0966_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0966 Azәrbaycanın incәsәnәt tarixi
1 Aran mәktәbinin formalaşması hansı şәhәrlәrdәn başlamışdır?

•

Gәncә vә Qazax
Beylәqan vә Şәmkir
Ordubad vә Şәrur
Bәrdә vә Gәncә
Bakı vә Şamaxı

2 Aran memarlıq mәktәbi bir sıra cәhәtlәrilә hansı memarlıq mәktәbinә oxşardır?

•

Abşeron
Bakı
Tәbriz
Şirvan
Naxçıvan

3 Hansı memarlıq mәktәbindә inşaat materialı kimi kәrpicdәn istifadә olunurdu?

•

Şirvan vә Aran
bütün sadalanan variantlar
Aran vә Naxçıvan
Abşeron vә Naxçıvan
Şirvan vә Abşeron

4 Hansı memarlıq mәktәbinin әhәmiyyәtli xüsusiyyәtlәrindәn biri divar hörgüsüdür?

•

Aran
Naxçıvan
Şirvan
Abşeron
Urmiya

5 Naxçıvan memarlıq mәktәbinin banisi kimdir?

•

Әcәmi Naxçıvani
Mәhәmmәd әlBәvvab
Pirhüseyn Rәvan
Әcәmi Rәvan
Pirhüseyn Әbubәkr

6 Naxçıvan memarlıq mәktәbinin hansı abidәsi hәcmi etibarilә bir o qәdәr böyük tikinti tәşkil etmir?

•

Möminә xatun türbәsi
Yusif Küseyir oğlunun türbәsi
Bәrdә türbәsi
Qarabağlar türbәsi
Gülüstan türbәsi

7 Naxçıvan memarlıq mәktәbinin hansı abidәsinin memarlıq bәzәyi sadә olsa da, öz ümumi
kompozisiyasının aydınlığı vә hissәlәrin mütәnasibliyilә seçilir?

•

Qarabağlar türbәsi
Bәrdә türbәsi
Gülüstan türbәsi
Yusif Küseyir oğlunun türbәsi
Möminә xatun türbәsi

8 Azәrbaycan memarlığında әn qәdim minarә

•

Gülüstan türbәsi
Sınıqqala
Möminә xatun türbәsi
Yusif Küseyir oğlunun minarәsi
Dairәvi türbә

9 Hansı abidә orta әsr Bakısının bir simvolu kimi yüksәlir?

•

Yusif Küseyir oğlunun minarәsi
Dairәvi türbә
Gülüstan türbәsi
Sınıqqala
Qız qalası

10 Qız qalası hansı memarlıq mәktәbinә mәnsubdur?

•

Abşeron vә Naxçıvan
Aran vә Naxçıvan
ŞirvanAbşeron
bütün sadalanan variantlar
Şirvan vә Aran

11 Bәrdә türbәsi hansı memarlıq mәktәbinә mәnsubdur?

•

Abşeron vә Naxçıvan
Aran vә Naxçıvan
ŞirvanAbşeron
bütün sadalanan variantlar
Şirvan vә Aran

12 Qarabağlar türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Füzuli
Bәrdә vә Gәncә
Naxçıvan
Laçın
Ağdam

13 Şıxbabalı türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Ağdam
Naxçıvan
Füzuli
Laçın
Bәrdә vә Gәncә

14 Xaçın türbәtli abidәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Naxçıvan
Füzuli
Ağdam
Laçın
Naxçıvan

15 Mәlikәjdәr türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Naxçıvan
Ağdam
Laçın
Naxçıvan
Füzuli

16 Diribaba türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Naxçıvanın Qarabağlar kәndindә
Ağdamın Xaçıntürbәtli kәndindә
Şamaxının Mәrәzә kәndindә
Şamaxının Şıxbabalı kәndindә
Füzulinin Şıxbabalı kәndindә

17 XIXV әsrlәrdә Azәrbaycanda hansı memarlıq mәktәblәri fәaliyyәt göstәrir?

•

Bakı, Şamaxı, Mingәçevir, Beylәqan
Aran, Naxçıvan, Şirvan
Aran, Naxçıvan, Şirvan, Abşeron
Qәbәlә, Gәncә, Qazax, Şirvan
Şirvan, Abşeron, Bakı

18 Yusif Küseyir oğlunun türbәsi hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Şirvan
Abşeron
Naxçıvan
Urmiya
Aran

19 Naxçıvan memarlıq mәktәbinin hansı abidәsi bәdiimemarlıq sәviyyәsinin bir şahidi kimi
Naxçıvanın mәrkәzindә yüksәlir?

•

Dairәvi türbә
Yusif Küseyir oğlunun türbәsi
Möminә xatun türbәsi
Sınıqqala türbәsi
Gülüstan türbәsi

20 Әcәmi Naxçıvaninin hansı әsәrindә memarlıq sxemi olduqca zәngin bir surәtdә işlәnmiş vә
türbәnin bütün sәthlәri rәssamlıqla memarlığın sintezi şәklindә tәzahür edir?

•

Dairәvi türbә
Yusif Küseyir oğlunun türbәsi
Möminә xatun türbәsi
Sınıqqala türbәsi
Gülüstan türbәsi

21 Marağada qırmızı günbәz türbәsinin müәllifi kimdir?

•

Pirhüseyn Rәvan
Әcәmi Әbubәkr
Bәkir Mәhәmmәd
Әcәmi Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab

22 Marağada Göy günbәzin tikilmәzi neçәnci ilә tәsadüf edir?

•

1202
1198
1196
1204
1199

23 Urmiyadakı Dairәvi türbә neçәnci ildә inşa edilmişdir?

•

1190
1186
1184
1192
1188

24 Sınıqqala minarәsi hansı memarlıq mәktәbinә mәnsubdur?

•

Şirvan, Naxçıvan
Aran
ŞirvanAbşeron
Abşeron
Naxçıvan

25 Sınıqqala minarәsi neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1082
1080
1078
1083
1081

26 Sınıqqala minarәsinin müәllifi kimdir?

•

Pirhüseyn Rәvan
Әcәmi Naxçıvani
Әbubәkr oğlu Mәhәmmәd
Әcәmi Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab

27 Bәrdә türbәsi neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1328
1324
1322
1330
1326

28 Hansı abidәnin kompozisiyasında "Allah" sözü naxış şәklindә tәkrarlanlr?

•

Yusif Küseyir oğlunun türbәsindә
Gülüstan türbәsindә
Bәrdә türbәsindә
Dairәvi türbәdә
Möminә xatun türbәsindә

29 Şıxbabalı türbәsi neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1278
1274
1272
1280
1276

30 Xaçın türbәtli abidәsi neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1326
1322
1314
1328
1324

31 Diribaba türbәsi neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1328
1324
1422
1402
1426

32 Tәbrizdәki Göy mәscid neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1469
1467
1465
1472
1468

33 Tәbrizdәki Göy mәscidin müәllifi kimdir?

•

Pirhüseyn Rәvan
Bәkir Mәhәmmәd
Mәhәmmәd әlBәvvabın oğlu Nemәtulla
Әcәmi Rәvan
Әcәmi Әbubәkr

34 Pirsaatçay xanәgahı Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinin mәhsuludur?

•

Şirvan, Naxçıvan
Aran
ŞirvanAbşeron
Abşeron
Naxçıvan

35 Aran mәktәbinin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini göstәrin:

•

Naxçıvan memarlıq mәktәbilә eyni inşaat materialının tәtbiqi
bir sıra cәhәtlәrilә Naxçıvan memarlıq mәktәbinә oxşarlığı
bütün sadalananlar
divar hörgüsünün sәciyyәvi cәhәtlәrilә
Naxçıvan memarlıq mәktәbinә tәsiri ilә

36 Yusif Küseyr oğlunun türbәsi hansı xüsusiyyәtlәrilә sәciyyәlәnir?

•

aydın kompozisiyası
hәcm etibarilә bir o qәdәr böyük tikintisi olmaması
bütün sadalananlar
hissәlәrin mütәnasibliyi
sadә memarlıq bәzәyi

37 Әcәmi Naxçıvani hansı әsәrin tәrtibatında 3 ornament kompozisiyasını türbәnin 12 sәthindә elә
sәpәlәmişdir ki, tamaşaçı hәmişә üç müxtәlif ornament kompozisiyasını qavrayır?

•

Dairәvi türbә
Möminә xatun türbәsi
Gülüstan türbәsi
Sınıqqala türbәsi
Yusif Küseyir oğlunun türbәsi

38 Hansı abidәnin giriş sәthinin kompozisiyasında vәhşi heyvan tәsvirlәrinә rast gәlmәk mümkündür?

•

Diribaba türbәsi
Şıxbabalı türbәsi
Xaçın türbәtli abidәsi
Yusif Küseyir oğlunun türbәsi
Mәlikәjdәr türbәsi

39 Azәrbaycanda hansı türbә xalq arasında Atababa adı ilә mәşhurdur?

•

Yusif Küseyir oğlunun türbәsi
Gülüstan türbәsi
Möminә xatun türbәsi
Sınıqqala türbәsi
Dairәvi türbә

40 Dairәvi türbә Azәrbaycanın hansı şәhәrindәdir?

•

Urmiya
Abşeron
Naxçıvan
Şirvan
Aran

41 Möminә xatun türbәsi Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Naxçıvan
Aran
Abşeron
Urmiya

Şirvan

42 Gülüstan türbәsi Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Aran
Urmiya
Naxçıvan
Şirvan
Abşeron

43 Azәrbaycanda XIXV әsrlәrdә fәaliyyәt göstәrәn memarlıq mәktәblәrindәn ilki hansıdır?

•

Şirvan
Naxçıvan
Aran
Urmiya
Abşeron

44 Yusif Küseyir oğlunun türbәsinin müәllifi kimdir?

•

Әcәmi Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab
Әcәmi Әbubәkr
Pirhüseyn Әbubәkr
Pirhüseyn Rәvan

45 Möminә xatun türbәsinin müәllifi kimdir?

•

Әcәmi Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab
Әcәmi Әbubәkr
Pirhüseyn Әbubәkr
Pirhüseyn Rәvan

46 Gülüstan türbәsinin müәllifi kimdir?

•

Әcәmi Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab
Әcәmi Әbubәkr
Pirhüseyn Әbubәkr
Pirhüseyn Rәvan

47 Hansı memarlıq abidәsi Azәrbaycanda kәrpic memarlığının әn nadir abidәlәrindәn biridir?

•

Ağdam rayonunun Xaçıntürbәtli abidәsi
Füzuli bölgәsindә Şıxbabalı türbәsi
Tәbrizdә tikilmiş Göy mәscid binası
Naxçıvan şәhәrindә Möminә xatun türbәsi
Şamaxıda tikilmiş Diribaba türbәsi

48 Azәrbaycanda şәhәrsalma sәnәtinin yüksәk sәviyyәsi hansı әsrlәrә tәsadüf edir?

•

XIIIXIV әsrlәrә
XXI әsrlәrә
XIIXIII әsrlәrә
XIVXV әsrlәrә

XIXII әsrlәrә

49 XI әsrdә formalaşmış memarlıq mәktәblәrinin içәrisindә ilk memarlıq mәktәbini göstәrin

•

Abşeron
Naxçıvan
Aran
sadalanan bütün variantlar
Şirvan

50 XI әsrdәn başlayaraq Aran mәktәbinin әhatә dairәsinә düşәrәk hansı şәhәrlәr memarlıq mәrkәzinә
çevrilir

•

Bakı vә Şamaxı
Bәrdә vә Gәncә
Beylәqan vә Şәmkir
Gәncә vә Qazax
Ordubad vә Şәrur

51 Aran mәktәbinin nümunәlәri hansı şәhәrlәrdә monqol işğalından sonra tamamilә dağıdılmış vә
sonralar bir daha әvvәlki vәziyyәtinә qayıda bilmәmişdir?

•

Ordubad vә Şәrur
Beylәqan vә Şәmkir
Şәmkir vә Gәncә
Bakı vә Şamaxı
Bәrdә vә Gәncә

52 Türkiyәnin Amasiya şәhәrindәki mәsçidin aranlı sәnәtkar tәrәfindәn tikilmәsi neçәnci illәrә
tәsadüf edir?

•

12461248
12371246
12361246
12361247
12381246

53 Yusif Küseyr oğlunun türbәsi neçәnci ildә tikilmişdir?

•

1078
1196
1162
1322
1184

54 İlk insan mәskәni sayılan Azıx mağarası hansı rayonun yaxınlığındadır?

•

Şәki
Ağdam
Füzulu
Qazax
İsmayıllı

55 BabaDәrviş abidәlәri hansı rayonun әrazisindә yerlışir?
Şәki

•

İsmayıllı
Ağdam
Füzulu
Qazax

56 Qobustan qaya tәsvirlәri hansı şәhәrin 60 km cәnubunda yerlәşir?

•

Sumqayıt
Gәncә
Bakı
Bakı, Sumqayıt
Naxçıvan

57 Alimlәrimiz oyma, yonma, cızma üsulu ilә daş üzәrindә hәkk olunmuş tәsvirlәrin әn qәdim
nümunәlәrinә harada rast gәlmişlәr?

•

Abşeron, Gәncә
Ordubad, Abşeron
Ordubad, Abşeron, Bakı
Gәncә, Qazax, Bakı
Ordubad, Bakı

58 Qobustan qaya üstü tәsvirlәrdәn ov sәhnәlәri ilә әlaqәdar hansı rәsmlәrә rast gәlmәk olar?

•

yalnız maralı tәsviri
dinozavr, vәhşi quşlar
vәhşi öküz, maral, keçi
yalnız vәhşi quşlar
yalnız vәhşi öküz

59 Qobustan qayaları üzәrindәki ovçu tәsvirlәri hansı tәrzdә verilirdi?

•

xәtti
qrafik
sxematik
xәttilәkәli
şәrti

60 Hansı obraz başqa tәsvirlәrә nisbәtәn ibtidai rәssamın daha çox diqqәt mәrkәzindә olurdu?

•

yallı rәqsinin tәsviri
insan tәsviri
vәhşi heyvan
ovçuluq tәsviri
maral tәsviri

61 Uzunluğu 110 sm, hündürlüyü 88 sm ölçüdә, 3 sm dәrinliyindә oyulmuş maral rәsmi harada
tapılmışdır?

•

Azıx mağarasında, Qobustanda
Azıx mağarasında
Qobustanda
Azıx mağarasında, BabaDәrviş mağarasında
BabaDәrviş mağarasında

62 Qaya tәsvirlәri necә adlanır?

•

kalliqrafiya
epiqrafika
petroqrif
piktoqrafiya
monoqrafiya

63 Qobustan qayaları üzәrindәki vәhşi heyvan tәsvirlәrinin әn orijinal nümunәlәrinә harada rast
gәlinir?

•

Şonqardağ әtәyindәki Yazılıtәpә adlanan yerdә
Böyükdaş “Ovçular zağası” adlanan yerdә
Cingirdağ әtәyindәki Yazılıtәpә adlanan yerdә
Daşqışlaq әtәyindәki Yazılıtәpә adlanan yerdә
Kiçikdaş“Ovçular zağası” adlanan yerdә

64 Hansı dövrdә ibtidai insan tәsvir etdiyi obyekti sәrbәst kompozisiyada, canlı vә hәrәkәtdә vermәyә
cәhd edirdi?

•

tuncdaş dövründә
tunc dövründә
daş dövründә
misdaş dövründә
mis dövründә

65 Hansı oyma rәsmlәr içәrisindә kollektiv şәkildә tәsvir edilmiş insan fiqurlarına teztez rast gәlmәk
olur?

•

tuncdaş dövründә
daş dövründә
tunc dövründә
misdaş dövründә
mis dövründә

66 Hansı dövrdә totemizm әqidәlәrinin geniş şәkildә yayılması maldarlığın tәrәqqisi ilә әlaqәdar
olmuşdur?

•

mis dövründә
daş dövründә
misdaş dövründә
tuncdaş dövründә
tunc dövründә

67 Meqalitik abidәlәr hansı abidәlәrә deyilir?

•

ölülәrin qәbirlәri üzәrindә ucaldılmış konusvari tәpәlәr
daşların şaquli vәziyyәtdә yerә basdırılması nәticәsindә yaranmış, hәr tәrәfli bağlı düzbucaq qәbirlәr
şaquli olaraq yerә basdırılmış daşlar
böyük qaya parçalarından qurulmuş qәdim abidәlәr
neolit vә tunc dövründә yaradılmış çevrә boyu şaquli şәkildә әzәmәtli daşlardan düzәldilmiş abidәlәr

68 Menhirlәr nәyә deyilir?
neolit vә tunc dövründә yaradılmış çevrә boyu şaquli şәkildә әzәmәtli daşlardan düzәldilmiş abidәlәr

•

böyük qaya parçalarından qurulmuş qәdim abidәlәr
şaquli olaraq yerә basdırılmış daşlar
ölülәrin qәbirlәri üzәrindә ucaldılmış konusvari tәpәlәr
daşların şaquli vәziyyәtdә yerә basdırılması nәticәsindә yaranmış, hәr tәrәfli bağlı düzbucaq qәbirlәr

69 Dolmenlәr nәyә deyilir?

•

neolit vә tunc dövründә yaradılmış çevrә boyu şaquli şәkildә әzәmәtli daşlardan düzәldilmiş abidәlәr
böyük qaya parçalarından qurulmuş qәdim abidәlәr
daşların şaquli vәziyyәtdә yerә basdırılması nәticәsindә yaranmış, hәr tәrәfli bağlı düzbucaq qәbirlәr
ölülәrin qәbirlәri üzәrindә ucaldılmış konusvari tәpәlәr
şaquli olaraq yerә basdırılmış daşlar

70 Kromlezlәr nәyә deyilir?

•

ölülәrin qәbirlәri üzәrindә ucaldılmış konusvari tәpәlәr
böyük qaya parçalarından qurulmuş qәdim abidәlәr
neolit vә tunc dövründә yaradılmış çevrә boyu şaquli şәkildә әzәmәtli daşlardan düzәldilmiş abidәlәr
şaquli olaraq yerә basdırılmış daşlar
daşların şaquli vәziyyәtdә yerә basdırılması nәticәsindә yaranmış, hәr tәrәfli bağlı düzbucaq qәbirlәr

71 Kurqanlar nәyә deyilir?

•

daşların şaquli vәziyyәtdә yerә basdırılması nәticәsindә yaranmış, hәr tәrәfli bağlı düzbucaq qәbirlәr
böyük qaya parçalarından qurulmuş qәdim abidәlәr
ölülәrin qәbirlәri üzәrindә ucaldılmış konusvari tәpәlәr
neolit vә tunc dövründә yaradılmış çevrә boyu şaquli şәkildә әzәmәtli daşlardan düzәldilmiş abidәlәr
şaquli olaraq yerә basdırılmış daşlar

72 Azәrbaycan hansı orta әsr şәhәrlәrindә şirsiz keramik qablar istehsal olunurdu?

•

Mil düzündә, Qәbәlәdә, Mingәçevirdә, Naxçıvanda
Qәdim Gәncә, Beylәqan, Şabran, Mingәçevir, Şamaxı
Bakı, Beylәqan, Şabran, Şamaxı, Mingәçevir
Mil düzündәki Üçtәpә kurqanlarında
Tәbriz, Gәncә, Naxçıvan, Әrdәbil

73 Neçәnci әsrlәrdә şirsiz mәişәt keramikası şirli keramikaya nisbәtәn daha çox istehsal edilirdi?

•

VIIIIX әsrlәrdә
VIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
IXX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә

74 Neçәnci әsrdәn başlayaraq şirsiz keramika mәmulatlarının keyfiyyәti xeyli yaxşılaşmağa başlayır
vә onların bәdii görünüşü müxtәlif dәyişikliyә mәruz qalır?

•

X әsrdә
VII әsrdә
IX әsrdә
XI әsrdә
VIIIX әsrlәrdә

75 Neçәnci әsrdәn başlayaraq keramika mәmulatının bәzәyindә müxtәlif dekor vasitәlәrindәn daha

geniş istifadә edilirdi?

•

X әsrdә
VII әsrdә
IX әsrdә
XI әsrdә
VIII әsrdә

76 Neçәnci әsrdә şirsiz keramika mәmulatlarının dekorunda işlәdilәn xarakterik bәzәk vasitәlәrindәn
biri dә yapışdırma naxışlardır?

•

VIIX әsrlәrdә
VIIIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
IXX әsrlәrdә

77 Neçәnci әsrdә şirli mәişәt keramikasında qurğuşun tәrkibli şәffaf şirdәn istifadә edilirdi?

•

VIIIIX әsrlәrdә
VIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
IXX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә

78 Şirli mәişәt keramikasında açıqsarı rәngә necә nail olunurdu?

•

tәrkibinә mis oksidi qatmaqla
tәrkibinә şir qatmaqla
tәrkibinә dәmir oksidi qatmaqla
tәrkibinә marqans oksidi qatmaqla
tәrkibinә anqob qatmaqla

79 Şirli mәişәt keramikasında açıqyaşıl rәngә necә nail olunurdu?

•

tәrkibinә marqans oksidi qatmaqla
tәrkibinә şir qatmaqla
tәrkibinә mis oksidi qatmaqla
tәrkibinә anqob qatmaqla
tәrkibinә dәmir oksidi qatmaqla

80 Şirli mәişәt keramikasında bәnövşәyi rәngә necә nail olunurdu?

•

tәrkibinә marqans oksidi qatmaqla
tәrkibinә dәmir oksidi qatmaqla
tәrkibinә şir qatmaqla
tәrkibinә mis oksidi qatmaqla
tәrkibinә anqob qatmaqla

81 Şirli mәişәt keramikasının ilk nümunәlәrinә harada rast gәlinir?

•

Mil düzündә, Qәbәlәdә, Mingәçevirdә, Naxçıvanda
Bakı, Beylәqan, Şabran, Şamaxı, Mingәçevir
Qәdim Gәncә, Beylәqan, Şabran, Mingәçevir, Şamaxı
Mil düzündәki Üçtәpә kurqanlarında

Tәbriz, Gәncә, Naxçıvan, Әrdәbil

82 Azәrbaycanda bәdii şüşә sәnәtinin inkişafı neçәnci әsrә aiddir?

•

VIIIIX әsrlәrdә
VIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
IXX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә

83 Vaxtilә Dağıstandan tapılmış ilkin orta әsrlәrdә bürünc mәcmәyi hansı muzeydә saxlanılır?

•

Londonun Viktoriya vә Albert muzeyindә
Parisin Luvr muzeyindә
SanktPeterburqun Ermitajında
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә

84 Azәrbaycanın hansı şәhәrlәrindә qazıntı işlәri zamanı әldә edilmiş zәrgәrlik әşyalarının hәlә ilk
orta әsrlәrdә nә qәdәr yüksәk sәviyyәdә olduğunu göstәrir?

•

Tәbriz, Gәncә, Naxçıvan, Әrdәbil
Bakı, Beylәqan, Şabran, Şamaxı, Mingәçevir
Mil düzündә, Qәbәlәdә, Mingәçevirdә, Naxçıvanda
Mil düzündәki Üçtәpә kurqanlarında
Qәdim Gәncә, Beylәqan, Şabran, Mingәçevir, Şamaxı

85 Hansı bölgәdәn 19561960cı illәrdә tapılmış zәrgәrlik nümunәlәri xüsusilә maraq kәsb edir?

•

Tәbriz, Gәncә, Naxçıvan, Әrdәbil
Bakı, Beylәqan, Şabran, Şamaxı, Mingәçevir
Mil düzündәki Üçtәpә kurqanlarında
Mil düzündә, Qәbәlәdә, Mingәçevirdә, Naxçıvanda
Qәdim Gәncә, Beylәqan, Şabran, Mingәçevir, Şamaxı

86 İlkin orta yüzillikdә Azәrbaycanın hansı şәhәrlәrindә tapılmış monumental sәnәt nümunәlәri
dünya alimlәrinin arasında maraq oyadmışdır?

•

Tәbriz, Gәncә, Naxçıvan, Әrdәbil
Bakı, Beylәqan, Şabran, Şamaxı, Mingәçevir
Qazax, Ağdam, Bәrdә, Şamaxı, Astara
Mil düzündә, Qәbәlәdә, Mingәçevirdә, Naxçıvanda
Qәdim Gәncә, Beylәqan, Şabran, Mingәçevir, Şamaxı

87 Hansı şәhәrdәn tәpılmış ağ qum daşdan yonulmuş heykәl baş, bәdәn vә ayaqları ilә birlikdә 83 sm
dir?

•

Gәncә
Qazax
Tovuz
Şamaxı
Mingәçevir

88 İlkin orta yüzilliklәrdә Azәrbaycanda abidәlәr hansı sәpkidә hazırlanırdı?
yalnız qorelyeflәr formasında

•

yalnız qabarıq relyeflәr formasında
qabarıq relyeflәr, hәcmli heykәllәr formasında
yalnız barelyeflәr formasında
yalnız hәcmli heykәllәr formasında

89 "Tanrı әhv etsin ay atacan...", "Kaqan Şakir" sözlәri Azәrbaycanın hansı sәnәt nümunәsindә aşkar
olunmuşdur?

•

xalçaların bәzәklәrindә
bәdii metal oymalarında
daş oymalarda
zәrgәrlik nümunәlәrindә
ağac üzәrindә oymalarda

90 Azәrbaycanın hansı әrazisindә daş insan fiqurların bәzәklәrindә yazı nümunәlәri aşkar edilmişdir?

•

Şamaxının Dağkolanı kәndindә
Ağdamın Boyәhmәdli kәndindә
Bәrdәnin Satırlı kәndindә
Tovuzun Aşağı Öysüzlü kәndindә
Şamaxının Xınızlı kәndindә

91 1948ci ildә Mingәçevirdә aparılan qazıntılar zamanı aşkar olunmuş alban kapiteli arxeoloqlarımız
neçәnci әsrә aid edilәr?

•

VIIVIII әsrlәrә
IVV әsrlәrә
VVI әsrlәrә
VIIIIX әsrlәrdә
VIVII әsrlәrә

92 Azәrbaycanın hansı şәhәrlәrindә olmuş sәyyahların gündәliklәrindә mәdәnlәrdәn çıxarılan mis,
qızıl vә gümüş metallardan düzәldilәn qabqacaq vә zinәt әşyalarından bәhs edilirdi?

•

Tәbriz, Gәncә, Naxçıvan, Әrdәbil
Mil düzündә, Qәbәlәdә, Mingәçevirdә, Naxçıvanda
Qәdim Gәncә, Beylәqan, Şabran, Mingәçevir, Şamaxı
Bakı, Beylәqan, Şabran, Şamaxı, Mingәçevir
Mil düzündәki Üçtәpә kurqanlarında

93 İlkin orta әsrlәrdә Dağıstandan tapılmış bürünc mәcmәyinin diametri neçә sm tәşkil edir?

•

72.5
70.5
73.5
74.5
71.5

94 1971ci ildә Ağdamın Boyәhmәdli kәndi yaxınlığında tapılmış insan fiqurlarının fәrqlәndirici
cәhәtlәrini sadalayın

•

etnik tipi
statik duruşu
sadalanan bütün variantlar
uzun saçları

әllәrin vәziyyәti

95 Qız qalası Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Şirvan
Aran
Abşeron
Urmiya
Naxçıvan

96 Şirvanşahlar türbәsi Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Şirvan
Aran
Abşeron
Urmiya
Naxçıvan

97 Naxçıvan memarlıq mәktәbinin hansı abidәsindә hәndәsi ornamentlәr kәrpicdәn quraşdırıldığı
halda, türbәnin sәthlәri daşdan oyulmuş hәndәsi ornamentlә örtülmüşdür?

•

Dairәvi türbә
Yusif Küseyir oğlunun türbәsi
Möminә xatun türbәsi
Sınıqqala türbәsi
Gülüstan türbәsi

98 Keramikada işlәnәn anqob mәhlulu әsasәn nә üçün istifadә edilirdi?

•

Parlaqlıq vermәk üçün
Mәmulata şәffaflıq vermәr üçün
Rәngli fon (astar) yaratmaq üçün
Mәmulatın estetik görünüşünü zәnginlәşdirmәk üçün
Mәmulatı möhkәmlәdirmәk üçün

99 Tipiklәşdirmә qanununun әsas cәhәtlәri hansılardır?

•

Siluetә bağlılıq
Obrazın tipiklәşdirilmәsi, hissәlәrin birlәşmәsi
Xarakterin tipiklәşdirilmәsi, hәrәkәt vә zamanın, yeniliyin verilmәsi
Bölünmәzlik
Tәkrarsızlıq

100 Modern üslubu neçәnci әsrә aiddir?

•

XX әsrin әvvәli
XVIII әsrin sonu, XIX әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәli
XX әsrin sonu, XXI әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu

101 Qırmızı keramikanın geniş inkişafi hansı dövrlәrә tәsadüf etmişdir?

•

Eneolit dövründәn tunc dövrünә qәdәr
Neolit dövrü
Tunc dövründәn dәmir dövrünә qәdәr

•

Dәmir dövrü
Eneolit dövrü

102 Orta әsrlәrdә Azәrbaycan keramikasının әn böyük müvәffәqiyyәti nәdә idi?

•

Üzәrinә insan şәklinin salınmasında
Naxışların salınmasında
Mәmulatların şirә mayesi ilә örtülüb bәzәdilmәsindә
Ornamental motivlәrlә bәzәdilmәsindә
Rәnglә işlәnmәsindә

103 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda keramika mәmulatları әsasәn nә üsul ilә düzәldilirdi?

•

Fırlanmayan dulusçuluq dәzgahında
Әl ilә yapma üsulu ilә
Fırlanan dulusçuluq dәzgahında
Yeni icad olunmuş dәzgahda
Qәlib vasitәsilә

104 Saxsı qabların şirlә örtülmәsi nә mәqsәd daşıyırdı?

•

Naxışların daha asan salınması üçün
Möhkәmliyi üçün
Mәmulatların istiyә, soyuğa davamlı vә gözәl görünmәyi üçün
İstiyә davamlı olmağı üçün
Yalnız gözәl görünmәyi üçün

105 Bayıl qәsri neçәnci әsrә aiddir?

•

XI
IX
XV
X
XIII

106 Daş üzәrindә oyma sәnәti aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Memarlıq
Qrafika
DTS
Kompozisiya
Boyakarlıq

107 XIIXV әsrlәrdә Azәrbaycanda daş üzәrindә oyma sәnәti bәdii xüsusiyyәtlәrinә görә necә hissәyә
bölünürdü?

•

5
3
2
6
4

108 XIIXV әsrlәrdә gәc üzәrindә iş neçә әmәliyyat әsasında görülürdü?

•

5
3

•

2
6
4

109 Şirvanşahlar sarayındakı daş üzәrindә oymalar neçәnci әsrә aiddir?

•

XIII
VII
XV
XVII
XI

110 Arxeoloqlar Bayil daşlarında aşkar olunmuş insan başı tәsvirli oymaların kimә aid olduğu fikrini
irәli sürmüşlәr?

•

Din xadimlәrinә
Adi sakinlәrinә
O dövrlәrdә tanınmış şәxslәrә
Zadәganlara
Rәssamlara

111 Arxeoloqlar Bayil daşlarında neçә insan başı tәsvirli oymalar aşkar etmişlәr?

•

5
18
12
26
7

112 Bayıl daşlarında heyvan tәsvirli qabartmalar arasında hansı heyvan fiquruna xüsusi yer verilir?

•

Ceyran
Pәlәng
At
Ayı
Öküz

113 Dәzgah qrafikasına nәlәr aiddir?

•

kitab illüstrasiyaları, qravüra, ofort, ksiloqrafika
kitab illüstrasiyaları, müxtәlif әşyaalr üzәrindәki tәsvirlәr
qravüra, ofort, linoqravür, litoqravür, ksiloqrafika
linoqravür, litoqravür,interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr
interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr

114 Hәcmi forma neçә növә bölünür?

•

6
4
3
7
5

115 Hәcmi formanın әsas kompozisiya әlamәti nәdir?
iki koordinat –üfüqi vә dәrinә nisbәtәn bәrabәr inkişafı ilә fәrqlәnmәsi

•

nәbati görünüşü
hәndәsi görünüşü
iki koordinat –şaquli vә dәrinә nisbәtәn bәrabәr inkişafı ilә fәrqlәnmәsi
hәndәsi vә nәbati görünüşü

116 Bağlı hәcm sәciyyәlәnir:

•

xәttiplastik elementlәrdәn istifadә edilmәsihesabına forma әmәlә gәtirilmәsilә, formanın qismәn bağlılığı
formanın qismәn bağlılığı, sәthlәrin birbirinә nisbәtәn profil yerlәşmәsi, yüngüllüyü
fәzanın olmaması, forma әmәlә gәtirәn sәthin bağlılığı, kütlәnin son dәrәcә sıxlığı, möhtәşәmliyi
sәthlәrin birbirinә nisbәtәn profil yerlәşmәsi, fәza ilә dolmuş tam çәkisizdir
xәttiplastik elementlәrdәn istifadә edilmәsihesabına forma әmәlә gәtirilmәsilә, fәza ilә dolmuş tam çәkisizdir

117 Yarıaçıq hәcm sәciyyәlәnir:

•

xәttiplastik elementlәrdәn istifadә edilmәsi hesabına forma әmәlә gәtirilmәsilә, onun qismәn bağlılığı ilә
fәzanın olmaması, forma әmәlә gәtirәn sәthin bağlılığı, kütlәnin son dәrәcә sıxlığı, möhtәşәmliyi
formanın qismәn vә bağlılığı, sәthlәrin birbirinә nisbәtәn profil yerlәşmәsi, yüngüllüyü
sәthlәrin birbirinә nisbәtәn profil yerlәşmәsi, fәza ilә dolmuş tam çәkisizliklә
xәttiplastik elementlәrdәn istifadә edilmәsihesabına forma әmәlә gәtirilmәsilә, fәza ilә dolmuş tam çәkisizdir

118 Açıq hәcm sәciyyәlәnir:

•

formanın qismәn vә bağlılığı, sәthlәrin birbirinә nisbәtәn profil yerlәşmәsi, yüngüllüyü
xәttiplastik elementlәrdәn istifadә edilmәsihesabına forma әmәlә gәtirilmәsilә, fәza ilә dolmuş tam çәkisizdir
sәthlәrin birbirinә nisbәtәn profil yerlәşmәsi, fәza ilә dolmuş tam çәkisizliklә
xәttiplastik elementlәrdәn istifadә edilmәsi hesabına forma әmәlә gәtirilmәsilә, onun qismәn bağlılığı ilә
fәzanın olmaması, forma әmәlә gәtirәn sәthin bağlılığı, kütlәnin son dәrәcә sıxlığı, möhtәşәmliyi

119 Kitab qrafikasına nәlәr aiddir?

•

kitab illüstrasiyaları, qravüra, ofort, ksiloqrafika
qravüra, ofort, linoqravür, litoqravür, ksiloqrafika
kitab illüstrasiyaları, müxtәlif әşyaalr üzәrindәki tәsvirlәr
linoqravür, litoqravür,interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr
interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr

120 Aşağıdakılardan hansılar plakat vә dizayn qrafikasına aiddir?

•

qravüra, ofort, linoqravür, litoqravür, ksiloqrafika
linoqravür, litoqravür,interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr
memarlıq abidәlәri ilә tәmasda olan işlәr, interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr
kitab illüstrasiyaları, müxtәlif әşyaalr üzәrindәki tәsvirlәr
interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr

121 Aşağıdakı qrafika növlәrindәn hansı estampa aiddir?

•

memarlıq abidәlәri ilә tәmasda olan işlәr
tarixi janr
linoqravür, ksiloqrafiya, ofort, litoqrafiya
ksiloqrafiya
interyer üçün nәzәrdә tutulan qrafik işlәr

122 Fransız dilindәn tәrcümәdә estamp sözünün mәnası nәdir?
yapmaq, cilalamaq

•

yazmaq, çap etmәk
çap etmәk, ştamp vurmaq
xüsusi iynә ilә ştrixlәmә
oxumaq, yazmaq

123 Qravüra nәdir?

•

yapmaq, cilalamaq
çap etmәk, ştamp vurmaq
hәr hansı bir lövhәnin kәsilmәyi, cızılmağı demәkdir
xüsusi iynә ilә ştrixlәmә
yazmaq, çap etmәk

124 Qravüranın hansı çap növlәri vardır?

•

uzununa çap, dәrin çap
kitab çapı, sәthi çap
hündür çap, sәthi çap, dәrin çap
dәrin çap, eninә çap
eninә çap, sәthi çap

125 Hәcmli formanın kompozisiya mahiyyәti aydınlaşır:

•

hәndәsi forması vә strukturu ilә
daxili vә xarici quruluşu ilә
daxili quruluşu vә strukturu ilә
nәbati forması vә strukturu ilә
xarici quruluşu vә strukturu ilә

126 Hәcmi formanın müstәvidәn fәrqi nәdir?

•

iki koordinat –şaquli vә üfüqi oxlara nisbәtәn bәrabәr inkişafı ilә fәrqlәnir
iki koordinat –şaquli vә dәrinә nisbәtәn bәrabәr inkişafı ilә fәrqlәnir
üç koordinatüfüqi, şaquli, dәrinә nisbәtәn bәrabәr inkişafı ilә fәrqlәnir
dәrinә nisbәtәn bәrabәr inkişafı ilә fәrqlәnir
iki koordinat –üfüqi vә dәrinә nisbәtәn bәrabәr inkişafı ilә fәrqlәnir

127 Litoqrafiya (daş üzәrindә çәkmә) hansı çap növünә aiddir?

•

kitab çapı
dәrin çap
sәthi çap
uzununa çap
hündür çap

128 Ofort hansı çap növünә aiddir?

•

kitab çapı
sәthi çap
dәrin çap
uzununa çap
hündür çap

129 İlk qravüra neçәnci әsrdә vә harada yaranmışdır?
b. e.ә.VII әsrdә İtaliyada

•

b. e.ә.V әsrdә Hidistanda
b.e.ә.IV әsrdә Çindә
b. e.ә.III әsrdә Fransada
b. e.ә.VI әsrdә Yaponiyada

130 İlk taxta üzәrindә qravüra neçәnci ildә vә harada yaradılmışdır?

•

1426cı ildә, Almaniyada
1424cü ildә, Almaniyada
1423cü ildә, Almaniyada
1427ci ildә, Çindә
1425ci ildә, Yaponiyada

131 Yapon qravürasının çiçәklәnmә dövrü neçәnci әsrlәrә tәsadüf edir?

•

XV әsrin ortalarından XVI әsrin ortalarına qәdәr
XVII әsrin ortalarından XVIII әsrin ortalarına qәdәr
XVIII әsrin ortalarından XIX әsrin ortalarına qәdәr
XIX әsrin ortalarından XX әsrin ortalarına qәdәr
XVI әsrin ortalarından XVII әsrin ortalarına qәdәr

132 Çindә ksiloqrafiya bir sәnәt növü kimi neçәnci әsrdә öz inkişafını tapır?

•

IX әsrdә
VII әsrdә
VI әsrdә
X әsrdә
VIII әsrdә

133 Almaniyada ksiloqrafiya bir sәnәt növü kimi neçәnci әsrdә öz inkişafını tapır?

•

XVIIXVIII әsrlәrdә
XVIXVII әsrlәrdә
XVXVI әsrlәrdә
XIXXXәsrlәrdә
XIVXV әsrlәrdә

134 Qravüranın Azәrbaycana gәlişi neçәnci illәrә tәsadüf edir?

•

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

135 Әşyaların tәrtibatı vә qablaşdırılmasında hansı qrafik sahәdәn istifadә olunur?

•

litoqrafiya
dәzgah qrafikası
dizayn qrafikası
estamp
kitab qrafikası

136 Kompozisiyanın hansı qanunları var?
bütövlük, tәzadlar, bütün hissәlәrin vahid ideyaya tabe olma

•

bütövlük, tipiklәşdirmә, vahidlik, aktivlik
bütövlük, tipiklәşdirmә, tәzadlar, bütün hissәlәrin vahid ideyaya tabe olma
aktivlik, bütün hissәlәrin vahid ideyaya tabe olma, tipiklәşdirmә, vahidlik
tipiklәşdirmә, tәzadlar, vahidlik, aktivlik

137 Kompozisiyanın I qanunu hansıdır?

•

bütün hissәlәrin vahid ideyaya tabe olma
tipiklәşdirmә
bütövlük
vahidlik
tәzadlar

138 Kompozisiyanın II qanunu hansıdır?

•

bütün hissәlәrin vahid ideyaya tabe olma
bütövlük
tipiklәşdirmә
vahidlik
tәzadlar

139 Kompozisiyanın III qanunu hansıdır?

•

bütün hissәlәrin vahid ideyaya tabe olma
bütövlük
tәzadlar
vahidlik
tipiklәşdirmә

140 Kompozisiyanın IV qanunu hansıdır?

•

tipiklәşdirmә
tәzadlar
bütün hissәlәrin vahid ideyaya tabe olma
vahidlik
bütövlük

141 Tәbii işıq parlaqlıq dәrәcәsinә görә neçә yerә bölünür?

•

6
4
3
7
5

142 Formanın birbaşa geniş işıqlandırılması üçün hansı işıqdan istifadә olunur?

•

mürәkkәb
orta
artırılmış
zәif
azaldılmış

143 Azaldılmış işıq hansı işıq növü üçün sәciyyәvidir?
artırılmış

•

sәpәlәnmiş gündüz işığı
qaranlıq
toranlıq
orta

144 Buludlu hava üçün hansı işıq sәciyyәvidir?

•

artırılmış
toranlıq
sәpәlәnmiş gündüz işığı
zәif
orta

145 Azalmış tәbii işıqlanmada formada rәng vә ton müxtәlifliyi necә dәyişir?

•

soyuq tonlar parlaq görünür
isti tonlar daha parlaq, soyuq isә tünd görünür
soyuq tonlar parlaq, isti isә tünd görünür
isti tonlar tünd görünür
rәng tonları qarışır

146 Müasir dövrdә ifadәli teksturaya malik süni materiallardır:

•

dәri, tozlandırılmış metal әrintilәri, işlәmә keramika
yumşaq vә bәrk polimerlәr vә polimer örtüklәr (lominatlar), tozlandırılmış metal әrintilәri, linoniumlar
yumşaq vә bәrk polimerlәr vә polimer örtüklәr (lominatlar), tozlandırılmış metal әrintilәri, işlәmә keramika
ipәk, dәri, yumşaq vә bәrk polimerlәr vә polimer örtüklәr (lominatlar)
tozlandırılmış metal әrintilәri, işlәmә keramika, alüminium

147 Fakturaya görә materialları bölmәk olar:

•

bәrk vәsaitlәr olan metallar vә şüşәlәrә
plastikanı qabardan vә әyrilәrini yaxşı göstәrә bilәn formalara
plastikanı qabardan vә hamarlayan formalara
formanın qırıqlarını, dönmәlәrini, әyrilәrini yaxşı göstәrә bilәn formalara
plastikanı hamarlayan vә әyrilәrini yaxşı göstәrә bilәn formalara

148 Plastikanı qabardır:

•

plastikanı hamarlayan vә әyrilәrini yaxşı göstәrә bilәn formalara
plastikanı qabardan vә hamarlayan formalara
formanın qırıqlarını, dönmәlәrini, әyrilәrini yaxşı göstәrә bilәn formalar
bәrk vәsaitlәr olan metallar vә şüşәlәrә
plastikanı qabardan vә әyrilәrini yaxşı göstәrә bilәn formalara

149 Plastikanı hamarlayır:

•

yumşaq materiallar vә taxtalar
kәlәkötür yumşaq materiallar
ağac mәmulatları vә alüminium
formanın qırıqlarını, dönmәlәrini, әyrilәrini yaxşı göstәrә bilәn formalar
bәrk vәsaitlәr olan metallar, şüşәlәr

150 Plastikanı hamarlayan materiallar görünüşcә necә formalardır?
rәngli, sadә quruluşlu vә tutqun

•

rәngli, tutqun vә mürәkkәb quruluşlu
sadә quruluşlu, tutqun vә kәlәkötür sәthli
dәlikli, sadә quruluşlu vә tutqun
sadә quruluşlu, әlvan vә kәlәkötür sәthli

151 Faktura açılır:

•

üzәri aşılananda
materialı tәmizlәdikdә
yaxından nәzәrdәn keçirildikdә
uzaqdan nәzәrdәn keçirildikdә
materialı emal etdikdә

152 Artırılmış tәbii işıq sәciyyәvidir:

•

sәpәlәnmiş toranlıq işığı üçün
sәpәlәnmiş gündüz işığı üçün
birbaşa geniş işıqlandırılmaq üçün
qaranlıq mәkan üçün
toranlıq işığı üçün

153 Metrik vә ritmik sıra daxilindә tәkrarlanan elementlәr … adlanır.

•

Forma;
Interval;
Aksent (vurğu);
Mәkan;
Detal;

154 Azaldılmış tәbii işıq sәciyyәlәnir

•

sәpәlәnmiş toranlıq işığı üçün
sәpәlәnmiş gündüz işığı üçün
toranlıq işığı üçün
qaranlıq mәkan üçün
birbaşa geniş işıqlandırılmaq üçün

155 Günәş işıqlandırması müәyyәn etmir:

•

formanı
toranlıq işığını
işıq vә kölgәni
silueti
hәcmi

156 Frontal kompozisiya nәdir?

•

frontal kompozisiyada qurğunun hәcmi deyil, müstәvi üzәrindә qavranılması nәzәrdә tutulur
frontal kompozisiya tikiş müstәvisinin qeyriqapalılığı ilә xarakterizә edilir
frontal kompozisiyaya fәza ilә müәyyәn üsulla qarşılıqlı әlaqәli vә vahid memarlıq kompleksi yaradan hәcm
normaları daxildir
frontal kompozisiyada hәllәrin arasındakı hәrtәrәfli görünüş durur
frontal kompozisiya hәr tәrәfdәn izolyasiya olunmuş fәza yaradır

157 Daş üzәrindә oyma bәzәklәrin hәndәsi vә stilizә edilmiş nәbati ornamentlәrlә bәzәdilmәsi
neçәnci әsrlәrә aiddir?

•

IXXII
VIII
XIIXIV
XVII
XV

158 Daş üzәrindә oyma bәzәklәrin real sәpgidә işlәnmiş vә nәbatat alәmindәn götürülmüş
ornamentlәrlә bәzәdilmәsi neçәnci әsrlәrә aiddir?

•

XIV
XIIXV
XV
IXX
VVIII

159 Gәcin hansı xüsusiyyәti sәnәtkarları cәlb edirdi?

•

Şәffaflığı
Möhkәmliyi
Yumşaqlığı
Asan boyanması
Parlaqlığı

160 Şirvanşahlar sarayı üzәrindәki bәdii oymalarda hansı ornament növündәn daha çox istifadә
olunmuşdur?

•

Bulud
Qoşa buta
Spiralvari çiçәk
İslimi
Buta

161 Arxeoloqlar Xәzәr dәnizindәn Bayıl qәsri nә aid neçә bәdii daş qabartmaları aşkar etmişlәr?

•

356
100dәn çox
700dәn çox
450
68

162 Azәrbaycanda daş qoç fiqurlardan sonra әn çox yayılmış heyvan fiquru hansı idi?

•

Şir
Öküz
At
Ceyran
Pәlәng

163 Azәrbaycanda daşdan düzәldilmiş hansı totem xarakteri daşıyan heyvan fiquru xüsusilә geniş
yayılmışdır?

•

Ceyran
İnәk
Qoç
Pәlәng

Şir

164 Bayıl daşları üzәrindәki yazılarla birlikdә nә kimi tәsvirlәr hәkk olunmuşdur?

•

İnsan tәsvirlәri
Hәndәsi ornamentlәr
Canlıları tәsvir edәn rәsmlәr
Dini motivlәrә әsaslanan tәsvirlәr
Nәbati naxışlar

165 Daş üzәrindә bәdii oymalarda naxış vә tәsvirlәrdәn başqa sәnәtkarlar nәyә müraciәt edirdilәr?

•

Mәişәt motivlәrinә
Müharibә mövzularına
Bәdii yazılara
Etnik motivlәrә
Dini motivlәrә

166 Daşdan yonulmuş heyvan fiqurları nә mәqsәdlә düzәldilirdi?

•

İncәsәnәt nümunәsi kimi
Baş meydanın bәzәdilmәsi üçün
Mәzar daşları kimi
Heyvan yataqlarının yerini müәyyәn edәn nişanә kimi
Binanın bәzәdilmәsi üçün

167 Daşdan yonulmuş heyvan fiqurlarının bәzәklәrini hansı kompoziyalar tәşkil edirdi?

•

Nәbati, hәndәsi
Yalnız epiqrafik
Nәbati, hәndәsi, epiqrafik, süjetli
Ornamental
Hәndәsi, süjetli

168 Dünya mәdәniyyәtinә mәlum olan daş qoç fiqurlarının әn qәdimi harada tapılmışdır?

•

Gürcustanda
Ukraynada
Mәrkәzi Asiyada
Çindә
Azәrbaycanda

169 XV әsrdә daş üzәrindә bәdii oymalarda hansı xәtlә yazılmış yazılara rast gәlmәk olur?

•

Kufi
Muxaqqaq
Reyxani
Nasx
Nәstaliq

170 Azәrbaycan parçaları bәdii tәrtıbatına görә neçә hissәyә bölünürdü?

•

6
4
3
7

5

171 Azәrbaycanda bәdii parça istehsalı sәnayesi hansı әsrlәrdә tәşkil olunmuşdur?

•

VIII
XV
XVI
V
XIX

172 Bәdii parça incәsәnәtin hansı növünә aiddir?

•

Rәsmә
Qrafikaya
DTSә
El sәnәtinә
Kompozisiyaya

173 XVI әsrdә Azәrbaycanda neçә növ parça mövcud idi?

•

3
1
100dәn çox
30a qәdәr
50dәn şox

174 XVIXVII әsrlәrdә bәzәklәr parçada neçә üsul ilә icra olunurdu?

•

6
4
3
7
5

175 XVIXVII әsrlәrdә Azәrbaycanın yüksәk bәdii parça istehsalı hansı şәhәrlәrdә mәrkәzlәşmişdir?

•

Әrdәbil
Şamaxı vә Gәncә
Şamaxı vә Tәbriz
Әrdәbil vә Bakı
Şәki

176 Qızıl sapla toxunmuş parçaların tәrkibindә neçә faiz qızıl olurdu?

•

30
20
15
35
25

177 Neçәnci ildә rus çarı A.A.Romanov üçün Şamaxıda istehsal olunmuş parçadan paltar tikilmişdir?

•

1690
1648
1667
1605

1701

178 Rus çarı A.A.Romanov üçün tikilmiş paltar Şamaxıda istehsal olunmuş hansı parçadan
hazırlanmışdır?

•

Kәtan
Qızıl vә gümüş saplarla toxunmuş parça
İpәk
Mәxmәr
Yun

179 Yazılı mәnbәlәrә әsasәn Rusiyada Azәrbaycan parçaları neçәnci әsrlәrdә yayılmışdır?

•

VVII
XV
IXXII
XIII
XVII

180 Azәrbaycan parçaları bәdii tәrtıbatına görә hansı hissәlәrә bölünürdü?

•

Dini yazılarla bәzәdilmiş vә süjetli parçalara
Hәndәsi ornamentli vә nәbati ornamentli parçalara
Yazı ilә bәzәdilmiş, ornamental vә süjetli parçalara
Qızıl saplar ilә bәzәdilmiş, ornamental vә süjetli parçalara
Süjetli vә ornamental parçalara

181 Azәrbaycanın bәdii parcalarının qiymәtli cәhәti nәdәn ibarәt idi?

•

Qızıl vә gümüş saplarla toxunmasından
Gözәl toxunuşundan
Klassik şairlәrin әsәrlәrindәn alınmış obrazların tәsvir edilmәsindәn
Milli naxışlarla bәzәdilmәsindәn
Davamlı olmasından

182 XVIXVII әsrlәrdә bәzәklәr parçada hansı üsul ilә icra olunurdu?

•

Bәzәklәr basma üsulu ilә hәkk olunur vә hazır parça üzәrindә әl ilә boyanır
Bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunur, bәzәk hazır parça üzәrinә tikilir, basma üsulu ilә hәkk olunur
Bәzәk hazır parça üzәrinә tikilir, bәzәk hazır parça üzәrindә әl ilә boyanır
Bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunur, bәzәk hazır parça üzәrinә tikilir
Bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunur

183 XVIXVII әsrlәrdә qızıl vә gümüş saplarla toxunmuş parçalar necә adlanırdı?

•

“Gümüşü” vә “Zәrli”
“Gülәbәtin”
“Ali” vә “Zәrli”
“Gümüşü” vә “Qızılı”
“Qızılı”

184 XVIIIXIX әsrlәrdә bәzәklәr parçada hansı üsul ilә icra olunurdu?

•

Bәzәk hazır parça üzәrinә tikilir
Bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunur
Bәzәklәr basma üsulu ilә hәkk olunur

•

Bәzәk hazır parça üzәrinә tikilir, hazır parça üzәrindә әl ilә boyanır
Bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunur, bәzәk hazır parça üzәrinә tikilir

185 Bәdii tikmә incәsәnәtin hansı növünә aiddir?

•

Rәsmә
Qrafikaya
DTSә
El sәnәtinә
Kompozisiyaya

186 Gülәbәtin tikmәlәrindә hansı növ saplardan istifadә olunurdu?

•

İpәk vә qızıl
İpәk
Qızıl, gümüş, bürünc
Qızıl, gümüş
Yun

187 XVI әsr bәdii tikmәlәrin bәzәk kompozisiyaları neçә ünsürdәn ibarәt idi?

•

5
3
2
6
4

188 Tәkәlduz, gülәbәtin, muncuqlu, qurama Azәrbaycanın hansı növ el sәnәtinin üsullarıdır?

•

Xatәmkarlıq
Xalçaçılıq
Bәdii tikmә
Toxuculuq
Zәrgәrlik

189 Türk milli ornamentin әsasını tәşkil edәn naxış elementi hansıdır?

•

Göl
Bulud
Buta
Kәtәbә
İslimi

190 Arxeoloqlar bәdii tikmәdә istifadә olunun üçbucaq, paxlava, dalğavari, dairәvi, nöqtәli kimi sadә
naxışları hansı dövrün gil qablarında aşkar etmişlәr?

•

Bürünc
Neolit
Tunc
Dәmir
Eneolit

191 XVIIIXIX әsrlәrdә tәkәlduz tikmә növü başqa cür necә adlanırdı?

•

Cülmә
Qondarma

•

Qullabduz
Nağda
Pilәk

192 XVIIIXIX әsrlәrdә tәkәlduzun istehsal mәrkәzi hara sayılırdı?

•

Şәki
Gәncә
Şuşa
Şamaxı
Bakı

193 İpәk vә yun saplarla işlәnәn tikmә növü necә adlanırdı?

•

Sırıma
Qullabduz
Doldurma
Mәlilә
Çanağa

194 Orta әsrlәrdә Azәrbaycan tikmәlәrindә naxışvurma sәnәtinin hansı növü yüksәk sәviyyәdә inkişaf
etmişdir?

•

Çaxma pilәk
Tәkәlduz
Gülәbәtin
Mәlilә
Qondarma

195 Ara sahә vә yelәn kimi birbirindәn asılı olan ünsürlәr xalçaçılıqda olduğu kimi daha hansı növ el
sәnәtindә tәtbiq olunurdu?

•

Zәrgәrlikdә
Xatәmkarlıqda
Bәdii tikmәdә
Bәdii metalda
Keramikada

196 Bәdii tikmәdә istifadә olunan buta ornamentinin neçә növ toxunuşu mövcuddur?

•

38
50çox
100dәn çox
150yә qәdәr
72

197 Bәdii tikmәlәrdә tәqdim olunan әn qәdim naxış motivi hansıdır?

•

68 guşәli xonça
Günәş rәmzi
Qoşa quş tәsviri
Ceyran tәsviri
Ulduz rәmzi

198 Gülәbәtin tikmә üsulu üçün hansı parçalar yerlik kimi istifadә olnurdu?

•

İpәk, tirmә
Yun, mahud, mәxmәr
Tirmә, mahud, mәxmәr
İpәk, mәxmәr
Kәtan

199 XIX vә XX әsrin әvvәllәrindә bәdii tikmәlәrin dolğun görünmәsi üçün bir qayda olaraq hansı
parçalardan istifadә olunurdu?

•

Pambıq, darayı, mәxmәr
Tirmә, darayı, mәxmәr
Qanovuz, darayı, mәxmәr
Katan, darayı, mәxmәr
Mahud, darayı, mәxmәr

200 XVIIIXIX әsrlәrdә hansı sosial tәbәqәdәn olan xanımların libasları çaxma pilәk vasitәsilә
bәzәdilirdi?

•

Dul
Subay
Ailә qurmuş
Kasıb
Zadәgan

201 XVIIIXIX әsrlәrdә xanımların libaslarındakı hansı tikmә növünün çoxluğu onun maddi
vәziyyәtindәn xәbәr verirdi?

•

Çaxma pilәk
Tәkәlduz
Gülәbәtin
Qondarma
Mәlilә

202 XVIIIXIX әsrlәrdә tәkәlduz tikmә üçün hansı parça növü istifadә olunurdu?

•

Qanovuz
Zәrxara
Mahud
Kәtan
Mәxmәr

203 Tikmә sәnәt nümunәlәrindә qurama üsulundan nә üçün istifadә olunurdu?

•

Kasıb tәbәqәyә aid geyimlәrdә parçaya qәnaәt mәqsәdilә
Mәmulata rәngarәnglik vermәk üçün
Ensiz geyim materialından enli mәmulat әldә etmәk üçün
Müxtәlif fakturalı parçalardan birgә istifadә edәrәk vahid kompozisiya yaratmaq üçün
Mәmulatın bәdiiestetik dәyәrini artırmaq üçün

204 XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan qrafikasının banisi kimdir?

•

Bәhruz Kәngәrli
Qәzәnfәr Xalıqov
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә

Mikayıl Abdullayev

205 XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan tәsviri incәsәnәtinin lirik rәssamı?

•

Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Mikayıl Abdullayev
Qәzәnfәr Xalıqov
Bәhruz Kәngәrli

206 Klassik Şәrq vә Azәrbaycan miniatüründәn faydalanaraq Firdovsinin dәfni adlı tablonun müәllifi
kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Qәzәnfәr Xalıqov
Sәttar Bәhlulzadә
Әzim Әzimzadә

207 Dahi şair vә mütәvәkkir Nizami Gәncәvinin romantik portreti hansı rәssam tәrәfindәn fırçaya
alınmışdır?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Qәzәnfәr Xalıqov
Sәttar Bәhlulzadә
Әzim Әzimzadә

208 İkinci dünya müharibәsi dövründә dahi bәstәkarımız Üzeyir Hacıbәyovun vә xalq şairi Sәmәd
Vurğunun portretlәri kim tәrәfindәn fırçaya alınmışdır?

•

Bәhruz Kәngәrli
Sәttar Bәhlulzadә
Mikayıl Abdullayev
Әzim Әzimzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

209 Xәzәr üzәrindә axşam әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Әzim Әzimzadә
Qәzәnfәr Xalıqov
Sәttar Bәhlulzadә
Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli

210 Qudyalçay sahili әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Әzim Әzimzadә
Qәzәnfәr Xalıqov
Sәttar Bәhlulzadә
Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli

211 Doğma düzәnlәr әsәrinin müәllifi kimdir?
Әzim Әzimzadә

•

Qәzәnfәr Xalıqov
Sәttar Bәhlulzadә
Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli

212 Bәstәkar Qara Qarayevin portretinin müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

213 Bakı metrosunu Nizami stansiyasını bәzәyәn Nizami Xәmsә sinin qәhrәmanlarını mozaikalarla
canlandıran rәssam kimdir?

•

Qәzәnfәr Xalıqov
Tahir Salahov
Mikayıl Abdullayev
Sәttar Bәhlulzadә
Bәhruz Kәngәrli

214 Sevinc әsәrinin müәllifi hansı rәssamdır?

•

Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov

215 Muğam әsәrinin müәllifi hansı rәssamdır?

•

Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov

216 Mahnı әsәrinin müәllifi hansı rәssamdır?

•

Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov

217 Torpağın bәrәkәti әsәrinin müәllifi hansı rәssamdır?

•

Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov

218 Çәltik tarlasında tablosunun müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov

219 Sevimli naxışlar tablosunun müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

220 Talış qadınları tablosunun müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

221 Dağlarda bahar tablosunun müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

222 Qolbağ seçәn qızlar tablosunun müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Asәf Cәfәrov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

223 Arx kәnarında tablosunun müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Asәf Cәfәrov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

224 Rәfiqәlәr tablosunun müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Asәf Cәfәrov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

225 Mәnim Azәrbaycanım monumental şәkilpannosunun müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Asәf Cәfәrov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

226 Torpaq әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Әli Verdiyev
Qafar Seyfullayev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

227 Dağlar әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Әli Verdiyev
Qafar Seyfullayev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

228 Püstә ağacı әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Әli Verdiyev
Qafar Seyfullayev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

229 Bahar haqqında xatirә әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Әli Verdiyev
Qafar Seyfullayev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

230 Savadsızlığın lәğvi tablosunun müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Qafar Seyfullayev
Әli Verdiyev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

231 Әmәk qәlәbәsi tablosunun müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Qafar Seyfullayev
Әli Verdiyev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

232 Qızıl toy tablosunun müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Qafar Seyfullayev
Әli Verdiyev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

233 Babәkin döyüşü tablosunun müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Qafar Seyfullayev
Әli Verdiyev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov

234 Sәnayelәşdirmәyә doğru gedәn ölkәmizdә mövhumata yer yoxdur! mövzusunda plakatın müәllifi
kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

235 Yeni әlifba uğrunda mövzusunda plakatın müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

236 Vәtәndaş, savadsızlığını lәğv et! mövzusunda plakatın müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

237 Qurban bayramı kimi satirik sәpkidә işlәnmiş әsәrin müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

238 Varlı evindә toy kimi satirik sәpkidә işlәnmiş әsәrin müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

239 Kasıb evindә toy kimi satirik sәpkidә işlәnmiş әsәrin müәllifi kimdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

240 Xalqımızın böyük satirik şairi Sabirin Hophopnamә sinә illüstrasiyalar hansı rәssam tәrәfindәn
çәkilmişdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Bәhruz Kәngәrli
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә
Qәzәnfәr Xalıqov

241 Әzim Әzimzadәnin satirik mövzuda çap olunmuş ilk әsәrlәri harada işıq üzü görmüşdü?

•

”Molla Nәsrәddin”, “Hophopnamә”, “Danabaş kәndinin әhvalatları”
“Hophopnamә”
”Molla Nәsrәddin”
“Hophopnamә”, “Danabaş kәndinin әhvalatları”
“Danabaş kәndinin әhvalatları”

242 Hansı rәssam Mirzә Fәtәli Axundzadәnin әsәrlәrinә illüstarsiyalar yaratmışdır?

•

Oqtay Sadıqzadә
Әzim Әzimzadә
Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Maral Rәhmanzadә

243 M.S.Ordubadinin Qılınc vә qәlәm kitabına illüstarsiyalar hansı rәssam tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

Әlәkbәr Rzaquliyev
Әzim Әzimzadә
Әmir Hacıyev
Maral Rәhmanzadә
Oqtay Sadıqzadә

244 Xәtainin Dәhnamә kitabına illüstarsiyalar hansı rәssam tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

Oqtay Sadıqzadә
Әmir Hacıyev
Maral Rәhmanzadә
Әlәkbәr Rzaquliyev
Әzim Әzimzadә

245 Hansı rәssam mahir estamp ustası kimi tanınmış, dәzgah qrafikasının inkişafına qiymәtli pay
vermişdir?

•

Oqtay Sadıqzadә
Әmir Hacıyev
Maral Rәhmanzadә

Әlәkbәr Rzaquliyev
Әzim Әzimzadә

246 Turgenevin, Qorkinin әsәrlәrinә maraqlı illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Oqtay Sadıqzadә
Әzim Әzimzadә
Maral Rәhmanzadә

247 V.Hüqonun Sәfillәr romanına çәkilәn illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Oqtay Sadıqzadә
Әzim Әzimzadә
Maral Rәhmanzadә

248 Cәlil Mәmmәdquluzadәnin Danabaş kәndinin әhvalatları povestinә çәkilәn illüstrasiyaların
müәllifi kimdir?

•

Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Oqtay Sadıqzadә
Әzim Әzimzadә
Maral Rәhmanzadә

249 Lәnkәran balıqçıları kimi maraqlı linoqrafür әsәrin müәllifi kimdir?

•

Әzim Әzimzadә
Maral Rәhmanzadә
Oqtay Sadıqzadә
Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev

250 Köhnә Bakı kimi maraqlı linoqrafür әsәrin müәllifi kimdir?

•

Maral Rәhmanzadә
Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Әzim Әzimzadә
Oqtay Sadıqzadә

251 Tәlәbәlәr kimi maraqlı linoqrafür әsәrin müәllifi kimdir?

•

Maral Rәhmanzadә
Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Әzim Әzimzadә
Oqtay Sadıqzadә

252 Azәrbaycan odlar diyarı linoqravürlәrindә alleqoriya, rәmz, şәrtlik prinsiplәrinә üstünlük hansı
rәssama xasdır?
Oqtay Sadıqzadә

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Rasim Babayev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Maral Rәhmanzadә

253 Müasir Azәrbaycan plakatının inkişafı hansı rәssamın yaradıcılığına mәnsubdur?

•

Oqtay Sadıqzadә
Rasim Babayev
Elmira Şahtaxtinskaya
Әlәkbәr Rzaquliyev
Maral Rәhmanzadә

254 Hansı rәssamın fәrdi sәrgisi 1995ci ildә NyuYorkda, Londonda, Bakıda, İstanbulda rәğbәtlә
qarşılanmışdır?

•

Oqtay Sadıqzadәnin
Toğrul Nәrimanbәyovun
Sәttar Bәhlulzadәnin
Әlәkbәr Rzaquliyevin
Tahir Salahovun

255 M.Rastrapoviçin portretinin müәllifi kimdir?

•

Tahir Salahov
Rasim Babayev
Toğrul Nәrimanbәyov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Elmira Şahtaxtinskaya

256 Çingiz Aytmatovun portretinin müәllifi kimdir?

•

Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Elmira Şahtaxtinskaya
Rasim Babayev
Әlәkbәr Rzaquliyev

257 1970ci ildә yazılmış "Yeni dәniz" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

258 1987ci ildә yazılmış "Xәzәrdә sәhәr" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

259 1971ci ildә yazılmış xalq şairi Rәsul Rzanın portretinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

260 1980cı ildә yazılmış "Anamın portreti" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

261 1974cü ildә yazılmış "Nardaran kәndi" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

262 1974cü ildә yazılmış "Köhnә Ramana" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

263 1974cü ildә yazılmış "Sakit Xәzәr" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

264 1978ci ildә yazılmış "Mәrdәkan qalası" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

265 1978ci ildә yazılmış "Günәşli sәhәr" natyurmortunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

266 1978ci ildә yazılmış "Çiçәklәnәn nar" natyurmortunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

267 1984cü ildә yazılmış "Abşeron sәhәrçağı" natyurmortunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

268 1970ci ildә yazılmış "Çәltik becәrәn qızlar" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

269 1972ci ildә yazılmış "Anaların gәncliyi" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Toğrul Nәrimanbәyov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Elmira Şahtaxtinskaya
Rasim Babayev
Tahir Salahov

270 1977ci ildә yazılmış "Pambıq" tablosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

271 1982ci ildә yazılmış "Üzümçülәr" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

272 1985ci ildә yazılmış "Qәlәbә bayramı" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

273 1984cü ildә yazılmış "Qış qayğıları" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

274 1975ci ildә yazılmış pianoçu F.Bәdәrbәylinin portretinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

275 "Әsrarәngiz torpaq" taplosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov

276 "Dağ gölü" taplosunun müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov

277 "Azәrbaycan nağılı" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov

278 "Suraxanı alovları" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov

279 "Vәtәnimin baharı" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov

280 "Naxçıvanda payız" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov

281 Azәrbaycan rәssamlığında sәrt üslubun , qәhrәmanlıqdramatik meylin parlaq nümayәndәsi,
istedadlı fırça ustası kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

282 Hansı rәssam Y.V.Çәmәnzәminlinin әsәrlәrinә illüstarsiyalar yaratmışdır?

•

Maral Rәhmanzadә
Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Oqtay Sadıqzadә
Әzim Әzimzadә

283 Hansı rәssam M.Müşfiqin әsәrlәrinә illüstarsiyalar yaratmışdır?

•

Oqtay Sadıqzadә
Әzim Әzimzadә
Әmir Hacıyev
Әlәkbәr Rzaquliyev
Maral Rәhmanzadә

284 1978ci ildә yazılmış "Xaçmaz qızları" әsәrinn müәllifi kimdir?

•

Elmira Şahtaxtinskaya
Toğrul Nәrimanbәyov
Tahir Salahov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Rasim Babayev

285 Hansı әsәr Fuad Әbdülrәhmanovun ilk monumental heykәli di?

•

Dua edәn qadın
Fәrhad dağı yarır
Ox atan gәnc
Әsrin әks sәdası
Cılpaq qadın

286 F.Әbdülrәhmanov tәrәfindәn işlәnmiş ilk Nizaminin heykәli Azәrbaycanın hansı şәhәrindә
ucaldılmışdır?

•

Qazax
Bakı
Gәncә
Kürdәmir
Şamaxı

287 1949cu ildә Bakıda Nizami meydanını mәrkәzindә ucalan dahi Nizami heykәlinin müәllifi
kimdir?

•

Fuad Әbdülrәhmanov
Pyotr Sabsay
Cәlal Qaryağdı
Tokay Mәmmәdov
Mirәli Mirqasımov

288 Professional milli heykәltaraşlığımızın әsas inkişafı hansı illәrә tәsadüf edir?

•

19301940
19401950
19201930
19601970
19501960

289 "Şahnamә" poemasındakı surәtlәrdәn biri "Ox atan gәnc" fiqurunun müәllifi kimdir?

•

Fuad Әbdülrәhmanov
Pyotr Sabsay
Cәlal Qaryağdı
Tokay Mәmmәdov
Mirәli Mirqasımov

290 Nizaminin abidәsinin yaranması F.Әbdülrәhmanov tәrәfindәn neçәnci illәrә tәsadüf edir?

•

1949
1963
1946
1958
1940

291 F.Әbdülrәhmanovun dahi Nizami obrazı üzәrindә yaradıcılıq axtarışları hansı illәrә tәsadüf edir?

•

1958
1946
1940
1963
1949

292 F.Әbdülrәhmanov tәrәfindәn yaradılmış Nizaminin Bakıdakı heykәli neçәnci illәrә tәsadüf edir?

•

1958
1940
1949
1963
1946

293 Bakıda ucalan satirik şair M.Ә.Sabirin heykәlinin müәllifi kimdir?

•

Mirәli Mirqasımov
Fuad Әbdülrәhmanov
Cәlal Qaryağdı
Tokay Mәmmәdov

Pyotr Sabsay

294 Neçәnci ildә M.Ә.Sabirin heykәli Bakıda ucaldılmışdır?

•

1949
1940
1958
1963
1946

295 "Fәrhad dağı yarır" qorelyefinin müәllifi kimdir?

•

Mirәli Mirqasımov
Fuad Әbdülrәhmanov
Cәlal Qaryağdı
Tokay Mәmmәdov
Pyotr Sabsay

296 Azәrbaycan monumental heykәltaraşlığının sonrakı inkişafı neçәnci illәrә tәsadüf edir?

•

19401950
19301940
19501960
19601970
19201930

297 Akademik Milli Dram Teatrının binası qarşısında ucaldılan Mәhәmmәd Füzulinin abidәsinin
müәllifi kimdir?

•

Pyotr Sabsay, Fuad Әbdülrәhmanov
Fuad Әbdülrәhmanov
Tokay Mәmmәdov, Ömәr Eldarov
Mirәli Mirqasımov
Cәlal Qaryağdı

298 Akademik Milli Dram Teatrının binası qarşısında ucaldılan Mәhәmmәd Füzulinin abidәsi neçәnci
ildә qoyulmuşdur?

•

1946
1958
1963
1949
1940

299 Naxcıvandakı Cәlil Mәmmәdquluzadә heykәlinin müәllifi kimdir?

•

Cәlal Qaryağdı
Tokay Mәmmәdov
Mirәli Mirqasımov
Pyotr Sabsay
Fuad Әbdülrәhmanov

300 Naxcıvandakı Cәfәr Cabbarlı heykәlinin müәllifi kimdir?

•

Cәlal Qaryağdı
Tokay Mәmmәdov

•

Mirәli Mirqasımov
Pyotr Sabsay
Fuad Әbdülrәhmanov

301 "Şah İsmayil Xәtai" abidәsinin müәllifi kimdir?

•

T.Mәmmәdov
A.Әsgәrov
T.Zeynalov
F.Nәcәfov
Ö.Eldarov

302 "Akademik Y.Mәmmәdәliyev" abidәsinin müәllifi kimdir?

•

T.Mәmmәdov
T.Zeynalov
A.Әsgәrov
F.Nәcәfov
Ö.Eldarov

303 Ağacdan yonulmuş "Şairә Natәvan" portretinin müәllifi kimdir?

•

T.Zeynalov
A.Әsgәrov
F.Nәcәfov
T.Mәmmәdov
Ö.Eldarov

304 Ağacdan yonulmuş "Nizami Gәncәvi" portretinin müәllifi kimdir?

•

A.Әsgәrov
Ö.Eldarov
T.Mәmmәdov
T.Zeynalov
F.Nәcәfov

305 Bәstәkar Qara Qarayevin mәrmәrdәn düzәldilmәş obrazının müәllifi kimdir?

•

Mirәli Mirqasımov
Fuad Әbdülrәhmanov
Cәlal Qaryağdı
Tokay Mәmmәdov
Pyotr Sabsay

306 Azәrbaycan heykәltaraşları müxtәlif materiallardan düzәldilmiş kiçik janrlı plastika sahәsindә
neçәnci illәrdә nailiyyәtlәr әldә etmişdir?

•

19201930
19501960
19701990
19401950
19301940

307 Daşdan yonulmuş lakonik tәrzdә icra edilәn "Çılpaq qadın" fiqurunun müәllifi kimdir?
A.Әsgәrov

•

T.Mәmmәdov
F.Nәcәfov
T.Zeynalov
Ö.Eldarov

308 "Dua edәn qadın" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

A.Әsgәrov
T.Mәmmәdov
F.Nәcәfov
T.Zeynalov
Ö.Eldarov

309 "Әsrin әkssәdası" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

A.Әsgәrov
T.Mәmmәdov
F.Nәcәfov
T.Zeynalov
Ö.Eldarov

310 "Şirin ovda" adlanan iri çin vazın süjet xәtti Nizaminin Hansı poemasından götürülmüşdür?

•

"Sirlәr xәzinәsi"
"Yeddi gözәl"
"Xosrov vә Şirin"
"İskәndәrnamә"
"Leyli vә Mәcnun"

311 Xx әsrin әvvәllәrindә bәdii parçalar istehsalı sahәsindә hansı ipәk kombinatının mәhsulu xüsusi
qeyd edilir?

•

Qәbәlә
Zaqatala
Şәki
Gәncә
Qax

312 Әbdülqasım Firdovsiyә hәsr edilәn xalça neçәnci ildә yaranmışdır?

•

1940
1936
1934
1942
1938

313 Әbdülqasım Firdovsiyә hәsr edilәn xalça hansı xalçaçılıq mәktәbinin әnәnәlәri әsasında
yaranmışdır?

•

GәncәQazax mәktәbi
Qarabağ mәktәbi
Tәbriz mәktәbi
Aran mәktәbi
Abşeron mәktәbi

314 "Şirin ovda" adlanan iri çini vazın müәllifi kimdir?

•

Ö.Eldarov
F.Nәcәfov
O.Şıxәliyev
A.Әsgәrov
T.Mәmmәdov

315 "Yeddi gözәl" adlı dekorativ heykәlcik әsәrin müәllifi kimdir?

•

Ö.Eldarov
F.Nәcәfov
O.Şıxәliyev
H.Abdullayeva
T.Mәmmәdov

316 "Molla Nәsrәddinin lәtifәlәri" mövzuxunda kompozisiya seriyasının müәllifi kimdir?

•

Ә.Rәsulov
S.Şahsuvarov
R.Xalafov
M.Әfşar
T.Zeynalov

317 "Saz çalan qız" kompozisiyasının müәllifi kimdir?

•

Ә.Rәsulov
R.Xalafov
T.Zeynalov
M.Әfşar
S.Şahsuvarov

318 XX әsrdә şüşә üzәrindә bәdii işlәmә sahәsindә hansı rәssamın uğurlarını qeyd etmәk olar?

•

Ә.Rәsulov
T.Zeynalov
S.Şahsuvarov
M.Әfşar
R.Xalafov

319 Xalq şairi Sәmәd Vurğuna hәrs olunan vazanın müәllifi kimdir?

•

Ә.Rәsulov
T.Zeynalov
S.Şahsuvarov
M.Әfşar
R.Xalafov

320 "Pambıqyığan qadın" portretinin müәllifi kimdir?

•

Ә.Rәsulov
S.Şahsuvarov
R.Xalafov
M.Әfşar
T.Zeynalov

321 "Şәbihicran" ornamental xalçanın müәllifi kimdir?

•

A.İsmayılov
K.Әliyev
L.Kәrimov
S.Şahsuvarov
C.Mücri

322 XIV әsrin şair vә tәfәkkürü İmadәddin Nәsiminin xalça üzәrindә portretinin müәllifi kimdir?

•

A.İsmayılov
K.Әliyev
L.Kәrimov
S.Şahsuvarov
C.Mücri

323 XII әsrin memarı Әcәmi Naxçıvaninin xalça üzәrindә portretinin müәllifi kimdir?

•

A.İsmayılov
K.Әliyev
L.Kәrimov
S.Şahsuvarov
C.Mücri

324 "Butalı" adlı ornamental xalının müәllifi kimdir?

•

A.İsmayılov
L.Kәrimov
K.Әliyev
S.Şahsuvarov
C.Mücri

325 "Xonça" adlı ornamental xalının müәllifi kimdir?

•

A.İsmayılov
L.Kәrimov
K.Әliyev
S.Şahsuvarov
C.Mücri

326 Nizami Gәncәvinin xalça üzәrindә portretinin müәllifi kimdir?

•

A.İsmayılov
L.Kәrimov
K.Әliyev
S.Şahsuvarov
C.Mücri

327 XVII әsrin görkәmli şairi Saib Tәbriziyә hәsr edilәn xalının müәllifi kimdir?

•

A.İsmayılov
K.Әliyev
C.Mücri
S.Şahsuvarov
L.Kәrimov

328 "Çay dәsti" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

L.Ağamalova
L.Kәrimov
K.Әliyev
C.Mücri
A.İsmayılov

329 "Dekorativ vaza" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

L.Kәrimov
C.Mücri
L.Ağamalova
A.İsmayılov
K.Әliyev

330 Hәm respublikamızda, hәm dә Ümumittifaq sәrgilәrdә әnәnәvi xovlu xalçalarımızla yanaşı,
rәssamlarımız sәnәtimiz üçün yeni olan qobelenlәrlә neçәnci illәrdә müvәffәqiyyәtlә çıxış etmişlәr?

•

19301940
19501960
19601970
19201930
19401950

331 Neçәnci illәrdәn başlayaraq respublikamızda metala zәrbә ilә naxışvurma işlәri xüsusilә geniş
yayılmağa başlayır?

•

1950
1970
1960
1940
1980

332 19601970ci illәrdә Azәrbaycanda "Şәbәkәçilik" sәnәtinin inkişafı kimә mәxsusdur?

•

R.Xalafov
S.Şahsuvarov
Ә.Rәsulov
M.Әfşar
T.Zeynalov

333 "Afşaran" adlı keramik qab üzәrindә kompozisiyanın müәllifi kimdir?

•

T.Zeynalov
Ә.Rәsulov
M.Әfşar
R.Xalafov
S.Şahsuvarov

334 "Nәsimi"yә hәsr edilmiş bәdii nimçәlәrin müәllifi kimdir?
R.Xalafov
T.Zeynalov
S.Şahsuvarov

•

Ә.Rәsulov
M.Әfşar

335 "Axaltәkә" adlı keramika üzәrindә kompozisiyanın müәllifi kimdir?

•

M.Әfşar
S.Şahsuvarov
Ә.Rәsulov
R.Xalafov
T.Zeynalov

336 19801990cı illәrdә böyük şair Füzuliyә hәsr olunan "Şәbihicran" xalçasının müәllifi kimdir?

•

E.Mikayılov
L.Kәrimov
K.Әliyev
A.İsmayılov
C.Mücri

337 19801990cı illәrdә toxunmuş "Yeni Әfşar" xalısının müәllifi kimdir?

•

K.Әliyev
C.Mücri
A.İsmayılov
L.Kәrimov
E.Mikayılov

338 19801990cı illәrdә toxunmuş "Üzeyir Hacıbәyov" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

C.Mücri
K.Әliyev
E.Mikayılov
A.İsmayılov
L.Kәrimov

339 19801990cı illәrdә toxunmuş "Musiqi korifeylәri" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

C.Mücri
K.Әliyev
E.Mikayılov
A.İsmayılov
L.Kәrimov

340 Bakıda Azәrbaycan Respublikasının Hökumәt Evinin layihәsi üçün müsabiqәnin keçirilmәsi
neçәnci ilә tәsadüf edir?

•

1964
1944
1934
1974
1954

341 "Nәrimanov" metro stansiyasının memarı kimdir?

•

T.Xanlarov
H.Qәdimov

•

M.Nüseynov
H.Qәdimov, Ş.Zeynalova, T.Xanlarov
Ş.Zeynalova

342 "İçәri Şәhәr" metro stansiyasının memarı kimdir?

•

Ş.Zeynalova
M.Nüseynov
H.Qәdimov, Ş.Zeynalova, T.Xanlarov
T.Xanlarov
H.Qәdimov

343 "Nizami" metro stansiyasının memarı kimdir?

•

Ş.Zeynalova
H.Qәdimov, Ş.Zeynalova, T.Xanlarov
M.Nüseynov
T.Xanlarov
H.Qәdimov

344 Naxçıvandakı Hüseyn Cavid abidәsinin memarı kimdir?

•

H.Qәdimov
M.Nüseynov
R.Әliyev
Ş.Zeynalova
H.Qәdimov, Ş.Zeynalova, T.Xanlarov

345 Şuşadakı Molla Pәnah Vaqifin abidәsinin memarı kimdir?

•

H.Qәdimov
R.Әliyev
Ә.Salamzadә, E.Xanıkov
Ş.Zeynalova
M.Nüseynov

346 Әbdülqasim Firdovsiyә hәsr edilәn xalça hansı sәrgidә nümayiş etdirilmişdir?

•

1938ci ildә Moskvada keçirilәn ümumdünya sәrgisindә
1938ci ildә NyuYorkda keçirilәn ümumdünya sәrgisindә
1937ci ildә Parisdә keçirilәn ümumdünya sәrgisindә
1938ci ildә SanktPeterburqda keçirilәn ümumdünya sәrgisindә
1938ci ildә Londonda keçirilәn ümumdünya sәrgisindә

347 XX әsr Azәrbaycanda inkrustasiya vә intrasiya әnәnәlәrinin bәrpası vә inkişafı hansı xalq
rәssamına xasdır?

•

Mirәli Mirqasımova
Cәlal Qaryağdıya
Әli vә Hüseyn Pәriyab qardaşlarına
Tokay Mәmmәdova
Pyotr Sabsaya

348 Kimin sәnәt әsәri 1959cu ildә Moskvada keçirilәn Azәrbaycan incәsәnәti vә әdәbiyyatı
ongünlüyü sәrgisindә böyük müvәffәqiyyәtlә nümayiş etdirilmişdir?

•

Mirәli Mirqasımova
Cәlal Qaryağdıya
Әli vә Hüseyn Pәriyab qardaşlarına
Tokay Mәmmәdova
Pyotr Sabsaya

349 Kompozisiya obyektlәrin:

•

yerlәşdirilmәsidir
rәngidir
arasında әlaqәdir
formasıdır
hәcmidir

350 Kompozisiya nәdir?

•

rәsmdә әlaqәnin olmamağı
rәsmin elementlәrinin birbiri ilә әlaqәsi
plastilindәn fiqurun düzәldilmәsi
rәngli kağızların yapışdırılması
rәsmin rәnglәnmәsi

351 Kompozisiyanın qrafik vasitәlәridir:

•

lәkә vә plastika
nöqtә vә plastika
qrafika vә plastika
lәkә vә qrafika
xәtt vә qrafika

352 Kompozisiyanın neçә növü mәlumdur?

•

6
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353 Rәsmin sonuncu mәrhәlәsinin adını göstәrin?

•

rәnglәmәk
kompanovka
ümumilәşdirmә
çәrçivәyә salma
formaya işıq vә kölgә verilmәsi

354 Forma hissәlәrinin ölçülәrinin nizamlanması termini hansıdır?

•

uzunluq
proqresiya
proporsiya (nisbәt)
hәcmi
qrafik

355 Forma fakturasını bildirәn hissә nә adlanır?

•

әyri
blik
хәtt
stil
striх

356 Dövlәt atributlarının göstәrәn tәsvirlәrdә hansı ornamentlәrdәn istifadә edilir?

•

parlaqlıq
simmetriya
simvolika
assimmetriya
kolliqrafiya

357 Sәma cisimlәrindәn ay, günәş, ulduzlar vә digәrlәrinin fiqurlarnın tәrtibindә istifadә edilәn
ornomenlәr neçә adlandırılır?

•

хaotik
kimyәvi
fiziki
ritmik
hәndәsi

358 Formaya kәnar predmentdәn vә ya müstәvi sәthdәn düşәn işıq necә adlanır?

•

formanın şüalanması
formanın proeksiyası
formanın refleksi
formanın işıqlandırılması
formanın güzgüsü

359 Rәngin iki әsas növü hansıdır?

•

soyuq rәnglәr vә әlvan rәnglәr
şüalanan vә ya işıqlanan qeyrimaddi vә nyuans
şüalanan vә ya işıqlanan qeyrimaddi, әks olunan maddi vә ya әlvan rәnglәr
şüalanan vә ya işıqlanan qeyrimaddi vә kontrast
kontrast vә әks olunan maddi vә ya әlvan rәnglәr

360 Tәsviri incәsәnәtә aiddir:

•

heykәltaraşlıq
boyakarlıq vә qrafika
boyakarlıq, heykәltaraşlıq, qrafika, dekorativ tәtbiqi sәnәt vә qismәn memarlıq
qismәn memarlıq
qrafika vә dekorativ tәtbiqi sәnәt

361 Axromatik rәnglәrә aiddir:

•

göy vә bәnövşәyi rәnglәr
spektorun tәmiz rәnglәri
ağ qara vә onların qarışığından alınan boz rәnglәr
yaşıl vә sarı rәnglәr
qırmızı rәng vә onun çalarları

362 Xromatik rәnglәr hansılardır?

•

yaşıl vә sarı rәnglәr
qırmızı rәng vә onun çalarları
sektorun tәmiz rәnglәridir
ağqara vә onların qarışığından alınan boz rәnglәr
göy vә bәnövşәyi rәnglәr

363 Rәngin әsas bәdii kompozisiya xüsusiyyәtlәri hansıdır?

•

dolğunluğu vә әlvanlığl
kontrast vә axromatikliyi
axromatik vә xromatik rәnglәr, dolğunluq
axromatikliyi vә nyuans olması
xromatik vә nyuans olması

364 Qara rәng nәyi bildirir?

•

işgüzarlıq vә ciddilik
sakitlik, rahatlıq
qorxu, tәnhalıq
yorğunluq, әzginlik, çıxılmazlıq
qıcıqlanma

365 Tündboz rәng nәyi bildirir?

•

qeyrimüәyyәnlik
qıcıqlanma
yorğunluq, әzginlik, çıxılmazlıq
sakitlik, rahatlıq
işgüzarlıq vә ciddilik

366 Boz rәng nәyi bildirir?

•

sakitlik, rahatlıq
qıcıqlanma
qeyrimüәyyәnlik
yorğunluq, әzginlik, çıxılmazlıq
işgüzarlıq vә ciddilik

367 Açıq yaşıl rәng nәyi bildirir?

•

sakitlik, rahatlıq
qıcıqlanma
yüngüllük, mehribanlıq
dilxorçuluq, mәyusluq
işgüzarlıq vә ciddilik

368 Tünd yaşıl rәng nәyi bildirir?

•

yüngüllük, mehribanlıq
qıcıqlanma
dilxorçuluq, mәyusluq
yorğunluq, әzginlik, çıxılmazlıq
işgüzarlıq vә ciddilik

369 Qırmızı rәng nәyi bildirir?

•

işgüzarlıq vә ciddilik
dilxorçuluq, mәyusluq
hәyәcan, narahatlıq
yüngüllük, mehribanlıq
qıcıqlanma

370 Narıncı rәng nәyi bildirir?

•

qıcıqlanma
hәyәcan, narahatlıq
enerji, intizam
işgüzarlıq vә ciddilik
dilxorçuluq, mәyusluq

371 Sarı rәng nәyi bildirir?

•

dilxorçuluq, mәyusluq
enerji, intizam
sevinc, heyranlıq, gümrahlıq
qıcıqlanma
hәyәcan, narahatlıq

372 Mavi rәng nәyi bildirir?

•

hәyәcan, narahatlıq
sevinc, heyranlıq, gümrahlıq
yüksәklik
dilxorçuluq, mәyusluq
enerji, intizam

373 Bu ifadәlәrdәn hansı kompozisiyada vasitә kimi istifadә edilir?

•

material
forma
simmetriya
faktura
хәtt

374 Bu ifadәlәrdәn hansı kompozisiyada vasitә kimi istifadә edilir?

•

material
хәtt
assimmetriya
faktura
forma

375 Bu ifadәlәrdәn hansı kompozisiyada element kimi istifadә edilir?

•

simmetriya
proqresiya
ritm
forma
ornament

376 Kompozisiyanın plastik xarakterlәri hansılardır?

•

xәtti, müstәvi, yastı vә fәzavi
xәtti, müstәvi, hәcm vә relyef
xәtti, müstәvi, hәcm vә fәzavi
xәtti, hәcm vә fәzavi
müstәvi, hәcm vә fәzavi

377 Müstәvi formanın әsas növlәridir;

•

tekstura, hәcm vә relyef
tekstura, hәcm vә relyef
tekstura, faktura vә relyef
tekstura, xәtti vә relyef
hәcm, faktura vә relyef

378 Relyef nәdir?

•

naxışlı sәth
dairәvi sәth
qabarıq sәth
emal edilmәmiş sәth
yastı sәth

379 Xәtti plastik formanın istiqamәtlәri

•

uzununa, hündürlüyә
hündürlüyә
uzununa, eninә, hündürlüyә
uzununa, eninә
eninә, hündürlüyә

380 Xәtti plastik formanın üfüqi vәziyyәtdә yerlәşmәsi nәyi tәmin edir?

•

harmonikliyini
dinamikliyi
sabitliyi
onun konfiqurasiyasını
statik olması

381 Xәtti plastik formanın әsas kompozisiya әlamәti nәdir?

•

onun statikliyidir
onun sabitliyidir
onun konfiqurasiyasıdır
onun harmonikliyidir
onun dinamikliyidir

382 Müstәvi formanın aralıq hallarının plastik xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

sәthin teksturası
relyefindә qabarıqlıq
sәthin teksturası, fakturası vә relyefindә qabarıqlıq
fakturası
fakturası vә relyefindә qabarıqlıq

383 Tekstura hansı xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir?

•

formanın qabarıqlığı ilә
formanın daxili quruluşu ilә
formanın daxili quruluşundan irәli gәlәn bәdiidekorativ xüsusiyyәtlәrlә
formanın hәcmi ilә
formanın xarici quruluşu ilә

384 Faktura harada yerlәşir?

•

müstәvi formanın qabarıq sәthindә
müstәvi formanın relyefi arasında
müstәvi formanın hamar sәth vә relyefi arasında
müstәvi formanın çökәk sәthindә
müstәvi formanın hamar sәthindә

385 Relyef hansı xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir?

•

müstәvi formanın qrafik elementlәrlә
müstәvi formanın hәcmi ilә
müstәvi formanın plastik quruluşu ilә
müstәvi formanın xarici sәthi ilә
müstәvi formanın şaquli quruluşu ilә

386 Relyef formanın әsas әlamәtlәri hansılardır?

•

elastiklik
sıxlıq
sıxlıq vә bağlılıq
plastiklik
bağlılıq

387 Xәtti plastik formanın әsas kompozisiya әlamәti nәdir?

•

elemetlәr arasında әlaqәnin olmamasıdır
hәcmli olmasıdir
konfiqurasiyasıdır
kontrastlığıdır
relyefli olmasıdır

388 Müstәvi forma sәciyyәlәnir;

•

üfüqi istiqamәtin cüzi dәrinә inkişafı ilә
üfüqi istiqamәtin inkişafı ilә
üfüqi vә şaquli istiqamәtin cüzi dәrinә inkişafı ilә
hәcmli olması ilә
şaquli istiqamәtin inkişafı ilә

389 Tekstura

•

mәtnin tәrtib edilmәsidir
formanın üzәrindә olan elementlәrdir
formanın daxili quruluşundan irәli gәlәn bәdiidekorativ xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir
kompozisiyanın mәzmunudur
materialın emaledilmә üsuludur

390 Faktura :

•

materialın emaledilmә üsuludur
formanın daxili quruluşundan irәli gәlәn bәdiidekorativ xüsusiyyәtlәrlә sәciyyәlәnir
müstәvi formanın hamar sәth vә relyefi arasında yerlәşir;
kompozisiyanın mәzmunudur
formanın daxili strukturudur

391 Faktura uzaqdan görünür:

•

qarışıq
kәlәkötür
hamar sәth kimi
rәngarәng
relyefli

392 Plastik kompozisiya vasitәlәri qrafikadan fәrqlәnir:

•

üfüqi, şaquli vә dәrinliyә koordinat xәtti istiqamәtindә özünü göstәrir
dәrinә, hündürlüyә istiqamәtdә vә kontrast olur
kontrast, şaquli, rәngli, üfüqi olur
rәngli, şaquli, kontrast olur;
rәngli, üfüqi vә dәrinliyә istiqmәtdә olur

393 Xәtti plastik formanın kompozisiya xüsusiyyәti necә açılır?

•

müstәvi üzәrindә yerlәşmәsilә
şaquli istiqamәtdә olan koordinat oxu üzәrindә yerlәşmәsilә
üfüqi vә şaquli istiqamәtdә olan koordinat oxları üzәrindә yerlәşmәsilә
hamar sәth üzәrindә yerlәşmәsilә
üfüqi istiqamәtdә olan koordinat oxu üzәrindә yerlәşmәsilә

394 Hәcmin hansı növlәrini tanıyırsız?

•

bağlı, açıq, yastı
bağlı, yarıaçıq, yastı
bağlı, yarıaçıq, açıq
yarıaçıq, yuvarlaq, bağlı
yarıaçıq, açıq, yastı

395 Dәrinәfәza kompozisiyasının üç әsas növüdür:

•

şüavari, mәrkәzlәşmiş, xәtvari
oxvari, mәrkәzlәşmiş, әyrixәtt üzrә
oxvari, şüavari, mәrkәzlәşmiş
oxvari, şüavari, әyrixәtt üzrә
oxvari, xәtvari, mәrkәzlәşmiş

396 Qrafikada neçә istiqamәt mövcuddur?

•
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397 Qrafikanın hansı istiqamәtlәri vardır?

•

plakat vә dizayn qrafikası
dәzgah qrafikası
dәzgah qrafikası, kitab qrafikası, plakat vә dizayn qrafikası
natyurmort
kitab qrafikası

398 Nizami Gәncәvinin Xosrov vә Şirin poemasına hәsr edilmiş bәdii boşqab neçәnci әsrә aiddir?

•

XIXV
XXIII
XIIIXIV
XIIXVIII
XIXIV

399 Azәrbaycanda XIXV yüzilliklәrdә keramika sәnәti mәrkәzlәri içәrisindә әn görkәmli yeri hansı
şәhәr tuturdu?

•

Bakı
Gәncә
Beylәqan
Tәbriz
Mingәçevir

400 Azәrbaycanda XIXV әsrlәrdә saxsı mәmulatlar içәrisindә daha çox aslan vә qoç tәsvirlәri hansı
şәhәrdә rast gәlinirdi?

•

Bakı
Mingәçevir
Beylәqan
Tәbriz
Gәncә

401 Neçәnci әsrlәrdә Azәrbaycanda saxsı mәmulatların müxtәlif boyalarla bәzәdilmәsindә şirüstü vә
şiraltı boyalardan istifadә olunurdu?

•

XIXIV
IXXII
XIXV
XIIXVIII
XXIII

402 Neçәnci әsrdә Azәrbaycanda şirsiz keramika üzәrindә süjet tipli tәsvirlәrә rast gәlinir?

•

XXIII
XIXV
XIIXIII
XIXIV
IXXII

403 Azәrbaycanın hansı şәhәrlәrindә istehsal olunan süjetli keramika diqqәtәlayiqdir?
Gәncә
Mingәçevir

•

•

Tәbriz
Bakı
Gәncә

404 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda metal mәişәt әşyaları ilә yanaşı hansı incәsәnәt növündәn geniş
istifadә edilirdi?

•

xalçaçılıq
zәrgәrlik
memarlıq
toxuculuq
dulusçuluq

405 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda hansı xalçaçılıq mәktәblәri fәaliyyәt göstәrirdi?

•

QubaŞirvan, GәncәQazax, Naxçıvan
Abşeron, Şirvan, Tәbriz, Naxçıvan
Tәbriz, Şirvan, Naxçıvan
QubaŞirvan, Qarabağ, Naxçıvan
QubaŞirvan, GәncәQazax, Qarabağ, Tәbriz

406 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda istehsal olunan xalçalar bәdii xüsusiyyәtlәrinә görә hansılardır?

•

boyalı
ornamental
ornamental, süjetli
süjetli, boyalı
süjetli

407 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda bәdii xüsusiyyәtlәrinә görә istehsal olunan xalçalar içәrisindә hansı
çoxluq tәşkil edirdi?

•

boyalı
ornamental, süjetli
ornamental
süjetli, boyalı
süjetli

408 İstanbulun Türk vә İslam әsәrlәri muzeyindә saxlanılan Şirvan xalçası neçәnci әsrә aiddir?

•

XIXIII yüzilliyә
XV yüzilliyә
XIIIXV yüzilliyә
XXIII yüzilliyә
XVXVI yüzilliyә

409 İstanbulun Türk vә İslam әsәrlәri muzeyindә saxlanılan Qazax xalçası neçәnci әsrә aiddir?

•

XIXIII yüzilliyә
XIIIXV yüzilliyә
XV yüzilliyә
XXIII yüzilliyә
XVXVI yüzilliyә

410 Berlin incәsәnәt muzeyinin Şәrq bölmәsindә nümayiş etdirilәn Şirvan xalçası neçәnci әsrә aiddir?

•

XIXIII yüzilliyә
XIIIXV yüzilliyә
XV yüzilliyә
XXIII yüzilliyә
XVXVI yüzilliyә

411 Berlin incәsәnәt muzeyinin Şәrq bölmәsindә nümayiş etdirilәn Qazax xalçası neçәnci әsrә aiddir?

•

XIXIII yüzilliyә
XIIIXV yüzilliyә
XV yüzilliyә
XXIII yüzilliyә
XVXVI yüzilliyә

412 XIII yüzilliyә aid Türkiyәdә saxlanılan әn qәdim Azәrbaycan xalçası hansı xalçaçılıq mәktәbinә
mәnsubdur?

•

Qarabağ
Abşeron
Şirvan
Qazax
Quba

413 Berlin incәsәnәt muzeyindә saxlanılan XV yüzilliyә aid olan xalça hansı xalçaçılıq mәktәbinә
mәnsubdur?

•

Quba
Şirvan
Qazax
Qarabağ
Abşeron

414 Dövrümüzә qәdәr gәlib çatmış әn qәdim Azәrbaycan xalçası neçәnci әsrә aiddir?

•

XIXIII yüzilliyә
XV yüzilliyә
XIIIXV yüzilliyә
XXIII yüzilliyә
XVXVI yüzilliyә

415 Azәrbaycanın hansı memarlıq abidәlәri bәdii kaşılarla bәzәdilmişdir?

•

Dairәvi türbә
Möminә xatun türbәsi
Tәbrizdәki Göy mәscid, Pir Hüseyn xanәgahı
Sınıqqala türbәsi
Gülüstan türbәsi

416 Azәrbaycanın hansı şәhәrindә aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tunc fiqurlar görkәmli
yerlәrdәn birini tutmuşdur?

•

Beylәqan
Mingәçevir
Bakı
Tәbriz

Gәncә

417 Niderland rәssamı Hans Memlinqin Mәryәm öz körpәsi ilә әsәrindә hansı Azәrbaycan xalçasına
rast gәlinir?

•

Qarabağ xalçasına
Qazax xalçasına
Şirvan xalçasına
Tәbriz xalçasına
GәncәQazax xalçasına

418 Venesiya rәssamı Karlo Krivellonun Müjdә әsәrindә hansı Azәrbaycan xalçasına rast gәlinir?

•

Qarabağ xalçasına
GәncәQazax xalçasına
Qazax xalçasına
Tәbriz xalçasına
Şirvan xalçasına

419 Hansı rәssam 15 yaşında gimnaziyanı bitirәrәk İrәvana qayıdır vә ömrünün axırınadәk poçtda
teleqrafçı vәzifәsindә çalışmışdır?

•

Әbdülqasım Tәbrizi
M.M.Nәvvab
M.Q. İrәvani
Hәsәnxan Әfşar
X.Natәvan

420 Mirzә Qәdim İrәvani incәsәnәtin hansı sahәlәrindә xüsusilә böyük mәharәt göstәrmişdir?

•

portret
mәnzәrә, ornamental kompozisiyalar
portret, ornamental kompozisiyalar
mәnzәrә
natyurmort

421 Mirzә Qәdim İrәvaninin şüşә, dәri, parça üzәrindә işlәnmiş әsәrlәri hansı muzeydә nümayiş
etdirilir? 1. Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә 2. Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt
muzeyindә 3. SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında 4. Parisin Luvr muzeyindә 5. İstanbulun Topqapı
muzeyindә 6. NyuYorkun Metropoliten muzeyindә

•

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

422 Gәnclik illәrindә Mirzә Qәdim İrәvani dekorativtәtbiqi incәsәnәtin hansı sahәsi üçün ornamental
nümunәlәr hazırlayırdı?

•

ağac üzәrindә oyma
xalçaçılıq vә zәrgәrlik sәnәtindә
bәdii tikmәlәr üçün
xalçaçılıq sәnәtinә
xalçaçılıq sәnәtinә, ağac üzәrindә oyma

423 Mirzә Qәdim İrәvaninin Qızılgül şaxәsi üzәrindә oturan bülbül rәsmi hansı muzeydә nümayiş
olunur?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

424 Mirzә Qәdim İrәvaninin Sәrkәrdә vә Fәtәli şah portretlәri hansı muzeydә saxlanılır?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

425 Abbas Mirzә , Mәculla Mirzә , Gәnc qadın , Qadın portretlәri hansı rәssama mәxsusdur?

•

Әbdülqasım Tәbriziyә
M.M.Nәvvaba
M.Q.İrәvaniyә
Hәsәnxan Әfşara
X.Natәvana

426 Mirzә Qәdim İrәvaninin General Karvilin üçün adlı әsәri hansı muzeydә nümayiş olunur?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında
İstanbulun Topqapı muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә

427 Abbas Mirzә , Mәculla Mirzә , Gәnc qadın , Qadın portretlәri hazırda hansı muzeydә nümayiş
olunur?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

428 Mirzә Qәdim İrәvaninin Fәtәli şah portreti hansı muzeydә saxlanılır?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

429 Mәculla Mirzә portreti hazırda hansı muzeydә nümayiş olunur?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә

İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

430 Abbas Mirzә portreti hazırda hansı muzeydә nümayiş olunur?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

431 Gәnc qadın , Qadın portretlәri hazırda hansı muzeydә nümayiş olunur?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

432 18641865ci illәrdә öz poetik әsәrinә çәkdiyi illüstrasiyalar hansı rәssamın yaradıcılığına aiddir?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

433 Şuşa şәhәrindә Aşura әsәrinin müәllifi kimdir?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

434 Teymurun portreti әsәrinin müәllifi kimdir?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

435 Quşlar adlı әsәrin müәllifi kimdir?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

436 Dağlara yol әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Әbdülqasım Tәbrizi
M.M.Nәvvab
X.Natәvan

•

M.Q.İrәvani
Hәsәnxan Әfşar

437 Mәscidli qala әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Әbdülqasım Tәbrizi
M.M.Nәvvab
X.Natәvan
M.Q.İrәvani
Hәsәnxan Әfşar

438 Dәniz kәnarı әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Әbdülqasım Tәbrizi
M.M.Nәvvab
X.Natәvan
M.Q.İrәvani
Hәsәnxan Әfşar

439 Muncuqla bәzәdilmiş tikmә әsәri Aleksandr Dümaya kim tәrәfindәn hәdiyyә edilmişdir?

•

Әbdülqasım Tәbrizi tәrәfindәn
M.Q.İrәvani tәrәfindәn
X.Natәvan tәrәfindәn
Hәsәnxan Әfşar tәrәfindәn
M.M.Nәvvab tәrәfindәn

440 Tarzәn Münәvvәr Şirazi әsәrinin müәllifi kimdir?

•

X.Natәvan
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab

441 Kamança çalan qız әsәrinin müәllifi kimdir?

•

X.Natәvan
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab

442 Dәf çalan qız әsәrinin müәllifi kimdir?

•

X.Natәvan
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab

443 Oturmuş qadın portretinin müәllifi kimdir?

•

X.Natәvan
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

•

Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab

444 Şuşa şәhәrindә Aşura әsәri neçәnci ildә çәkilmişdir?

•

1826cı ildә
1902ci ildә
1873cü ildә
1882ci ildә
1872ci ildә

445 Teymurun portreti әsәri neçәnci ildә çәkilmişdir?

•

1826cı ildә
1873cü ildә
1902ci ildә
1882ci ildә
1872ci ildә

446 Quşlar adlı rәsm әsәri neçәnci ildә çәkilmişdir?

•

1826cı ildә
1873cü ildә
1872ci ildә
1882ci ildә
1902ci ildә

447 Neçәnci ildә Ümumdünya sәrgisinin Qafqaz şöbәsi vitrinindә Natәvanın mahud üzәrindә qızıl
gümüş saplarla toxuduğu әsәrlәr nümayiş olunmuşdur?

•

1902ci ildә
1826cı ildә
1882ci ildә
1873cü ildә
1872ci ildә

448 Tarzәn Münәvvәr Şirazi әsәri neçәnci ildә çәkilmişdir?

•

1902ci ildә
1882ci ildә
1826cı ildә
1873cü ildә
1872ci ildә

449 Oturmuş qadın portreti neçәnci ildә çәkilmişdir?

•

1902ci ildә
1872ci ildә
1882ci ildә
1826cı ildә
1873cü ildә

450 Teymurun portreti әsәri hansı muzeydә nümayiş olunur?

•

Parisin Luvr muzeyindә
Tiflisdә Gürcüstan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә

•

Bakıda Azәrbaycan Dövlәt İncәsәnәt muzeyindә
İstanbulun Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqda Dövlәt Ermitajında

451 Klassik Şәrq musiqisi haqqında TәzkireyiNәvvab әsәrinin müәllifi hansı rәssamdır?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

452 Klassik Şәrq musiqisi haqqında Әdәbiyyata aid әsәrinin müәllifi hansı rәssamdır?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

453 Klassik Şәrq musiqisi haqqında Vüzuhül әrqәm әsәrinin müәllifi hansı rәssamdır?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

454 Hansı rәssam monumental divar boyakarlığı, kitab tәrtibatı, portret janrı vә hәtta dekorativtәtbiqi
sәnәt sahәsindә dә sәmәrәli çalışmışdır?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

455 XIX әsrin hansı rәssamı yaratdığı әsәrlәrindә tarix vә imzasını qeyd etmişdir?

•

X.Natәvan
Hәsәnxan Әfşar
M.M.Nәvvab
M.Q.İrәvani
Әbdülqasım Tәbrizi

456 Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının Әlyazmaları İnstitutunda saxlanılan 1886cı il tarixli әl işlәri
ilә zәngin albom hansı rәssama mәxsusdur?

•

X.Natәvana
Әbdülqasım Tәbriziyә
M.M.Nәvvaba
M.Q.İrәvaniyә
Hәsәnxan Әfşara

457 Hansı әsәrlәri Azәrbaycan incәsәnәti tarixindә yağlı boya ilә çәkilmiş ilk nümunәlәr saymaq

olar?

•

Ә.Tәbrizinin “Kamanca çalan qız”, “Dәf çalan qız”
M.M.Nәvvabın “Teymurun portreti”
Mirzә Qәdim İrәvaninin “Sәrkәrdә” vә “Fәtәli şah”
M.Hәsәnxanın “Oturmuş qadın”
X.Natәvanın “Dağlara yol”, “Mәscidli qala”, “Dәniz kәnarı”

458 Alimlәr qәdim dövr Azәrbaycan dulusçuluq sәnәtini neçә hissәyә bölürlәr?

•

5
3
2
6
4

459 Qәdim dövr Azәrbaycan dulusçulugunun 2ci hissәsi necә adlanır?

•

Qırmızı gil keramika
Qara gil keramika
Cilalanmış qara rәngli keramika
Bәzәkli keramika
Cilalanmış keramika

460 Qәdim dövr Azәrbaycan dulusçuluğunun 1ci hissәsi necә adlanır?

•

Cilalanmış qara rәngli keramika
Qara gil keramika
Qırmızı gil keramika
Bәzәkli keramika
Cilalanmış keramika

461 Anqob nәdir?

•

Qәdim yazı növü
Metal növü
Gil mәhlulu
Zәrgәrlik nümunәsi
Parça naxışı

462 Azәrbaycanda saxsı mәmulatların bәzәdilmәsi neçә üsulla aparılırdı?

•

5
3
2
6
4

463 E.ә II minillikdә qırmızı keramikanın әsas mәrkәzi hara idi?

•

Gәncә
Şәki
Naxçıvan
Әrdәbil
Bakı

464 XIIXV әsrlәrdә keramika sәnәtindә qabarıq formalı ornamental bәzәklәr hansı üsulla tәrtib
edilirdi?

•

Cızma üsulu ilә
Oyma üsulu ilә
Xüsusi qәliblәrlә
Boya üsulu ilә
Qabartma üsulu ilә

465 IX әsrdә Azәrbaycanda şirli qabların tәrtibatında işlәnәn gil mәhlulu necә adlanırdı?

•

Cilalanmamış gil
Cilalanmış gil
Anqob
Sarqon
Kaşı

466 IXXI әsrlәrdә keramikada oyma saxsı mәmulatların bәzәdilmәsindә әsasәn hansı rәnglәrdәn
istifadә edilirdi?

•

Firuzәyi, qırmızı, bәnövşәyi
Qara, sarı, bәnövşәyi
Yaşıl, sarı, bәnövşәyi
Yaşıl, narıncı, boz
Yaşıl, qara, sürmәyi

467 Qırmızı keramikada bir qayda olaraq hansı rәnglәrdәn istifadә olunurdu?

•

Firuzәyi, sarı, sürmәyi
Qırmızı, göy, sarı, firuzәyi
Qara, göy, sarı, qәhvәyi
Qara, göy, qırmızı
Qara, göy, sürmәyi

468 Qırmızı keramikanı başqa cür necә adlandırırdılar?

•

Sadә keramika
Rәngli keramika
Qırmızı keramikanı başqa cür necә adlandırırdılar?
Bәzәkli keramika
Mürәkkәb keramika

469 Şirә mayesinin keramikada kütlәvi istifadәsi hansı dövrlәrә tәsadüf edir?

•

IIII әsrlәr
XVIII әsr
XVXVII әsrlәr
VVIII әsrlәr
IXXI әsrlәr

470 Azәrbaycanda saxsı mәmulatların hansı bәzәdilmәsi üsulları mövcud idi?

•

Kaşı
Şiraltı bәzәdilmә
Şiraltı boya, şirüstü boya

Şәffaf şir üsulu
Şirüstü boya

471 Cilalanmış qara keramikanın bәzәdilmәsindә hansı növ naxışlara üstünlük verilirdi?

•

Heyvan şәkillәrinә
Nәbati naxışlara
Qәdim yazı növlәrinә
İnsan obrazlarına
Hәndәsi naxışlara

472 Cilalanmış qara rәngli keramikanın geniş inkişafi hansı dövrlәrә tәsadüf etmişdir?

•

Eneolit dövrü
Tunc dövründәn dәmir dövrünә qәdәr
Eneolit dövründәn tunc dövrünә qәdәr
Dәmir dövrü
Neolit dövrü

473 İtaliya rәssamı Dominiko de Bartolonun Findlingin toyu әsәrindә hansı Azәrbaycan xalçasına rast
gәlinir?

•

Qarabağ xalçasına
GәncәQazax xalçasına
Qazax xalçasına
Tәbriz xalçasına
Şirvan xalçasına

474 XIII yüzilliyә aid Türkiyәdә saxlanılan әn qәdim Azәrbaycan xalçasının ölçülәrini düzgün
göstәrin

•

uzunluğu 300, eni 180sm
uzunluğu 250, eni 175sm
uzunluğu 254, eni 170sm
uzunluğu 300, eni 170sm
uzunluğu 254, eni 175sm

475 Şahnamә әsәrinin bәdii tәrtibatı neçәnci ilә aiddir?

•

1338ci ilә
1322ci ilә
1333cü ilә
1335ci ilә
1334cü ilә

476 Sultan Әhmәd Cәlairinin 14051410cu il divanına çәkilmiş rәsmlәr hansı texnikada işlәnmişdir?

•

kollaj
monotipiya
"Siyah qәlәm"
sulu boya
qrafik

477 Әbdülbaqi Bakuvinin "üzüzü oturaraq söhbәt edәn 2 monqol әmiri" әsәri hansı texnikada
işlәnmişdir?

•

kollaj
monotipiya
"Siyah qәlәm"
sulu boya
qrafik

478 Dövrümüzәdәk qorunub saxlanmış әlyazma kitabların ilkin nüsxәlәri neçәnci әsrә aiddir?

•

XIVXV әsrlәrә
XIIXIII әsrlәrә
XIIXIV әsrlәrә
XIIXV әsrlәrә
XIIIXIV әsrlәrә

479 Әlyazma kitabların tәrtibatında rәssamın çәkәcәyi illüstrativ şәklin süjetini kim
müәyyәnlәşdirirdi?

•

nәqqaş
miniatürçü
xәttat
miniatürçü rәssam
rәssam

480 Әlyazma kitabların tәrtibatında redaktorluq işi kimin üzәrinә düşürdü?

•

nәqqaşın
miniatürçünün
xәttatın
miniatürçü rәssamın
rәssamın

481 Әlyazma kitabların tәrtibatında sәhifәlәrdәki mәtnin çәrçivәyә alınması, başlıqların sәrlövhә vә
sonluqların bәzәnmәsi kimin üzәrinә düşürdü?

•

rәssamın
xәttatın
nәqqaşın
miniatürçü rәssamın
miniatürçünün

482 Neçәnci әsrdә saray ustaları tәrәfindәn әlyazmaalrın ilk nümunәlәrindәn olan Vәrqa vә Gülşa
köçürülmüşdür?

•

XII әsrin әvvәlindә
XIII әsrin әvvәlindә
XV әsrin әvvәlindә
XIV әsrin әvvәlindә
XI әsrin әvvәlindә

483 İbn Bәhtuşinin Mәnafi әlheyvan әsәrinin tәrtibatı neçәnci illәrә aiddir?

•

13401350
13071314
12971299
13381340

13581374

484 Rәşidәddinin Camiәt tәvarix әsәrinin tәrtibatı neçәnci illәrә aiddir?

•

13401350
12971299
13071314
13381340
13581374

485 1338ci il tarixinin nadir Quran nüsxәsi hansı xәttatın yaradıcılıq mәhsuludur?

•

Mәhәmmәd ben Şüca
Mәhәmmәd Әlinin
Fәzlullah Marağidir
Soltan Mәhәmmәd
Abdullah Seyrәfi Tәbrizi

486 Tәbrizdә yaradılmış 1334cü il tarixli әlyazma cildi hansı sәnәtkarın yaradıcılıq mәhsuludur?

•

Mәhәmmәd ben Şüca
Fәzlullah Marağidir
Mәhәmmәd Әlinin
Soltan Mәhәmmәd
Abdullah Seyrәfi Tәbrizi

487 Şirvanda yaradılmış Musabexx ussanna adlı әsәr neçәnci ildә yazılmışdır?

•

1333cü ildә
1334cü ildә
1322ci ildә
1335ci ildә
1338ci ildә

488 300 sәhifәdәn ibarәt olan Musabexx ussanna әsәri hansı xәttat tәrәfindәn köçürülmüşdür?

•

Abdullah Seyrәfi Tәbrizi
Fәzlullah Marağidir
Mәhәmmәd ben Şüca
Soltan Mәhәmmәd
Mәhәmmәd Әlinin

489 XIV әsrin birinci yarısında Azәrbaycanda cildsazlıq sәnәtinin әn yaxşı nümunәsinin İstanbulun
Evqaf muzeyindә saxlanan әlyazma neçәnci ilә aiddir?

•

1338ci ilә
1333cü ilә
1334cü ilә
1335ci ilә
1322ci ilә

490 İstanbulun Evqaf muzeyindә saxlanan orijinal cildli әsәr kim tәrәfindәn Tәbrizdә hazırlanmışdır?

•

Mәhәmmәd ben Şüca tәrәfindәn
Fәzlullah Maraği tәrәfindәn
Mәhәmmәd Әli tәrәfindәn

•

Soltan Mәhәmmәd tәrәfindәn
Abdullah Seyrәfi Tәbrizi tәrәfindәn

491 İstanbulda Universitet kitabxanasında saxlanılan Kәlilә vә Dimnә әlyazmasının miniatürlәri
neçәnci illәrә aiddir?

•

13551374
13381352
13601374
13601378
13331347

492 Sultan Әhmәd Cәlairinin 14051410cu il divanına çәkilmiş miniatürlәr hansı muzeydә
saxlanılır?

•

Londonun Britaniya muzeyindә
İstambulun Topqapı muzeyindә
Vaşınqtonun Frir qalereyasında
Parisin Luvr muzeyindә
Dublinin Çester Bitti sarayı kitabxanasında

493 Әbdülbaqi Bakuvinin "üzüzü oturaraq söhbәt edәn 2 monqol әmiri" әsәri hansı muzeydә
saxlanılır

•

Londonun Britaniya muzeyindә
Vaşınqtonun Frir qalereyasında
İstambulun Topqapı muzeyindә
Parisin Luvr muzeyindә
Dublinin Çester Bitti sarayı kitabxanasında

494 "Üzüzü oturaraq söhbәt edәn 2 monqol әmiri" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Mirzә Әli
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani
Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar
Soltan Mәhәmmәd

495 "Mehtәr" adlı әsәrin müәllifi kimdir?

•

Mirzә Әli
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani
Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar
Soltan Mәhәmmәd

496 1468ci il tarixli "Şamaxı antalogiyasının" әlyazısının illüstrasiyasının müәllifi kimdir?

•

Mirzә Әli
Әbdülbaqi Bakuvi
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani
Sadiq bәy Әfşar
Soltan Mәhәmmәd

497 "Xәmsәyә" çәkilәn "Xosrovun Barbedin musiqisinә qulaq asması miniatürünün müәllifi kimdir?

•

Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar
Mirzә Әli
Soltan Mәhәmmәd
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani

498 "Xosrov vә Şirin" poemasına çәkilmiş Şapurun Xosrovun portretini Şirinә göstәrilmәsi
miniatürünün müәllifi kimdir?

•

Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar
Mirzә Әli
Soltan Mәhәmmәd
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani

499 Soltan Mәhәmmәdin yaradıcılığının çiçәklәnmә dövrü neçәnci әsrә tәsadüf edir?

•

XVII әsrin ortalarına
XV әsrin ortalarına
XIV әsrin ortalarına
XVI әsrin ortalarına
XIII әsrin ortalarına

500 Yaradıcılığının çiçәklәnmә dövründә Soltan Mәhәmmәd hansı sәpkidә әsәrlәr yaratmışdır?

•

süjetli xalça vә parçalar üçün eskizlәr
nadir әlyazmalar üçün illüstrasiyalar
bütün sadalananlar
kitab cildlәri
süjetlәri real hәyatdan alınmış mәişәt janrlı miniatürlәr, portretlәr

501 Soltan Mәhәmmәdin bәlli olan әn görkәmli әsәri Şahnamә dә Hafizin divanı neçәnci ilә aiddir?

•

1527ci ilә
1543cü ilә
1537ci ilә
1535ci ilә
1539cu ilә

502 Soltan Mәhәmmәdin Şah Tәhmasib üçün Nizaminin Xәmsә sinә hazırlanmış illüstrasiyalar
neçәnci illәrә aiddir?

•

15281536
15241525
15391543
15351539
15251539

503 1535ci ildә Hafizin divanına çәkilmiş miniatürlәrin müәllifi kimdir?

•

Mir Seyidәli
Mirzә Әli
Soltan Mәhәmmәd
Mir Müsәvvir
Müzәffәr Әli

504 Xosrov vә Şirin poemasına çәkilmiş miniatürlәrin müәllifi kimdir?

•

Mir Seyidәli
Mirzә Әli
Soltan Mәhәmmәd
Mir Müsәvvir
Müzәffәr Әli

505 Әmir , Teymurxan , Dәrviş , gәnc oğlan vә qızların surәtini tәsvir edәn portretlәrin müәllifi
kimdir?

•

Müzәffәr Әli
Soltan Mәhәmmәd
Sadiq bәy Әfşar
Mir Seyidәli
Mirzә Әli

506 Әmir , gәnc oğlan vә qızların surәtini tәsvir edәn portretlәrin müәllifi kimdir?

•

Müzәffәr Әli
Soltan Mәhәmmәd
Sadiq bәy Әfşar
Mir Seyidәli
Mirzә Әli

507 Teymurxan surәtini tәsvir edәn portretlәrin müәllifi kimdir?

•

Müzәffәr Әli
Soltan Mәhәmmәd
Sadiq bәy Әfşar
Mir Seyidәli
Mirzә Әli

508 1573cü ildә Gәrşasbnamә yә çәkilmiş miniatürlәr harada saxlanılır?

•

İstanbul Topqapı muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
Londonun Britaniya muzeyindә
SanktPeterburqun Ermitaj muzeyindә
Parisin Milli kitabxanasındsa

509 Ağac altında oturmuş dәrviş әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Müzәffәr Әli
Soltan Mәhәmmәd
Sadiq bәy Әfşar
Mir Seyidәli
Mirzә Әli

510 "Xosrov vә Şirin" poemasına çәkilmiş Xosrovun Barbedin musiqisinә qulaq asması miniatürünün
müәllifi kimdir?

•

Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar
Mirzә Әli

Soltan Mәhәmmәd
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani

511 Ә.Caminin 1540cı il tarixli "Yusif vә Züleyxa" әsәrinә çәkilmiş Cәbrayılın Yusifә xәbәr
gәtirmәsi epizodunun müәllifi kimdir?

•

Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar
Mirzә Әli
Soltan Mәhәmmәd
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani

512 Topqapı muzeyindә saxlanan Şah Tәhmasib albomuna musiqi mәclisini tәsvir edәn müәllif
kimdir?

•

Sadiq bәy Әfşar
Mirzә Әli
Soltan Mәhәmmәd
Әbdülbaqi Bakuvi
Şәrәfәddin Hüseyn Sultani

513 15391543cü il tarixli "Xәmsә" әlyazmalarına çәkilәn bәzi miniatürlәrin müәllifi kimdir?

•

Şәrәfәddin Hüseyn Sultani
Mirzә Әli
Müzәffәr Әli
Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar

514 Sadıq bәy Әfşarın "Mәcme ülxәvas" vә "Qanun üssüvәr" әsәrlәrindә hansı sәnәtkar haqqında
qeyd olunub"?

•

Şәrәfәddin Hüseyn Sultani
Mirzә Әli
Müzәffәr Әli
Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar

515 "Bәhram Gur" vә "Fitnә ovda" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Şәrәfәddin Hüseyn Sultani
Mirzә Әli
Müzәffәr Әli
Әbdülbaqi Bakuvi
Sadiq bәy Әfşar

516 Şah Tәhmasibin emalatxanasında işlәrkәn, şah üçün xüsusi hazırlanmış "Şahnamә" vә "Xәmsә"
әlyazmaların bәdii tәrtibatında yaxından iştirak etmiş portret ustasi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

517 1527ci "Şahnamә" әsәrinә işlәnmiş "Әrdәşik vә Gülnar" miniatürünün müәllifi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Seyidәli
Mir Müsәvvir
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

518 "Zöhhakın dәhşәti" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Seyidәli
Mir Müsәvvir
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

519 "Mәnuçöhrün taxta çıxması" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Seyidәli
Mir Müsәvvir
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

520 "Zal, Mihrabın Kabildәn göndәrdiyi hәdiyyәlәri qәbul edir" әsәrin müәllifi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Seyidәli
Mir Müsәvvir
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

521 "Şah vә qulam" adlı qoşafiqurlu kompozisiyanın müәllifi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Seyidәli
Mir Müsәvvir
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

522 Mir Müsәvvirin "şah vә qulam" adlı qoşafiqurlukompozisiyası harada saxlanılır?

•

İstanbul Topqapı muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
Londonun Britaniya muzeyindә
SanktPeterburqun Ermitaj muzeyindә
Parisin Milli kitabxanasındsa

523 "Әnuşirәvan vә bayquşların söhbәti" hekayәsinә çәkilmiş illüstrasiyanın müәllifi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Seyidәli
Mir Müsәvvir
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

524 "İsgәndәrin әjdahanı öldürmәsi"ni tәsvir edәn miniatür kompozisiyanın müәllifi kimdir?

•

Fәrrux bәy
Mir Seyidәli
Siyavuş bәy
Mәhәmmәdi
Mir Müsәvvir

525 "Şahın şiri öldürmәsi"ni tәsvir edәn miniatür kompozisiyanın müәllifi kimdir?

•

Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir
Siyavuş bәy

526 "Әsir düşmüş sәrkәrdә Bayram oğlan" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Mir Müsәvvir
Siyavuş bәy
Fәrrux bәy
Mәhәmmәdi
Mir Seyidәli

527 "Әlindә badә tutmuş qız" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Mir Müsәvvir
Siyavuş bәy
Fәrrux bәy
Mәhәmmәdi
Mir Seyidәli

528 15701571ci il tarixli "Xәmsә"si üçün işlәnәn 7 miniatürün müәllifi kimdir?

•

Mir Müsәvvir
Siyavuş bәy
Fәrrux bәy
Mәhәmmәdi
Mir Seyidәli

529 İstambulda "Topqapı sarayı" muzeyindә saxlanan Bәhram Mirzә albomundakı portret neçәnci
ildә işlәnmişdir?

•

1583
1578
1527
1538
1579

530 İstambulda "Topqapı sarayı" muzeyindә saxlanan Bәhram Mirzә albomundakı 1527ci ildә
işlәnmiş portretin müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi

Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

531 Parisdә "Luvr" muzeyindә saxlanan "Kәnd hәyatı" adlı süjetli miniatür neçәnci ildә işlәnmişdir?

•

1583
1527
1578
1538
1579

532 Parisdә "Luvr" muzeyindә saxlanan 1578ci ildә işlәnәn "Kәnd hәyatı" adlı süjetli miniatürün
müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

533 Mәhәmmәdi tәrәfindәn Bәhram Mirzә albomundakı 1527ci ildә işlәnmiş portret harada
saxlanılır?

•

Parisin Milli kitabxanasındsa
Londonun Britaniya muzeyindә
İstanbul Topqapı muzeyindә
SanktPeterburqun Ermitaj muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә

534 Mәhәmmәdi tәrәfindәn 1578ci ildә işlәnәn "Kәnd hәyatı" miniatür harada saxlanılır?

•

NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
İstanbul Topqapı muzeyindә
Parisin "Luvr" muzeyindә
Parisin Milli kitabxanasındsa
Londonun Britaniya muzeyindә

535 "Aşiqlәr" miniatürün müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

536 "Şahzadә portreti" miniatürünün müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

537 Mәhәmmәdinin hansı әsәrlәri zәrif rәng ahәngdarlığı, surәtlәrin idealizә edilmәsi ilә fәrqlәnir?
"Baharın qarşılanması"

•

"Kәndlilәrin rәqsi", "Dәrvişlәr"
"Aşiqlәr", "Şahzadә portreti"
"Tәlxәklә keçilәrin rәqsi"
"Dәrvişlәrin rәqsi"

538 "Kәndlilәrin rәqsi" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Mir Müsәvvir
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Siyavuş bәy
Mir Seyidәli

539 "Dәrvişlәr" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

540 "Baharın qarşılanması" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

541 "Şәrәfnamә"yә, Ә.Caminin vә Әmir Xosrov Dәhlәvinin әsәrlәrinә çәkilәn illüstrasiyaların
müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

542 Mәhәmmәdinin әksәr әsәrlәri harada saxlanılır?

•

İstambulun "Topqapı sarayı" muzeyindә
SanktPeterburqun SaltıkovŞedrin adına kitabxanada
sadalanan bütün variantlar
Parisin "Luvr" muzeyindә
Bostonun İncәsәnәt muzeyindә

543 "Dәrvişlәrin rәqsi" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

544 "Tәlxәklә keçilәrin rәqsi" әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Siyavuş bәy
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir

545 Hansı әsәr Sadiq bәy Әfşar tәrәfindәn 1594cü ildә işlәnmәsinә baxmayaraq 1684cü ildә Mir
Müsәvvir tәrәfindәn tamamlanmışdır?

•

"Qanun üssüvәr"`
"Dәrviş"
"Teymur xan Türkmanın portreti"
"Şahnamә"yә miniatürlәr
"Әmir"

546 "Qanun üssüvәr" traktında hansı rәssam özü qeyd edir ki, "Surәtkәrlik işindә mәn tәsvirdәn
mahiyyәtә yol tapdım"?

•

Şәrәfәddin Hüseyn Sultani
Müzәffәr Әli
Sadiq bәy Әfşar
Әbdülbaqi Bakuvi
Mirzә Әli

547 Hansı rәssama "Teymurun sarayı" adlı çoxfiqurlu monumental kompozisiyasına "Nadir ülmülk"
adı verilir?

•

Fәrrux bәy
Mir Müsәvvir
Mir Seyidәli
Mәhәmmәdi
Siyavuş bәy

548 Ә.Caminin 1540cı il tarixli "Yusif vә Züleyxa" әsәrinә Mirzә Әli tәrәfindәn işlәnmiş 5 miniatür
harada saxlanılır?

•

Londonun Britaniya muzeyindә
Vaşınqtonun Frir qalereyasında
Dublinin Çester Bitti sarayı kitabxanasında
Parisin Luvr muzeyindә
İstambulun Topqapı muzeyindә

549 Nizaminin 15241525ci illәrdә Xәmsә әlyazmasına çәkilmiş İskәndәr Xaqanın qәbulunda
әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Müzәffәr Әli
Sadiq bәy Әfşar
Soltan Mәhәmmәd
Mir Seyidәli
Mirzә Әli

550 Nizaminin 15241525ci illәrdә Xәmsә әlyazmasına çәkilmiş İskәndәr Xaqanın qәbulunda әsәri
harada saxlanılır?
İstanbul Topqapı muzeyindә

•

Parisin Milli kitabxanasındsa
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
SanktPeterburqun Ermitaj muzeyindә
Londonun Viktoriya vә Albert muzeyindә

551 Nәvainin 1527ci il tarixli divanına çәkilmiş Bәhram Gur ovda adlı miniatürlәrin müәllifi kimdir?

•

Mir Seyidәli
Mirzә Әli
Soltan Mәhәmmәd
Mir Müsәvvir
Müzәffәr Әli

552 1527ci il tarixli divanına çәkilmiş Bәhram Gur ovda adlı miniatürlәr harada saxlanılır?

•

İstanbul Topqapı muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
Parisin Milli kitabxanasındsa
SanktPeterburqun Ermitaj muzeyindә
Londonun Viktoriya vә Albert muzeyindә

553 Soltan Mәhәmmәdin Nizaminin Xәmsә әlyazmasına çәkdiyi illüstrasiyalar harada saxlanılır?

•

İstanbul Topqapı muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
Londonun Britaniya muzeyindә
SanktPeterburqun Ermitaj muzeyindә
Parisin Milli kitabxanasındsa

554 1573cü ildә Gәrşasbnamә yә çәkilmiş Gәrşasbın divlәrlә vuruşması adlı miniatürlәrin müәllifi
kimdir?

•

Müzәffәr Әli
Soltan Mәhәmmәd
Sadiq bәy Әfşar
Mir Seyidәli
Mirzә Әli

555 Hansı bәdii tikmә üsulları Azәrbaycanda XVIXVII yüzilliklәrdә mövcud idi?

•

qurama
gülәbәtin
tәkәlduz, gülәbәtin, muncuqlu, qurama
tәkәlduz
muncuqlu

556 Hansı sәyyah 1563cü ildә Şamaxıda Abdulla xanın qonağı olarkәn xanın libasının gözәlliyini
tәsvir etmişdir?

•

ispan sәyyahı Antoni Cenkinson
fransız sәyyahı Antoni Cenkinson
alman sәyyahı Antoni Cenkinson
ingilis sәyyahı Antoni Cenkinson
rus sәyyahı Antoni Cenkinson

557 Sadә islimi dekorativincәsәnәtin hansı növündә istifadә olunur?

•

silahların bәzәdilmәsindә
zәrgәrlik sәnәtindә
sadalanan bütün variantlar
xalçalarda
qızıl nәqqaşlığında

558 Azәrbaycanın, hәmçinin digәr Şәrq ölkәlәrinin ornament sәnәtinin vә dekorativtәtbiqi sәnәtin
ornamenti

•

tәkәlduz
tağlar vә lәçәklәr
buta hesab olunur
gülәbәtin
qurama

559 Dekorativtәtbiqi incәsәnәtin geniş yayılmış elementlәrindәn biri

•

tәkәlduz
buta hesab olunur
tağlar vә lәçәklәr
gülәbәtin
qurama

560 XVIXVII yüzillikdә Azәrbaycanda toxunan parçalar öz bәdii tәrtibatına görә nә ilә
fәrqlәnirdilәr?

•

süjetli parçalar
müxtәlif dini sözlәr vә yaxud Şәrq klassiklәrinin rübailәri ilә bәzәdilmiş parçalar
müxtәlif dini sözlәr vә yaxud Şәrq klassiklәrinin rübailәri ilә bәzәdilmiş parçalar, ornamental parçalar, süjetli
parçalar
ornamental parçalar, süjetli parçalar
ornamental parçalar

561 Neçәnci ildә Bakıda Şirvanşahlar sarayında aparılmış qazıntı zamanı köhnә qәbirlәrin birindә
kәfәn yerinә istifadә olunan yazılı ipәk parça tapılmışdır?

•

1939cu ildә
1937ci ildә
1936cı ildә
1940cı ildә
1938ci ildә

562 XVIXVII yüzilliklәrdә Azәrbaycanda istehsal olunan parçalar üzәrindә rәsmlәr vә bәzәklәr
hansı üsulla icra olunurdu?

•

istәnilәn bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunaraq onun ayrılmaz hissәsini tәşkil edirdi
bәzәklәr hazır parça üzәrindә tikilirdi
istәnilәn bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunaraq onun ayrılmaz hissәsini tәşkil edirdi, bәzәklәr hazır
parça üzәrindә tikilirdi, basma vasitәsilә hәkk olunurdu
istәnilәn bәzәk vә rәsmlәr parça ilә birlikdә toxunaraq onun ayrılmaz hissәsini tәşkil edirdi, bәzәklәr hazır
parça üzәrindә tikilirdi
basma vasitәsilә hәkk olunurdu

563 XVIXVII yüziliklәrdә gülәbәtin tikmәlәr Azәrbaycanın hansı bölgәlәrinә geniş yayılmışdır?

•

Qarabağ, Gәncә, Qazax, Şamaxıda
Gәncә, Qazax, Şirvan
Tәbriz, Bakı, Şamaxı vә Naxçıvan
Gәncә, Qazax, Şirvan, Tәbriz, Әrdәbil
Tәbriz, Әrdәbil

564 Yüksәk bәdii xüsusiyyәtlәrinә malik gülәbәtin tikmәlәrin adı hansı әdibin şeirlәrindә çәkilirdi?

•

Nәsiminin
Nizaminin
Füzulinin
Vaqifin
Firdovsinin

565 XVIXVII yüzilliklәrdә Azәrbaycanda toxunan parçalar üzәrindә әn çox hansı ornamentlәrә rast
gәlmәk olar?

•

nәbati, hәndәsi
hәndәsi
nәbati
hәndәsi, zoomorf
zoomorf

566 XVIXVII yüzillkilәrdә xovsuz xalça istehsalı Azәrbaycanın hansı bölgәlәrindә daha çox şöhrәt
tapmışdır?

•

Tәbriz, Bakı, Şamaxı vә Naxçıvan
Gәncә, Qazax, Şirvan
Qarabağ, Gәncә, Qazax, Şamaxıda
Gәncә, Qazax, Şirvan, Tәbriz, Әrdәbil
Tәbriz, Әrdәbil

567 XVIXVII yüzillkilәrdә metaldan ev avadanlığı, silah vә bәzәk nümunәlәri Azәrbaycanın hansı
şәhәrlәrindә xüsusilә geniş inkişaf etmişdir?

•

Qarabağ, Gәncә, Qazax, Şamaxıda
Gәncә, Qazax, Şirvan
Tәbriz, Әrdәbil, Marağa, Xoy, Naxçıvan, Gәncә, Şamaxı, Bakı
Gәncә, Qazax, Şirvan, Tәbriz, Әrdәbil
Tәbriz, Bakı, Şamaxı vә Naxçıvan

568 XVIXVII yüzilliklәrә aid әn zәrif vә orijinal oyulmuş mәzar daşlarına Azәrbaycanın hansı
şәhәrlәrindә rast gәlmәk olurdu?

•

Qarabağ, Gәncә, Qazax, Şamaxıda
Gәncә, Qazax, Şirvan
Abşeron, Şamaxı, Laçın, Lerik, Naxçıvan, Gәncә, Qәbәlә
Gәncә, Qazax, Şirvan, Tәbriz, Әrdәbil
Tәbriz, Әrdәbil

569 1507ci ildә I Şah İsmayıla aid edilәn qızıl kәmәr hazırda hansı muzeydә saxlanılır?

•

İstanbulun Topqapı muzeyindә
Londondakı Viktoriya vә Albert muzeyindә
Parisin Dekorativ Sәnәtlәr muzeyindә

Amerikanın Pensilvaniya muzeyindә
Parisin Luvr muzeyindә

570 XVIXVII yüzilliklәrdә Azәrbaycanda istehsal edilәn keramik sәnәt nümunәlәri hansı texniki
üslubda bәzәdilirdi?

•

çin rәsmli işlәr
mina ilә boyanmış
mina ilә boyanmış, kobalt boyalı, çin rәsmli işlәr
süjetli rәsmlәr
kobalt boyalı

571 XVII әsrin ilk illәrindә Gәncәdә hansı memarlıq abidәsi inşa olunmuşdur?

•

Möminә xatun türbәsi
Nardaran mәscidi
Cümә mәscidi
Diribaba türbәsi
Göy mәscid

572 Nardaran mәscidi neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1551ci ildә
1544cü ildә
1663cü ildә
1759cu ildә
1879cu ildә

573 Azәrbaycanın hansı şәhәrindә XVII әsrdә Göy günbәz (Göy mәscid) adı ilә mәşhurlaşmış dini
binalar kompleksi inşa olunmuşdur?

•

Qazax
Bakı
Gәncә
Şamaxı
Naxçıvan

574 Sarmaşıq vә spiralın birlәşmәsi әsasında yaranmış ornamentin növü?

•

bulud
buta
islimi
islimi, buta
vağvağı

575 Mәscidlәrin daxili bәzәdilmәsindә, geyimlәrin, kitabların, mәişәt әşyaların, bәdii tәrtibatında
istifadә olunan ornamentin növü?

•

bulud
buta
islimi
islimi, buta
vağvağı

576 Bәzәksiz badamvari formalı isliminin növü?

•

butalı islimi
qanadlı islimi
sadә islimi
hörmә islimi
haçalı islimi

577 Qanadları iki hissәyә bölünәn vә nisbәtәn mürәkkәb formalı isliminin növü?

•

butalı islimi
sadә islimi
qanadlı islimi
hörmә islimi
haçalı islimi

578 Sındırılmış ağac budağına bәnzәyәn isliminin növü?

•

butalı islimi
qanadlı islimi
haçalı islimi
hörmә islimi
sadә islimi

579 Heyvanın açılmış ağzına bәnzәyәn isliminin növü?

•

butalı islimi
qanadlı islimi
haçalı islimi
hörmә islimi
sadә islimi

580 Haçalı islimi formasına görә hansı növ islimiyә bәnzәyir?

•

butalı islimiyә
haçalı islimiyә
qanadlı islimiyә
hörmә islimiyә
sadә islimiyә

581 Haçalı isliminin qanadlı islimindәn fәrqi nәdәn ibarәtdir?

•

ciddi qanunauyğunluqlara tabe olması
müxtәlif formaların budaqlarında açır
tәkcә spiralın sonlarında yerlәşir, müxtәlif formaların budaqlarında açır
bütün sadalanan variantlar
tәkcә spiralın sonlarında yerlәşir

582 Butalı isliminin növü incәsәnәtin hansı növündә meydana gәlib?

•

tәsviri sәnәtdә
bütün sadalanan variantlar
ağac üzәrindә oymada
xalçaçılıqda
memarlıqda

583 Butalı isliminin yerini alan isliminin növü?

•

qanadlı islimi
butalı islimi
hörmә islimi
sadә islimi
haçalı islimi

584 Görünüşünә görә badama bәnzәyәn isliminin hansı formasıdır?

•

sadә islimi
haçalı islimi
butalı islimi
hörmә islimi
qanadlı islimi

585 Keramik vә metal qabların bәzәdilmәsindә istifadә olunan lәçәk növü?

•

dilikli
heykәlvari
saya
sadalanan bütün variantlar
mürәkkәb keramika

586 Lәçәklәrin hansı növü dini xarakter daşıyır?

•

dilikli
saya
heykәlvari
sadalanan bütün variantlar
mürәkkәb keramika

587 Mәscid divarlarının, xalçaların bәzәdilmәsindә istifadә olunan lәçәk növü

•

dilikli
saya
heykәlvari
sadalanan bütün variantlar
mürәkkәb keramika

588 Divar naxışlarında, xalçalarda, qapı vә taxçaların bәzәdilmәsindә istifadә olunan lәçәk növü?

•

mürәkkәb keramika
saya
kәsik xәtli
dilikli
heykәlvari

589 Orta Asiya vә Yaxın Şәrq ölkәlәrinә nisbәtәn Azәrbaycan dekorativ sәnәtindә daha çox yayılmış
lәçәk növü

•

heykәlvari
kәsik xәtli
kәsik başlı
mürәkkәb keramika
saya

590 Xalçaların bәzәdilmәsindә vә miniatürlәrdә әhәmiyyәtli yer tutan lәçәk növü?

•

saya
kәsik başlı
dilikli
heykәlvari
kәsik xәtli

591 Orta әsrlәrdә stilizә olmuş insan vә ya heyvan başları tәsvirlәri necә adlanırdı?

•

bulud
islimi
vağvağı
islimi, buta
buta

592 Keramika vә metal mәmulatlarında, memarlıqda, xalçaların vә kitab tәrtibatında, miniatürlәrdә
geniş istifadә olunan ornament?

•

buta
vağvağı
bulud
islimi, buta
islimi

593 Ornamentlәrin qurulma prinsiplәrinin әn әsas mәqamı

•

tәkcә spiralın sonlarında yerlәşir
tәkcә spiralın sonlarında yerlәşir, müxtәlif formaların budaqlarında açır
ciddi qanunauyğunluqlara tabe olması
bütün sadalanan variantlar
müxtәlif formaların budaqlarında açır

594 1530cu ildә Әrdәbildә Şeyx Sәfi mәscidi üçün toxunmuş xalı hazırda hansı muzeydә saxlanılır?

•

Parisin Dekorativ Sәnәtlәr muzeyindә
Londondakı Viktoriya vә Albert muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә
Parisin Luvr muzeyindә
Amerikanın Pensilvaniya muzeyindә

595 1539cu ildә Tәbrizdә Şeyx Sәfi mәscidi üçün toxunmuş xalı hazırda hansı muzeyin eksponatına
çevrilmişdir?

•

Amerikanın Pensilvaniya muzeyindә
Londondakı Viktoriya vә Albert muzeyindә
Parisin Luvr muzeyindә
Parisin Dekorativ Sәnәtlәr muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә

596 Ovçuluq xalçaları içәrisindә XVI yüzillikdә Tәbrizdә qızıl vә gümüş iplәrlә toxunmuş xalça
hazırda hansı muzeydә saxlanılır?
Parisin Dekorativ Sәnәtlәr muzeyindә
NyuYorkun Metropoliten muzeyindә

•

•

Londondakı Viktoriya vә Albert muzeyindә
Parisin Luvr muzeyindә
Amerikanın Pensilvaniya muzeyindә

597 Hansı sәbәblәrә görә XVII әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda yerli keramika sәnәti nümunәlәri
istehsalı sıxışdırılmış vә zәiflәmişdir?

•

Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәtinin qurulması
Azәrbaycanda keramik mәmulatların istehsalı üçün xammalın zәifliyi
Qәrbi Avropada, sonralar isә Rusiyada bir sıra çini vә saxsı qab zavodlarının açılması
Keramik mәmulatların xarici ölkәlәrә ixracı
Bu dövrdә digәr dekorativtәtbiqi sәnәt nümunәlәrinin inkişafı

598 Qusar rayonunun Hәzrә kәndindәki türbә neçәnci ildә inşa olunmuşdur?

•

1551ci ildә
1663cü ildә
1544cü ildә
1759cu ildә
1879cu ildә

599 Dekorativtәtbiqi sәnәt nәdir?

•

Miniatür
Tәsviri incәsәnәtin növü
İncәsәnәtin növü
Bәzәk elementi
Monumental әsәr

600 Azәrbaycanda bәdii sәnәtkarlığın yaranma tarixi

•

Müasir dövr
XIX әsr
Orta әsrlәr
XII әsr
Müasir dövr

601 1924cü ildә Azәrbaycan DTS nümunәlәri hansı ölkәdә uğur qazanmışdır?

•

İsveçrәdә
Rusiyada
Fransada
Macarıstanda
Azәrbaycanda

602 Azәrbaycan bәdii sәnәtkarlığı növlәrinә hansı aiddir?

•

Monumental әsәr
Rәsm
Bәdii tikmә
Miniatür
Dekorativ ornament

603 Azәrbaycan DTS nümunәlәri hansı ölkәlәrin muzeylәrindә qorunub saxlanılıb?
Rusiya, İngiltәrә, Fransa, İtaliya, Yunanıstan

•

Rusiya, İngiltәrә, ABŞ, Ukrayna
İngiltәrә, ABŞ, Rusiya, İran, Türkiyә, Fransa, Macarıstan, Azәrbaycan
Fransa, İran, Türkiyә, Azәrbaycan, İspaniya
ABŞ, Rusiya, Türkiyә, Fransa, Ukrayna

604 Xalçaçılıq, zәrgәrlik, keramika, metalda naxış hansı sәnәtin növlәridir?

•

Memarlıq
Rәsm
Dekorativtәtbiqi sәnәt
Memarlıq, Qrafika
Boyakarlıq

605 Azәrbaycan bәdii sәnәtkarlığı növlәri

•

Bәdii tikmә, xatәmkarlıq, duluzçuluq
Keramika, rәsm, duluzçuluq, bәdii tikmә
Zәrqәrlik, duluzçuluq, bәdii tikmә, metalda naxış, taxta üzәrindә oyma
Rizәkarlıq, şәbәkә, xalçaçılıq, xatәmkarlıq
Rәsm, xalçaçılıq, toxuculuq, bәdii metal

606 Azәrbaycanın DTS nümunәlәri ilk dәfә neçәnci ildә vә harada nümayiş olunmuşdur?

•

1917ci il Bakıda
1975ci il Parisdә
1872ci il Moskvada
1873ci il Parisdә
1872ci il Vyanada

607 Dekorativtәtbiqi sәnәtin növlәri

•

Ornamental kompozisiya
Boyakarlıq
Xalçaçılıq, zәrgәrlik, keramika, metalda naxış
Süjetli komposiziya
Qrafika

608 Tәsviri incәsәnәtin növlәri hansılardır?

•

Rәsm, keramika, boyakarlıq, memarlıq, DTS
Xalçaçılıq, qrafika, rәsm, zәrgәrlik
Boyakarlıq, qrafika, rәsm, heykәltaraşlıq, memarlıq
Relyef, qrafika, tәtbiqi sәnәt
Rәsm, boyakarlıq, memarlıq, yapma

609 Kompozisiya qurulduqda әn әsas qayda hansıdır?

•

İşıqkölgә
Simmetriya
Perspektiv qurulma
Rәng hәlli
Fәzanın tapılması

610 Süjetli kompozisiya mәrkәzi nәdir?
Tematik әsәr

•

Fokus mәsafәsi
Әsas ideya mәzmunu, fikri açan hissә
İllüstrasiya
Perspektiv hәll

611 Tipiklәşdirmә qanununun әsas cәhәtlәri hansılardır?

•

Siluetә bağlılıq
Obrazın tipiklәşdirilmәsi, hissәlәrin birlәşmәsi
Xarakterin tipiklәşdirilmәsi, hәrәkәt vә zamanın, yeniliyin verilmәsi
Bölünmәzlik
Tәkrarsızlıq

612 Ornamental kompozisiya nәdir?

•

Bәdii tәrtibat
Sadә naxışlar
Ritmik ardıcıllığı olan naxışlar
Çoxrәngli sadә naxış
Bәzәk elementlәri

613 Statik kompozisiyanın әsas prinsipi nәdir?

•

Assimmetriya
Proporsiya
Simmetriya
Rәng uyğunluğu
Elementlәrin tәkrarı

614 Ornament kompozisiyasının vasitәlәrinә nә daxildir?

•

Rәng, nöqtә, faktura, ştrix
Rәng, nisbәt, faktura
Nöqtә, lәkә, xәtt, rәng, faktura
Nisbәt, nöqtә, xәtt, forma
İşıqkölgә, xәtt, ştrix, rәng

615 Ornamentin ilk forması nәyi әks etdirir?

•

Abstrakt obrazları
İnsan tәsvirini
İnsanın әmәk fәaliyyәtini
Simvolları
Heyvan tәsvirini

616 Simvolik ornamentlәr hansılardır?

•

Heyvan obrazları
Hәrfi elementlәr
Abstrakt obrazlar
İnsan obrazları
Bitki motivlәri

617 Ornamentlәrin növlәri
Formalı, hәcmli, süjetli, bitki

•

Texniki, süjetli, simvolik, bitki
Texniki, simvolik, hәndәsi, bitki, kalliqrafik, fantastik
Fantastik, simvolik, hәndәsi, kalliqrafik
Kalliqrafik, abstrakt, hәndәsi, hәcmli

618 Ağac üzәrindә portret, mәnzәrә vә diqәr tәsvirlәrin işlәnmәsi hansına aiddir?

•

Şәbәkә
Freska
Rizәkarlıq
Vitraj
Mozaika

619 Xatәmkarlıq aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Memarlıq
Qrafika
DTS
Kompozisiya
Boyakarlıq

620 Xatәmkarlıq sәnәti nәdir?

•

Daş üzәrindә oyma
Ornamental kompozisiya
Metalda naxış
Taxta üzәrindә bәzәkaçma
Xalça naxışları

621 Rizәkarlıq aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Memarlıq
Qrafika
DTS
Kompozisiya
Boyakarlıq

622 Rizәkarlıq sәnәti nәdir?

•

Xalça naxışları
Metalda naxış
Taxta üzәrindә bәzәkaçma
Daş üzәrindә oyma
Ornamental kompozisiya

623 Şәki Xan sarayı hansı sәnәt nümunәlәri ilә tanınmışdır?

•

Mozaika ilә
Divar rәsmlәri ilә
Şәbәkә ilә
Epiqrafik ornamentlәrin divarda işlәnmәsi ilә
Miniatür işlәri ilә

624 Taxta üzәrindә bәdii oyma işlәnmә texnikasına ğörә
2 hissәyә bölünür

•

5 hissәyә bölünür
3 hissәyә bölünür
4 hissәyә bölünür
6 hissәyә bölünür

625 Nizami muzeyinin şәbәkә işlәrini kim hazırlayıb?

•

Mirzağa Qafarov
Hüseyn Pәriyab
Usta Әbdülhüseyn
Sultan Әhmәd
Әli Minayi

626 Xatәmkarlıqda hansı materiallardan istifadә olunur?

•

Sәdәf, fil sümüyü, karton, qiymәtli daşlar, rәnğli ağac
Sәdәf, fil sümüyü, karton, qiymәtli daşlar, kәtan , qiymәtli daşlar, rәngli ağac
Sәdәf, fil sümüyü, kәhrәba, qızılgümüş, qiymәtli daşlar, rәngli ağac
Sәdәf, fil sümüyü, qızılgümüş, qiymәtli daşlar, rәngli ağac
Kәhrәba, qızılğümüş qiymәtli daşlar, yaglı boya

627 İnkrustasiya Azәrbaycanda nә adı altında yayılmışdır?

•

Bәdii tikmә
Misgәrlik
Xatәmkarlıq, rizәkarlıq
Oyma
Zәrgәrlik

628 Taxta üzәrindә bәdii oymanın işlәnmә texnikası hansılardır?

•

Şәbәkә, xatәmkarlıq, rizәkarlıq
Xatәmkarlıq, oyma, vitraj
Şәbәkә, xatәmkarlıq, oyma
Xatәmkarlıq, oyma, rizәkarlıq
Şәbәkә, xatәmkarlıq, vitraj

629 Mozaika aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Memarlıq
Qrafika
DTS
Kompozisiya
Boyakarlıq

630 Mozaika sözü hansı dildәn götürülmüşdür?

•

Rus
Alman
Latın
Türk
Yunan

631 Vitraj aşağıdakılardan hansına aiddir?
Memarlıq

•

Qrafika
DTS
Kompozisiya
Boyakarlıq

632 Vitraj sözü hansı dildәn götürülmüşdür?

•

Rus
Alman
Latın
Türk
Yunan

633 Vitraj sözünün mәnası nәdir?

•

Taxta
Metal
Şüşә
Daş
Parça

634 Xırda ölçüdә olan şәffaf materiallardan düzәldilәn tәsvirә nә deyilir?

•

Miniatür
Qrafika
Vitraj
İllüstrasiya
Mozaika

635 Xırda rәngli materialdan (daş, kafel) düzәldilәn tәsvirә nә deyilir?

•

Miniatür
Vitraj
Mozaika
İllüstrasiya
Qrafika

636 Azәrbaycanda vitrajın növü necә adlanır?

•

Freska
Rizәkarlıq
Şәbәkә
Xatәmkarlıq
Qorelyef

637 Vitrajdan harada istifadә olunur?

•

Zәrgәrlikdә
Mәişәtdә
İnteryerin tәrtibatında
Xalçaçılıqda
Geyimdә

638 Hansı metalla başqa metalların qarışığından tunc kәşv olunub?
Gümüş

•

Qızıl
Mis
Sink
Qurğuşun

639 Qәdim dövrlәrdә hansı metal istehsal alәti, silah vә kult әşyalarının yaradılması üçün zәruri idi?

•

Qızıl
Mis
Tunc
Sink
Qalay

640 Torevtika sözü hansı dildәn götürülmüşdür?

•

Alman
Latın
Yunan
Rus
İngilis

641 VIIXI әsrlәrdә Azәrbaycanda bәdii metal sәnәti neçә texniki üsulla icra edilirdi?

•

5
3
2
6
4

642 Azәrbaycanda metalişlәmә sәnәtkarlığının ilk tapıntıları neçәnci minilliklәrә tәsadüf edir?

•

e.ә. II
e.ә. I
e.ә. IV
e.ә. III
e. I

643 Azәrbaycanda misgәrlik sәnәtinin inkişaf dövrünün әn yüksәk mәrhәlәsi neçәnci әsrlәrә tәsadüf
edir?

•

XII әsr
VII әsr
XVIIIXIX әsrlәr
VVII әsrlәr
XV әsr

644 İbtidai insanlar hansı metalı günәşin tövhәsi adlandırırdılar?

•

Sink
Qızıl
Tunc
Mis
Gümüş

645 İstanbulda saxlanılan Şah Tәhmasib üçün düzәldilmiş başlıq neçәnci ilә aiddir?

•

1258
1459
1528
1535
1465

646 Kremlin Silah palatasında saxlanılan XVI әsrә aid olan qalxanın üzәrindәki rәsmlәr Nizaminin
hansı poemasından götürülmüşdür?

•

“Xosrov vә Şirin”
“Yeddi gözәl”
“İsgәndәrnamә”
“Sirlәr xәzinәsi”
“Leyli vә Mәcnun”

647 Şamaxı sәnәtkarları tәrәfindәn rus çarı Boris Qodunov üçün 8 әdәd hansı sәnәt nümunәlәri
hazırlanmışdır?

•

Bürünc dolça
Qılınc
Bәzәkli dәbilqәlәr
Bürünc çıraq
Qalxan

648 Torevtika sözünün mәnası nәdir?

•

Daş üzәrindә oyma
Zәrgәrlik sәnәti
Metal üzәrindә relyef işlәri sәnәti
Naxış
Taxta üzәrindә oyma sәnәti

649 VIIXI әsrlәrdә Azәrbaycanda bәdii metal sәnәti hansı texniki üsulla icra edilirdi?

•

Döymә vә qaynaq
Qaynaq
Tökmә vә döymә
Döymә
Tökmә vә qaynaq

650 1950ci ildә Bakıda Hüsü Haciyev kücәsindә hansı sәnәt nümunәlәri aşkara cıxmışdır?

•

Misgәrlik
Xatәmkarlıq
Xalçaçılıq
Keramika
Zәrgәrlik

651 Bakıda yerlәşәn Zәrgәr palan küçәsinin mәhz belә adlanması nә ilә bağlıdır?

•

Bu yerdә dәmirçilәr, misgәrlәr, zәrgәrlәr işlәyib
Zәrgәrlәrin yaşadığı küçә olub
Zәrgәrlik nümunәlәrinin satışı ilә
Bu küçәnin adı ilә bağlı heç bir tarixi mәlumat yoxdur
Varlı tәbәqәnin yaşadığı әrazi olub

652 XVIIIXIX әsrlәrdә Lahıc ustaları qabqacaqların bәdii tәrtibatında nә ilә fәrqlәnmişlәr?

•

Epiqrafik ornamentlәrlә
“Paxlava” formalı naxışlarla
“Buta” naxışı ilә
“Üçbucaq” formalı naxışlarla
Nәbati naxışlarla

653 Metaldan hazırlanmış qabqacaq, ev avadanlığı, tәsәrrüfat alәtlәri, silah, zirehli geyimlәrin
bәzәdilmәsi necә adlanır?

•

Misgәrlik
Vitraj
Toreftika
Xatәmkarlıq
Mozaika

654 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda bәdii metalın mәrkәzi hansı şәhәrlәr sayılırdı?

•

Şәki, Bakı, Quba
Şәki, Naxçıvan, Әrdәbil
Gәncә, Şamaxı, Naxçıvan, Tәbriz
Bakı, Tәbriz, Gәncә, Şamaxı
Әrdәbil, Şәki, Quba

655 Torevtika sәnәtinin inkişaf dövrünün ilkin mәrhәlәsindә hansı motivlәrdәn istifadә olunurdu?

•

Heyvan obrazları
Hәndәsi ornamentlәr
Dini motivlәr
Nәbati ornamentlәr
İnsan obrazları

656 Tunc dörünün başlanması hansı metalların kәşfi ilә baglıdır?

•

Qurğuşun, qalay, gümüş
Qızıl, qalay, marqans
Qurğuşun, qalay, marqans
Mis, qalay, marqans
Qurğuşun, sink, marqans

657 XIX әsrin Azәrbaycan tәsviri sәnәtindә realist meyillәrin inkişafı hansı rәssamların yaradıcılığı
ilә әlaqәlidir?

•

Әzim Әzimzadә, Bәhruz Kәngәrli
Әbdülqasım Tәbrizi, Hәsәnxan Әfşar
M.Q.İrәvani, M.M.Nәvvab, X.Natәvan
M.Q.İrәvani, M.M.Nәvvab, X.Natәvan, Әbdülqasım Tәbrizi, Hәsәnxan Әfşar, Abbas Hüseyn, Gövhәr
Kaşıyeva, Әzim Әzimzadә, Bәhruz Kәngәrli
Abbas Hüseyn, Gövhәr Kaşıyeva

658 XIIXV әsrlәrdә keramika nümunәlәrinin mәhz Azәrbaycanda istehsal olduğunu hansı әlamәtlәr
tәsdiq edirdi?

•

İşlәmә texnikası
Naxış formaları

•

Emalatxananın damğası vә hazırlayan ustanın adı
Qәdim yazı növlәri
Rәng çalarları

659 Hәcmi kompozisiya nәdir?

•

hәcmi kompozisiya tikiş müstәvisinin qeyriqapalılığı ilә xarakterizә edilir
hәcmi kompozisiyada qurğunun müstәvi üzәrindә qavranılması nәzәrdә tutulur
hәcmi kompozisiyada hәllәrin arasındakı hәrtәrәfli görünüş durur
hәcmi kompozisiya hәr tәrәfdәn izolyasiya olunmuş fәza yaradır
hәcmi kompozisiyaya fәza ilә müәyyәn üsulla qarşılıqlı әlaqәli vә vahid memarlıq kompleksi yaradan hәcm
normaları daxildir

660 Dәrinlikfәza kompozisiya nәdir?

•

dәrinlikfәza kompozisiya tikiş müstәvisinin qeyriqapalılığı ilә xarakterizә edilir
dәrinlikfәza kompozisiyada qurğunun hәcmi deyil, müstәvi üzәrindә qavranılması nәzәrdә tutulur
dәrinlikfәza kompozisiyaya fәza ilә müәyyәn üsulla qarşılıqlı әlaqәli vә vahid memarlıq kompleksi yaradan
hәcm normaları daxildir
dәrinlikfәza kompozisiya hәr tәrәfdәn izolyasiya olunmuş fәza yaradır
dәrinlikfәza kompozisiyada hәllәrin arasındakı hәrtәrәfli görünüş durur

661 Qapalı kompozisiyalar necә olur?

•

kompozisiyaya fәza ilә müәyyәn üsulla qarşılıqlı әlaqәli vә vahid memarlıq kompleksi yaradan hәcm
normalarıdır
tikiş müstәvisinin qeyriqapalılığı ilә xarakterizә edilir
hәr tәrәfdәn izolyasiya olunmuş fәza yaradır
fәza ilә müәyyәn üsulla qarşılıqlı әlaqәli vә vahid memarlıq kompleksi yaradan hәcm normalarıdır
hәllәrin arasındakı hәrtәrәfli görünüş durur

662 Açıq kompozisiyalar necә olur?

•

kompozisiyaya fәza ilә müәyyәn üsulla qarşılıqlı әlaqәli vә vahid memarlıq kompleksi yaradan hәcm
normalarıdır
tikiş müstәvisinin qapalılığı ilә xarakterizә edilir
tikiş müstәvisinin qeyriqapalılığı ilә xarakterizә edilir
fәza ilә müәyyәn üsulla qarşılıqlı әlaqәli vә vahid memarlıq kompleksi yaradan hәcm normalarıdır
hәllәrin arasındakı hәrtәrәfli görünüş durur

663 Roman üslubu neçәnci әsrә aiddir?

•

IXXI әsrә
XXIII әsrә
XXII әsrә
XXI әsrә
IXXII әsrә

664 Qotika üslubu neçәnci әsrә aiddir?

•

XIXIX әsrlәr
XIIIXIX әsrlәr
XIIXIX әsrlәr
XXIX әsrlәr
XIIXVIII әsrlәr

665 Klassisizm üslubu neçәnci әsrә aiddir?

•

XVIXVIII әsrlәr
XVIIXIX әsrlәr
XIVXVIII әsrlәr
XVXVIII әsrlәr
XVIIXVIII әsrlәr

666 Ampir üslubu neçәnci әsrә aiddir?

•

XIX әsrin 60cı illәri
XIX әsrin 40cı illәri
XIX әsrin 30cu illәri
XIX әsrin 70ci illәri
XIX әsrin 50ci illәri

667 Modern üslubu neçәnci әsrә aiddir?

•

XX әsrin әvvәli
XVIII әsrin sonu, XIX әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәli
XX әsrin sonu, XXI әsrin әvvәli
XIX әsrin sonu

668 1920ci illәrdә hansı Rus alimi faydalı iş әmsalı parovozdan 34 dәfә yüksәk olan teplovozu
yaratmışdır?

•

Xristian Qyugens
Qennes Mayer
Yakov Qakker
Robert Uayt
Uilyam Şekkel

669 Kitab hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

şmustitul vә oxu vәrәqi
titul, forzas, şmustitul vә oxu vәrәqi
forzas, titul, şmustitul vә oxu vәrәqi
forzas, titul, vә oxu vәrәqi
forzas, şmustitul vә oxu vәrәqi

670 Kitablar mәtnә әsasәn neçә hissәyә ayrılır?

•

8
4
2
12
6

671 Ayrıayrı fәsillәrin әvvәli böyük şriftlәr vә şәkillә bәzәdilәrsә buna nә deyilir?

•

konyovka
giriş
başlanğıc
mündәricat

ön söz

672 Assimmetrik miqyasın әsas şәrti:

•

әlvan sәth effekti yaratması
parlaq dәqiq cizgili işıq sәthinin olması
mәtni onun üçün ayrılan yerә yerlәşdirә bilmәk arzusu
rәngarәng sәth effekti yaratması
tutqun sәth effekti yaratması

673 Kompozisiya eskizi üçün hansı materiallardan istifadә edilir?

•

akvarel
kömür sanqina, tuş
yağlı boya, quaş, kömür sanqina
qәlәm, flomaster
akvarel, quaş, kömür sanqina, tuş

674 Kompozisiya elementlәrinin görünmәsinin qeyribәrabәr tarazlığın nәzәrdә tutan nәdir?

•

mütәnasiblik
simmetriya
assimmetriya
ritm
nüans

675 Kompozisiya klassik simmetriya qanunlarıüzrә qurulursa, …….. hesab olunur cümlәsini
tamamlayın

•

mürәkkәb
dinamik
statik
adi
sadә

676 Kompozisiyanın әsasında asimmetrik hәllәr durursa, o ….. hesab olunur cümlәsini tamamlayın

•

sadә
adi
dinamik
mürәkkәb
qabaqcıl

677 Elementlәrin komplekslәrindә әlamәtin tәzahür ölçüsünün kardinal dәyişmәsini nәzәrdә tutan
nәdir?

•

estetika
nüans
kontrast
dinamiklik
harmoniklik

678 Kompozisiyanın әhәmiyyәtli elementlәrinin müxtәlif ifadәliliyini yaratmağa imkan verәn nәdir?

•

harmonik bütövlük
nüans

•

dinamiklik
statiklik
kompozisiya tamlığı

679 Nә zaman forma qeyriahәngdar, parçalanmış, yarımçıq görünür?

•

kompozisiyanın sәmәrәlilik prinsipinә әmәl etmәdikdә
kompozisiyanın obrazlılıq prinsipinә әmәl etmәdikdә
kompozisiyanın vәhdәt prinsipinә әmәl etmәdikdә
kompozisiyanın elastiklik prinsipinә әmәl etmәdikdә
kompozisiyanın tәbiilik prinsipinә әmәl etmәdikdә

680 Nә zaman forma monoton, solğun vә ya әksinә alabәzәk hissәlәrә bölünmüş görünür?

•

kompozisiyanın vәhdәt prinsipindә tabelilik olmadıqda
kompozisiyanın tektoniklik prinsipindә tabelilik olmadıqda
kompozisiyanın strukturluk prinsipindә tabelilik olmadıqda
kompozisiyanın elastiklik prinsipindә tabelilik olmadıqda
kompozisiyanın sәmәrәlilik prinsipindә tabelilik olmadıqda

681 Tam görünüşcә vә ya formanın mexaniki hәrәkәtilә ifadә olunan dinamikliyә bәrabәrdir:

•

kompozisiya baxımından tektoniklik prinsipi
kompozisiya baxımından sәmәrәlilik prinsipi
kompozisiya baxımından elastiklik prinsipi
kompozisiya baxımından strukturluq prinsipi
kompozisiya baxımından obrazlılıq prinsipi

682 Formanın bәdiikompozisiya xassәlәri modifikasiyaya mәruz qala bilәrmi?

•

bir xassәnin dәyişmәsi o birinin transformasiyasına gәtirib çıxarır
qismәn mәruz qala bilәr
mәruz qala bilәr
mәruz qala bilmәz
uyğunlaşmır, kombinә edilmir

683 Kompozisiya baxımından elastiklik tam görünüşcә vә ya formanın mexaniki hәrәkәti ilә ifadә
olunan nәyә bağlıdır?

•

sәmәrәliliyә
statikliyә
dinamikliyә
strukturluğa
ritmә

684 Elastiklik analyışı necә izah olunur?

•

funksiya mәzmunu ilә birbaşa vә sıx әlaqәsinin yaradılmasıdır
inkişaf edә bilәn bәdii sistemdir
öz bütövlüyünü saxlayaraq inkişaf edә bilәn bәdii sistemdir
bәdii formanın daxili quruluşudur
kompozisiya quruluşunun tamamlanmasına әks tәsir edәn sistemdir

685 Kompozisiyanın strukturluq prinsipindә tabelilk olmadıqda:
forma kontrast, әlvan vә ya әksinә alabәzәk hissәlәrә bölünmüş görünür

•

forma monoton, әlvan vә ya әksinә alabәzәk hissәlәrә bölünmüş görünür
forma monoton, solğun vә ya әksinә alabәzәk hissәlәrә bölünmüş görünür
forma assimmetrik, әlvan vә ya әksinә alabәzәk hissәlәrә bölünmüş görünür
forma monoton, әlvan vә ya rәngbәrәng hissәlәrә bölünmüş görünür

686 Kompozisiyanın struktur forma әmәlә gәtirmәsinin әsas mәqsәdi:

•

kompozisiya elementlәrinin bir qәdәr fәrqlәnmәsidir
kompozisiya elementlәrini bir tәrәfdәn tam oxşarlığı vә eyniliyi, digәr tәrәfdәn isә ziddiyyәtli vә parlaqlığıdır
formanı tәşkil edәn elementlәr arasında harmonik әlaqәnin müәyyәn edilmәsidir
elementlәrin, rәngin parlaqlığının artırılması vә ölçülәrin böyüdülmәsidir
hәm oxşarlıq, hәm dә elementlәrin bәnzәdilmәsidir

687 Dәyişikliklәrin qanunauyğun olduğu, formaya hәm daxili, hәm dә xarici qüvvәlәrin tәzyiq etdiyi
tәbii alәmdә aşkar edilir:

•

kompozisiyanın strukturluq prinsipi
kompozisiyanın tektoniklik prinsipi
kompozisiyanın elastiklik prinsipi
kompozisiyanın sәmәrәlilik prinsipi
kompozisiyanın obrazlılıq prinsipi

688 Bәdii formanın daxili quruluşu kimi nәzәrdәn keçirilir:

•

kompozisiyanın tektoniklik prinsipi
kompozisiyanın sәmәrәlilik prinsipi
kompozisiyanın strukturluq prinsipi
kompozisiyanın obrazlılıq prinsipi
kompozisiyanın elastiklik prinsipi

689 Kompozisiya elementlәrinin struktur әlaqәlәrinin әsas növlәri hansılardır?

•

eyni әhәmiyyәtli elementlәr
müxtәlif әhәmiyyәtli elementlәr vә qruplar
eyni әhәmiyyәtli elementlәr vә qruplar
müxtәlif әhәmiyyәtli elementlәr
eyni әhәmiyyәtli qruplar

690 Formanın bәdiikompozisiya işindә sәmәrәlilik prinsipinin gözlәnilmәsinin II şәrti hansıdır?

•

formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın onun funksiya mәzmunu ilә birbaşa vә sıx әlaqәsinin yaradılmasıdır
formanın özünün dәqiq sәmәrәli işlәnmәsinin vacibliyidir
formanın ritmikliyi vә mәqsәdә uyğunluğudur
formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur

691 Kompozisiya baxımından elastiklik prinsipi:

•

formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
tam görünüşcә vә ya formanın mexaniki hәrәkәtilә ifadә olunan dinamikliyә bәrabәrdir
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın simmetrikliyi vә әsaslığıdır

692 Kompozisiyanın elastiklik prinsipi:

•

formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
dәyişikliklәrin qanunauyğun olduğu, formaya hәm daxili, hәm dә xarici qüvvәlәrin tәzyiq etdiyi tәbii alәmdә
aşkar edilir
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın simmetrikliyi vә әsaslığıdır

693 Kompozisiyanın strukturluq prinsipi:

•

formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın daxili quruluşunun tabeliliyini vә ya dәqiqliyini, aydınlığını, müntәzәmliliyini bildirir
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın simmetrikliyi vә әsaslığıdır

694 Kompozisiyanın strukturluq prinsipi:

•

formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
bәdii formanın daxili quruluşu kimi nәzәrdәn keçirilir
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın simmetrikliyi vә әsaslığıdır

695 Kompozisiyanın tektoniklik prinsipi dizayn formalarda effektiv istifadә edilmәsi mahiyyәtinә
görә iki әsas mәsәlәnin hәllilә bağlıdır:

•

formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
kompozisiya elementlәrini bir tәrәfdәn tam oxşarlığı vә eyniliyi, digәr tәrәfdәn isә ziddiyyәtli vә parlaqlığıdır
formanın konstruktiv әsasının birbaşa açılması vә әksinә, onun dekorativ elementlәr vasitәsilә bağlanması
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
elementlәrin, rәngin parlaqlığının artırılması vә ölçülәrin böyüdülmәsidir

696 Kompozisiyanın tektoniklik prinsipi:

•

formanın dinamikliyidir;
formanın ritmikliyidir;
konstruksiya formanın nisbәtini göstәrir;
formada vәhdәt vә dinamiklikdir.
formanın simmetrikliyidır;

697 Kompozisiyanın sәmәrәlilik prinsipi

•

formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
onun funksional vә bәdii quruluşunun obyektiv qanunauyğunluqlarını nәzәrә aldıqda gözlәnilir
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın simmetrikliyi vә әsaslığıdır

698 Sәmәrәlilik prinsipinin funksional tәlәblәrindәn olan formanın effektli konstruktiv işlәnmәsi:

•

hisslәr, elementlәrin vә bütövlükdә kompozisiyanın uyğunluğu vә müvafiqliyidir
kompozisiya elementlәrinin bir qәdәr fәrqlәnmәsidir
konstruksiya hesabının dәqiqliyi vә texnoloji icranın son dәrәcә yüksәk sәviyyә vasitәsilә әldә olunmasını
nәzәrdә tutur
kompozisiya elementlәrini bir tәrәfdәn tam oxşarlığı vә eyniliyi, digәr tәrәfdәn isә ziddiyyәtli vә parlaqlığıdır
elementlәrin, rәngin parlaqlığının artırılması vә ölçülәrin böyüdülmәsidir

699 Sәmәrәlilik prinsipinin gözlәnilmәsinin iki şәrti var:

•

formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın onun funksiya mәzmunu ilә birbaşa vә sıx әlaqәsinin yaradılması vә formanın effektli konstruktiv
işlәnmәsidir
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın simmetrikliyi vә әsaslığıdır

700 Bәdiikompozisiya forma әmәlә gәlmәnin sәmәrәlilik prinsipi:

•

formanın dinamikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın ritmikliyi vә mәqsәdәuyğunluğudur
formanın әsaslılığı vә mәqsәdәuyğunluğudur
formada vәhdәt vә dinamiklikdir
formanın simmetrikliyi vә әsaslığıdır

