19301960cı illәrdә
19341968ci illәrdә
19361965ci illәrdә

352 A.Rodçenko tәrәfindәn qrafika fәnni neçәnci illәr әrzindә tәdris olunurdu?

•

19151927ci illәr
19201925ci illәr
19251930ci illәr
19201922 ci illәr
19151925ci illәr

353 İnqilabdan әvvәlki Rusiyada incәsәnәt vә texnikanın inteqrasiyasının nәyidir?

•

incәsәnәtlә texnikanın birlәşdirilmәsinin istiqamәtidir
predmet alәminin yaradılması üçün әsas istiqamәtlәrdәn biridir
incәsәnәtlә texnikanın birlәşdirilmәsinin formasıdır
әsas istiqamәtlәrindәn biridir
istehsal incәsәnәtinin nәzәri vә tәcrübi fәaliyyәtidir

354 1925ci ildә Parisdә keçirilәn beynәlxalq sәrgiyә nә üçün Almaniya buraxılmayıb?

•

iştirak edәnlәrin tәlәbini yerinә yetirmәyә imkanı olmayan ölkә kimi
nizamnamәyә әsasәn haqqı olmayan ölkә kimi
buna haqqı olmayan axın kimi
aqressor ölkә kimi
keçmişdә yolverilmәz tәqlid ölkә olduğu üçün

355 ABŞin ticarәt naziri Qerbert Quver Parisә neçә nәfәrdәn ibarәt nümayәndә heyәti göndәrdi?

•

110
80
50
108
62

356 III Beynәlxalq abidәsinin layihәsinin üçmetrlik modeli kim tәrәfindәn hazırlanıb?

•

A.Lovrentev
E.Borisov
T.Sergeyev
V.Tatlin
A.Belov

357 Paris sәrgisinin nizamnamәsi nәyi diktә edirdi?

•

xüsusi stendlәrdә hәcmi nümayişi
eksponatların quraşdırılmasında görünüş sahәsinin aşkar etmәyi
keçmişi qiymәtlәndirmәyi
eksponatların müasirliyә uyğunluğunu
әşyaları onları әhatә edәn mühitdә göstәrmәyi

358 Hansı xalqın milli dekorativ incәsәnәti çoxobrazlı sәrgi eksponatları tәәsüratı yaradır?
Şimali Qafqaz

•

Mәrkәzi Asiya
Pribaltika
Orta Asiya vә Zaqafqaziya
Skandinaviya

359 Beynәlxalq Paris sәrgisindә sovet şöbәsinin eksponatları nә oldu?

•

müqayisәli kompakt interyerin nümayişi
yeni texnika vә texnologiyanın nümayişi
yeni estetikanın müәyyәn formasının әyani nümayişi
yeni ictimai interyerin nümayişi
әtraf mühit әşyalarının nümayişi

360 Hansı dizayner vә müәllim XX әsrin 20ci illәrinin әşya mühitinin müәyyәn formasının fәza
kompozisiyasının qurulması prinsiplәrini fәrqlәndirmişdir?

•

S.A.Boqomolov
T.S.Tolkunov
İ.P.Sidorenko
A.N.Lavrentyev
D.V.Vasilyev

361 “Stroqanovka” bazası vә rәssamlıq, heykәltaraşlıq, memarlıq mәktәblәrinin bazasında hansı
sәrbәst Birinci vә İkinci Dövlәt emalatxanaları tәşkil olunmuşdur?

•

incәsәnәt
texnoloji
texniki
bәdii
sәnәtkarlıq

362 Neçәnci ildә Ali Bәdiitexniki mәktәbin emalatxanalarının adı (ABTME) dәyişәrәk Ali bәdii
texniki İnstitut (ABTİ) adlandırılmışdır?

•

1922ci il
1928ci il
1930cu il
1926cı il
1924cü il

363 Tanınmış nәzәriyyәçi N.Ladovskiy emalatxanalar hansı layihәlәndirmә üsulunu daxil etmişdir?

•

proyeksiyalı
mühәndis
qrafiki
maketli
hәndәsi

364 Hansı tanınmış nәzәriyyәçi formanın әmәlә gәtirilmәsinә tәsir edәn әsas faktorları müәyyәn
etmişdir?

•

V.P.Kuznetsov
İ.P.Tarasov
İ.T.Nikolayev
N.A.Lodovskiy

S.N.Timofeyev

365 Kim tәrәfindәn emalatxanalarda tәrtib etdiyi layihәlәndirmәnin konsepsiyasına, dizaynın erkәn
tәhsil sistemi kimi baxmaq olar?

•

S.Alekseyev
T.Moqelyov
N.Stepanov
A.Rodçenko
A.Mamontov

366 “Rәng” fәnnini hansı müәllimlәr tәdris edirdi?

•

V.Taylin, A.Lavrentev
N.Lodovskiy, İ.Morozova
V.Krinskiy, A.Lodovskiy
A.Vesnin, L.Popova
K.Melnikov, B.Qeddes

367 “Rәng” fәnnin tәdrisinin birinci proqramı necә adlanırdı?

•

maksimum proqram
rәnglәrin xüsusiyyәtlәri
tәdris proqramı
minimum proqram
xromatik rәnglәr

368 Dermet fakültәsinin tәlәbәlәri üçün rәng fәnnini hansı müәllim tәdris edirdi?

•

E.Kruçenix
A.Stenberq
V.Stepanova
A. Rodçenko
K.Maleviç

369 Neçәnci әsrin sonunda Rusiyada bәdii sәnayenin tәcrübәsi vә nәzәriyyәsi aktiv iştirak edirdi?

•

XVI әsrin
XVIII әsrin
XX әsrin
XIX әsrin
XVII әsrin

370 Hansı dövrlәrdә Rusiyada reklam qarfikası vә plakatın inkişafının dönüş dövrü idi?

•

XX әsrin sonu vә XXI әsrin әvvәli
XIX әsrin әvvәli vә XX әsrin sonu
XIX әsrin ortası vә XX әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu vә XX әsrin ortası

371 Pavilyon da daxil olmaqla (Sovet) mәşvәrәt (mәslәhәt) şöbәsi kim tәrәfindәn yaradılıb?

•

V.Brodski
İ.Privalov
E.Lyubimov

•

K.Melnikov
P.Antonov

372 Paris sәrgisindә yeni pavilyon arxitekturasının prinsiplәrini nә tәyin edirdi?

•

әnәnәvi ornamentli xarakter
bәdii xarakter
müasir xarakter
novator xarakteri
çox gözәl qeyriklassik xarakter

373 Sәrginin Sivet şöbәsindә III Beynәlxalq abidәsi modeli hansı yeri tutdu?

•

layiqli yerlәrdәn birini
әsas yerlәrdәn birini
obyektiv yerlәrdәn birini
kafi yerlәrdәn birini
yaxşı yerlәrdәn birini

374 Paris sәrgisinin işçi klubunun yaradılmasında A.Rodçenko necә iştirak edirdi?

•

dizaynerornamentçi
dizaynerproqramçı
dizaynerlayihәçi
dizaynerixtiraçı
dizaynerrasionalist

375 Paris sәrgisindә sovet şöbәsi pavilyonu bәdii obrazda necә kontrast yaradır?

•

tәtbiqi incәsәnәt vә dizayndan istifadә
milli ornamentli pavilyon
sәxavәtli qeyriklassik әhval – ruhiyyә
zәngin bәzәdilmiş italyan vә ingilis pavilyonu
orjinal fәza strukturu

376 Birinci vә İkinci Dövlәt sәrbәst bәdii emalatxanaların bazası әsasında Sovarkomun diktәsi ilә
neçәnci ildә Ali bәdiitexniki emalatxanaları (ABTME) yaradılır?

•

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

377 Ali Bәdiitexniki mәktәbin emalatxanaları (ABTME) neçә fakültәlәrdәn ibarәt idi?

•

12
10
9
8
11

378 “Hәcm” fәnninin, tәlәbәlәrin hansı fakültәdә tәhsil aldıqlarından asılı olmayaraq onlar tәrәfindәn
hәcmin nә olduğunu dәrk edilmәsi onun mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?
fәnnin izahından

•

fәnnin tәdqiq edilmәsindәn
fәnnә bәlәd olunmasından
fәnnin öyrәdilmәsindәn
fәnnin tәbliğindәn

379 “Hәcm” fәnnini neçә müәllim tәdris edirdi?

•

7
5
4
3
6

380 Amerikanın ticarәt naziri Q.Quver Parisdә keçirilәn sәrgiyә tәrkibindә neçә nәfәr olan
nümayәndә göndәrmişdir?

•

101
110
118
108
104

381 Parisdә keçirilәn sәrgidә Sovet şöbәsi yeni memarlıq pavilyonları vә onun daxilindә yerlәşdirilәn
eksponatlarla birgә hansı xassәsini göstәrirdi?

•

yenilikçiliyini
mütәrәqqiliyini
qabaqcıllığını
novatorluğunu
maraqlılığını

382 Paris sәrgisindә ABTME –nın ekspozisiyası әn birinci mәktәb kimi hansı sәviyyәdә tәqdim
olunurdu?

•

yaxşı sәviyyәdә
qәnaәtbәxş sәviyyәdә
orta sәviyyәdә
çox cәhәtli sәviyyәdә
yüksәk sәviyyәdә

383 Neçәnci ildә Rusiyada әşyamәkan mühiti inkişaf etmişdir?

•

1916
1913
1915
1910
1914

384 Rusiyada incәsәnәtdә avanqard axına qarşı hansı yardım edilib?

•

rasional
humanitar
ictimai
dövlәt
texniki

385 1920ci ilin әvvәlindә incәsәnәt xadimi Boris İqnatyeviç Arbatov nә haqqında yazmışdı?

•

bәdii kompozisiya sistemi haqqında
bәdiitәtbiqi incәsәnәt haqqında
yaradıcılıq fәaliyyәtinin formalaşması haqqında
”sol bәdiilik”in iki axını haqqında
avanqard axına kömәk haqqında

386 “Suppermatizm” termini kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Kazimir Maleviç
Sergey Nikolayev
Pyotr Varonin
Nikolay Aleksandroviç
Boris Arbatov

387 K.Maleviçin birinci olaraq aşkar etdiyi hәddi stil yaradan elementlәr neçәnci әsrin әsas stili oldu?

•

XIX
XVII
XVI
XX
XVIII

388 Konstruktivizmin banisi kim sayılır?

•

Dmitriy Sokolov
Vasili Stepanov
Aleksandr Rodçenko
Vladimir Tatlin
Boris Arbatov

389 Bәdii incәsәnәt İnstitutu nә etmәli idi?

•

konstruktorların işçi qrupunu tәşkil etmәli
bәdiitәtbiqi sferanı tәşkil etmәli
incәsәnәt sәnayesini tәşkil etmәli
tәsviri incәsәnәt xadimlәrini birlәşdirmәli
konstruktortәsviri incәsәnәti tәşkil etmәli

390 İncәsәnәtin kәskinkütlәvi tәşviqat formasında Q.Klumsis yeni metodu nәdә görürdü?

•

kitabın ekspozisiyalı tәrtibatında
bәdiitәtbiqi ncәsәnәtdә
küçәtәşviqat incәsәnәtindә
fotomontajda
reklam tәrtibatında

391 Konstruktivstlәrin sәnaye sahәlәrinә mühәndis mәmulatlarının formalaşdırılmasının qәbulunun
mәnimsәnilmәsi yolu ilә deyil, mühәndisarxitektura yolu ilә getdiyini kim qeyd etmişdir?

•

XanMaqomedov
K.Maleviç
K.Korovina
Y.Barxatova

D.Sarabyanov

392 1920ci illәrin әvvәllәrindә incәsәnәtşünas Boris İqnatyev Arbatov nә haqqında yazılmışdır?

•

bәdiikompozisiya sistemi
bәdiitәtbiqi incәsәnәt
yaradıcılıq işlәrinin formalaşması
sol rәssamlığın iki axını
avanqard axınının mühafizәsi

393 Hansı sadә hәndәsi forma arxitektorlara rәssam Maleviçә yeni nәzәrlәrlә baxmağa kömәk etdi?

•

stil
şәkil
ornament
dekor
element

394 1910cu ildә әyalәtdәn Moskvaya gәlәn K.Makeviç parfümeriya malları üçün hansı sifarişi yerinә
yetirdi?

•

mәhsul üçün etiket
mәhsul işarәsi
bәdii reklam
“Brokar” yoldaşlığı
bәdii plakat

395 Bәdii Mәdәniyyәt İnstitutunun әsas mәqsәdi nәdәn ibarәt idi?

•

incәsәnәt vә texnikada inteqrasiya yaratmaq
incәsәnәtin forma vә metodlarını yaratmaq
hәndәsi vә struktur әlaqә arasında bağlılıq yaratmaq
ayrıayrı incәsәnәti araşdıran elm yaratmaq
konstruksiyanın yeni forma sistemini yaratmaq

396 XIX әsrin maşın istehsalının inkişafında vә xüsusilә onun qloballaşdırma dövrlәrindә ardıcıl
olaraq incәsәnәt vә texnikanın birlәşdirilmәsinin nәyi dәyişi

•

strukturu
quruluşu
keyfiyyәti
forması
tәsilatı

397 Maşın istehsalının hәr bir inkişaf mәrhәlәsindә yaradılan predmetin forması, cәmiyyәtin
istehlakını tәmin etmәklә yanaşı әhalinin hansı zövqünü artırırdı?

•

ahәngdarlıq
istehlak
mәdәni
estetik
inkişaf

398 Memar vә nәzәriyyәçi Lazar Markoviç Lisitski poliqrafiyanı öz ideyaları vә tәcrübәsindә
predmetlәrin sәrgi ekspozisiyalarında vә dizaynında, konstruktivizmin vә supermatizmin konseptual

momentlәrini nә etmişdir?

•

cәlbedici etmişdir
transformasiya etmişdir
yeni formalara salmışdır
sintezlәşdirilmişdir
müasirlәşdirmişdir

399 Rusiyanın Toxuculuq sәnayesindә istehsal edilәn parçaların artırılmasının yüksәk olduğu
dövründә bunların hansı sәviyyәsi haqqında kәskin mәsәlә qoyulmuşdur?

•

texniki
keyfiyyәti
mexaniki
texnoloji
bәdii

400 Rusiyada dizayn yaradıcılıq fәaliyyәtinin әsas impulsu, sonralar dizaynın әsasını tәşkil edәn vә
ölkәdә hansı incәsәnәtin hәrәkәti ilә bağlı idi?

•

yaradıcılıq incәsәnәtinin
toxuculuq incәsәnәtinin
maşınqayırma incәsәnәtinin
istehsal incәsәnәtinin
cihazqayırma incәsәnәtinin

401 Futurizm XX әsrin әvvәlindә İtaliyada vә Rusiyada әmәlә gәlәn hansı incәsәnәtin axınıdır?

•

supermatizm
proletkult
konstruktivist
avanqard
kubizm

402 Konstruktivizmin bünövrәsinin ilk daşı kimin konutrelyeflәri olmuşdur?

•

Vadim Rodçenko
Yefim Starovoytov
Nikolay Stepanov
Vladimir Tatlin
Stepan Sergeyev

403 Narkompros tәrәfindәn 1920ci ildә Moskvada Bәdii Mәdәniyyәt İnstitutu tәşkil olunmuş vә
neçәnci ildә bağlanmışdır?

•

1925ci ildә
1927ci ildә
1926cı ildә
1929cu ildә
1928ci ildә

404 1920ci ildә Moskvada Bәdii Mәdәniyyәt İnstitutunun mәqsәdi tәsviri incәsәnәt xadimlәrini
birlәşdirәrәk istehsal incәsәnәtinin nәyini müәyyәn edilmәsindә ibarәt idi?
istehsala keçid mәsәlәlәrini

•

nәzәri mәsәlәlәrini
analitik vә sintetik xassәlәrini
forma vә üsullarını
tәcrübi mәsәlәlәrini

405 Inqilabdan әvvәlki Rusiyanın istehsalat incәsәnәtinin konstruktivistlәrin fәaliyyәti elm vә
texnikanın nәyinә yönәldilmişdir?

•

dizaynına
inkişafına
keyfiyyәtinә
inteqrasiyasına
sәmәrәli olmasına

406 Hansı qadın rәssam, qrafik, parça vә farfor üzәrindә rәssamın novatorluq axtarışları klasssizmin
әnәnәlәri ilә (futuristlәrin çoxunun әksinә) sıx toxunurdu?

•

N.T.Timofeyevanın
T.V.Alekseyevanın
P.A.Sidorovanın
A.S.Popovanın
A.M.Nikolayevanın

407 Modelçi rәssam, dizayner V.F.Stepanova öz hәyat yoldaşı A.Rodçenko ilә birgә yaradıcılıq
duetini tәşkil edәrәk parça üzәrindә çox sayda müxtәlif nәlәr yaratdılar?

•

texniki motivlәrini
tәbiәt motivlәrini
simvolik işarәlәrini
ornamentlәri
astroloji simvollarını

408 Vladimir Mayakovskiy “Tәşviqat vә reklam” adlı mәqalәsindә nәyi etinadsız tәnqid edirdi?

•

afişaları
tәbliğatı
elanları
reklamı
tәşviqatı

409 İlk baxışda formaәmәlәgәtirmәnin iki konsepsiyaları (konstriktivizm vә supermatizm) birbirini
nә edirdi?

•

zәnginlәşdirirdi
keyfiyyәtcә yüksәldirdi
inkişaf etdirirdi
tamamlayırdı
avanqardlaşdırırdı

410 Bәdii yaradıcılıq sferasında kompozisiya strukturunun qaydaya salınması hansı incәsәnәtşünas öz
fundamental әsәrlәrin hәsr etmişdir?
Timofey Tarasoviç Sergyuk
Vadim Nikolayeviç Petrov
Nikolay İvanoviç Sergeyev

•

•

Sәlim Ömәroviç XanMәhәmmәdov
Sergey İvanoviç Ponamaryov

411 İnqilabdan әvvәlki Rusiyada, Qәrbi Avropada olan sәciyyәvi vәziyyәtin yaranmasına imkanı necә
idi?

•

imkanı yaxşı idi
imkanı aşağı sәviyyәdә idi
imkanı az idi
imkanı yox idi
imkanı çox idi

412 Hansı konstruktivist tәsviri heykәlin tәrtibinә cәhd göstәrmişdir?

•

A.Nikolayev
V. Tatlin
Y.Sidorov
T.Tabakov
B.Arbatov

413 Maşın istehsalında incәsәnәt vә texnikanın birlәşdirmә formalarından biri olan dizaynın üçüncü
inkişaf mәrhәlәsinin yarısı hansı dövrdә baş vermişdir?

•

XIX әsrin ortası, XX әsrin sonu
XIX әsrin ortası, XX әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu, XX әsrin ortası
XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәli
XIX әsrin әvvәli, XX әsrin ortası

414 Maşın istehsalında incәsәnәt vә texnikanın birlәşdirmә formalarından biri olan dizaynın dördüncü
inkişaf mәrhәlәsinin yarısı hansı dövrdә baş vermişdir?

•

XX әsrin sonu
XX әsrin ortası
XIX әsrin sonu
XX әsrin әvvәli
XIX әsrin ortası

415 Neçәnci ildә El Lisitski öz mәruzәsindә qeyd etmişdir ki, Maleviçin “Qara kvadratı” rus
rәssamlıq avanqardının simvoludur vә yalnız onun istiqamәtinin son hәddini ifadә etmir?

•

1940cı ildә
1950ci ildә
1930cu ildә
1924cü ildә
1935ci ildә

416 L.Popova üzәrindә müxtәlif parça ornamentlәri olan neçә qadın geyimlәrinin eskizlәrini tәrtib
etmişdir?

•

40 eskiz
30 eskiz
25 eskiz
20 eskiz
35 eskiz

417 Sosializmin realizmi dövründә magazalara üzәrindә propellerlәrin, traktorların, fabrik boruların
tәsvirlәri olan çit parçalar neçәnci ildә satışa çıxarılır?

•

1935ci il
1930cu il
1925ci il
1928ci il
1932ci il

418 Vladimir Mayakovskiy Yekaterinburqda nәşr edilәn “Yoldaş Terentiy” jurnalındakı “Tәşviqat vә
reklam” adlı mәqalәsini neçәnci ildә yazmışdır?

•

1925ci ildә
1932ci ildә
1920ci ildә
1923cü ildә
1930cu ildә

419 Rusiyada ilk dәfә kimlәr tәrәfindәn Mosselpromun firma stili üzәrindә işlәmәyә başlamışlar?

•

Y.Nikitin, T.Solovyov
T.İvanov, P.Sidorov
A.Andreyev, Y.Yakovlev
V.Mayakovskiy, A.Rodçenko
N.Samoylov, D.Nikolayev

420 Hansı әsrin son illәrindә digәr kütlәvi vizual mәdәni görünüşlәrdә olduğu kimi bir çox reklam
nüminә vә hәllәri müәyyәn edilmişdir?

•

XIX әsrin
XVI әsrin
XVIII әsrin
XX әsrin
XVII әsrin

421 Neçәnci ildә Sovet Rusiyasında bәdii tәhsil sisteminin yenidәn qurulması başlandı?

•

1920ci ildә
1916cı ildә
1922ci ildә
1917ci ildә
1915ci ildә

422 Dekorativ vә bәdii incәsәnәt sәnayesinin beynәlxalq sәrgisi harada keçirilib?

•

Londonda
İtaliyada
Moskvada
Parisdә
Almaniyada

423 Beynәlxalq sәrgi hansı ölkәdә tәtbiqi incәsәnәt vә dizaynın inkişafına güclü impuls verdi?
Fransada
İngiltәrәdә

•

Rusiyada
Amerikada
İtaliyada

424 Parisdәki Beynәlxalq sәrgidә ABŞ iştirakçıları arasında kim amerika dizaynının gәlәcәk
pionerlәrindәn (tәşәbbüsçülәrundәn) biri olub?

•

Ohannes İtten
Yozef Olbrix
Anri Van de Valde
Norman Bel Qeddes
O.Şlemmer

425 Paris sәrgisindә neçә bәdii ekspozisiya, ticarәt sәnayesi müәssisәlәri olub?

•

180dәn çox
200dәn çox
130dan çox
160dan çox
150dәn çox

426 A.Rodçenkonun tәşkil etdiyi işçi klub hansı ölkәlәrdә yaradılmışdır?

•

Fransa, İtaliya, İngiltәrә
ABŞ, İngiltәrә, Fransa
İtaliya, Almaniya
SSR, Fransa, Almaniya
Yunanıstan, Türkiyә, İtaliya

427 Rusiyada maşın istehsalına keçid nә vaxtda başa çatmışdır?

•

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

428 Rusiyanın texniki cәmiyyәti nә vaxt yaradılmışdır?

•

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

429 Müasir inşaat konstruksiyasının banisi kim olmuşdur?

•

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

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

•

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

431 1897ci ildә Rusiyada savadlılığın sәviyyәsi neçә faiz idi?

•

.24
.22
.2
.211
.25

432 Rusiyanın texniki cәmiyyәtin muzeylәri hansı şәhәrlәrdә fәaliyyәt göstәrirdi?

•

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

433 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

434 Rusiyada müasir inşaat konstruksiyaların tәmәlini hansı tanınmış alim qoymuşdur?

•

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

435 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

436 Rusiyanın texniki cәmiyyәti tәrәfindәn hansı muzeyin açılmasına tәşәbbüs göstәrilmişdir?

•

incәsәnәt biliklәri
estetik biliklәr
texniki biliklәr
tәtbiqi biliklәr
mәdәni biliklәr

437 Nijne Novqorodda Rusiyanın sәnaye sәrgisi neçәnci ildә inşa edilmişdir?

•

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

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

•

altı
dörd
beş
üç
iki

439 Rusiyada neçәnci ildә bir çox dövlәt tәdbirlәri nәticәsindә ölkәdә inkişaf tempi dizaynda әn
yüksәk sәviyyәdә idi?

•

1860cı ildә
1840cı ildә
1850ci ildә
1861ci ildә
1855ci ildә

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

•

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

441 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

442 XIX әsrdә Rusiyanın nәqliyyat sistemi neçә dәfә inkişaf etmişdir?

•

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

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

•

XVII әsrdә
XVIII әsrdә
XX әsrdә
XIX әsrdә

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

•

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

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

•

445
420
510
417
450

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

•

avtomobil sәnayesinin
metallurgiya sәnayesinin
texniki tәrәqqinin
dәmir yolunun inşasının
dәzgah qayırmanın

447 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

448 1900ci ildә Parisdә Ümumdünya sәrgisinin inşasında torlu konstruksiyasını tәtbiq etdiyinә görә
müәllif V.Q.Şuxov hansı mükafata layiq görülmüşdür?

•

elmi ada
pul mükafatına
fәxri fәrmana
qızıl medala
gümüş medala

449 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

450 1910cu ildә Rusiyada yeni şriftin yaradılmasına görә ilk dәfә kim mükafata layiq görülmüşdür?

•

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

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

•

1912
1916
1910
1911
1914

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

•

1895
1892
1894
1891
1890

453 Elmitexniki vә bәdii yaradıcılığın yaxınlaşması hansı dövrdә baş vermişdir?

•

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

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

•

XIX
XVII
XVIII
XX
XVI

455 Rusiyada ilk incәsәnәt muzeyi nә vaxt yaradılmışdır?

•

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

456 1899 cu ildә “Dünya İncәsәnәti” jurnalı kim tәrәfindәn nәşr etdirilirdi?

•

A.Y. Qolovin tәrәfindәn
V.M.Vasilyev tәrәfindәn
K.A. Korovin tәrәfindәn

•

M.K.Tenişeva tәrәfindәn
V.D. Polenov tәrәfindәn

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

•

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

458 Plakat incәsәnәti hansı ölkәdә әn çox intensiv inkişaf edilirdi?

•

Italiyada
Çexiyada
Belqiyada
Fransada
Finlandiyada

459 Rusiyada hansı dövrlәrdә reklam qrafikası vә plakatın inkişafının dönüşü olmuşdur?

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

463 Plakatların istehsalında xromolitoqrafiya texnikası hansı tәlәblәri irәli sürürdü?
rәnglәrin sayını çoxaltmaq vә ölçülәri müxtәliflәşdirmәk
plakatların estetik mәzmuna diqqәti artırmaq

•

plakatların bәdii tәrtibatının keyfiyyәtini yüksәltmәk
plakatların forma vә ölçülәrini tәlәbata uyğunlaşdırmaq
rәnglәrin sayını artırmaq vә ölçülәri standartlaşdırmaq

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

•

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

465 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
XX әsrin ortalarında
XX әsrin ikinci onilliyindә

466 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
Vitaliy Aleksandroviç Fukin
Yuriy Petroviç Zıbin
Yakov Vasilyeviç Stolyarov
Stepan Nikolayeviç Sergeyev

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

•

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

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

•

bәdiiqrafiki
texnoloji
texniki
mühәndis
yaradıcılıq

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

•

standarta uyğun
orta sәviyyәdә
yüksәk keyfiyyәtli
aşağı sәviyyәdә

qәnaәtbәxş

470 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

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

•

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

472 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

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

•

Skandinaviyadan
Yaponiyadan
Amerikadan
Avropadan
Çindәn

474 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

475 V.Qropiusun arzuladığı arxitektura şöbәsi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1928
1930
1925
1927
1929

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

•

1928
1925
1920
1930
1923

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

•

yüksәk
çox yaxşı
qәnaәtbәxş
yaxşı
az

478 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

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

•

Rusiyada
ABŞda
İngiltәrәdә
Yunanıstanda
Fransada

480 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

481 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?

•

mәktәbini
sәrgisini
kollecini
institutunu
proqramları

482 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

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

•

Qinta Ştolts
Marsel Beyer
Yozef Albers
Qannes Mayer
Xinnerk Şener

484 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

485 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

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

•

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

487 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

488 Tәtbiqi qrafikaya dizayner yanaşması neçәnci ildәn başlanmışdır?

•

1950
1930
1940
1960
1970

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

•

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

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

•

ornamentlәr
obstrakt
realist
müxtәlif
tәbiәt alәmi

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

•

keyfiyyәtini
dәqiqliyini
istifadәsini
yararlı olmasını
effektivliyini

492 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

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

•

qeyridәqiq
böyük
normal
mәhdud
kiçik

494 Mühiti tәşkil edәn visual әl yaradıcılığını neçә әsas qatlara bölürlәr?
altı
dörd
beş

•

•

üç
sәkkiz

495 Açıq bәrabәr rәnglә rәnglәnmiş otaq necә görünür?

•

hündür vә rahat
qeyrirahat
hәcmi kiçilmiş
böyük vә geniş
hәcmi böyük

496 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

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

•

әyalәt
kәnd
şәhәr
bütün
qәsәbә

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

•

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

499 Rәsmlәrin kompozisiya quruluşunun vә hәcmli formaların seyr edimәsinә psixoloji xüsusiyyәtin
hansı tәsiri vardır?

•

müsbәt
mühüm
normal
qәnaәtbәxş
mәnfi

500 Paris sәrgisindәn sonra Moskvada keçirilәn MoskvaParis sәrgisi Rusiya dizaynının
yaranmasından sonrakı dövrlәrdә hansı ölkәnin gördüklәri işlәrin obyektiv qiymәtlәndirilmәsinә
imkan verdi?

•

Rusiyanın
İtaliyanın
Almaniyanın
İngiltәrәnin
Fransanın

