AAA_2803A#01#Q16#01 .Eduman testinin sualları
Fәnn : 2803A İstehlak mallarının estetikası
1 Hansı estetik xassәnin әsas kateqoriyaları hәcmmәkan strukturu vә tektonikadır?

•

Orjinallıq
Informativlik
Kompozisiya
Әlamәtlilik
Rasionallıq

2 Dinamik vә açıq kompozisiya hansı üslubda üstünlük tәşkil edir?

•

Intibah
Qotik
Borokko
Ampir
Modern

3 Mәmulatda eynicinsli forma elemntlәrinin müxtәlifliyinin kәskin ifadә olunması necә adlanır?

•

Ritm
Asimmetriya
Kontrastlıq
Nyuans
Proporsiya

4 Parlaq kontrast nәdir?

•

Birbirindәn uzaqda yerlәşәn spektrlәrin rәngindәn vә ya rәng çalarlarından yaranan rәng harmoniyasıdır
Digәr rәnglәrlә qonşuluq nәticәsindә yaranan rәng dәyişmәsidir
Qonşu rәnglәrin tәsiri nәticәsindә rәngin parlaqlıığnın vә ya açıqlıığnın dәyişmәsidir
Aralıq rәnglәrin kömәyi ilә kontrast rәnglәrin vahid sxemdә birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Eyni vә ya qonşu rәng spektrlәrinin çalarlarının birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır

5 Rәnglәrdә uyğunluq harmoniyası nәdir?

•

Birbirindәn uzaqda yerlәşәn spektrlәrin rәngindәn vә ya rәng çalarlarından yaranan rәng harmoniyasıdır
Qonşu rәnglәrin tәsiri nәticәsindә rәngin parlaqlıığnın vә ya açıqlıığnın dәyişmәsidir
Eyni vә ya qonşu rәng spektrlәrinin çalarlarının birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Aralıq rәnglәrin kömәyi ilә kontrast rәnglәrin vahid sxemdә birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Digәr rәnglәrlә qonşuluq nәticәsindә yaranan rәng dәyişmәsidir

6 Rәnglәrdә kontrastlıq harmoniyası nәdir?

•

Birbirindәn uzaqda yerlәşәn spektrlәrin rәngindәn vә ya rәng çalarlarından yaranan rәng harmoniyasıdır
Qonşu rәnglәrin tәsiri nәticәsindә rәngin parlaqlıığnın vә ya açıqlıığnın dәyişmәsidir
Eyni vә ya qonşu rәng spektrlәrinin çalarlarının birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Aralıq rәnglәrin kömәyi ilә kontrast rәnglәrin vahid sxemdә birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Digәr rәnglәrlә qonşuluq nәticәsindә yaranan rәng dәyişmәsidir

7 Rәnglәrdә sıra harmoniyası nәdir?

•

•

Aralıq rәnglәrin kömәyi ilә kontrast rәnglәrin vahid sxemdә birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Eyni vә ya qonşu rәng spektrlәrinin çalarlarının birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Birbirindәn uzaqda yerlәşәn spektrlәrin rәngindәn vә ya rәng çalarlarından yaranan rәng harmoniyasıdır
Digәr rәnglәrlә qonşuluq nәticәsindә yaranan rәng dәyişmәsidir
Qonşu rәnglәrin tәsiri nәticәsindә rәngin parlaqlıığnın vә ya açıqlıığnın dәyişmәsidir

8 İnzibati dövrün ekspertizası:

•

fәrdiçilik estetikasıdır
ümumilik estetikasıdır
cәm estetikasıdır
cütlük estetikasıdır
tәklik estetikasıdır

9 Modaya uyğunluq:

•

mәmulatın xarici görünüşünün müvәqqәti hakimlik edәn estetik zövqlәrә (modaya) uyğunluğunu xarakterizә
edәn estetik göstәricidir
mәmulatın oxşar mәmulatlardan özünәmәxsus forması ilә fәrqlәnmәsini xarakterizә edәn estetik göstәricidir
mәmulatın oxşar mәmulatlardan özünәmәxsus forması ilә fәrqlәnmәsini xarakterizә edәn estetik göstәricidir
әmtәәlәrin formasında vә tәhlükәsizliyindә aşkara çıxan nöqsanlara vә xarakterizә edәn estetik göstәricidir
mәmulatın öz tәyinatına uyğun olmasını ortaya çıxaran xassәyә vә xarakterizә edәn estetik göstәricidir

10 Funksional uyğunluq:

•

formanın tәyinata uyğunluğunu xarakterizә edәn estetik göstәricidir
mәmulatın istismar zamanı etibarlılığına verilәn tәlәblәrdir
mәmulatın әsas funksiyasının yerinә yetirilmәsinә verilәn tәlәblәrdir
әmtәәlәrin formasında etibarlılığına verilәn tәlәb göstәricisidir
formanın tәyinatı zamanı etibarlılığına verilәn tәlәb göstәricisidir

11 Texnoloji uyğunluq:

•

mәmulatın formasının tәtbiq olunan materiala vә texnologiyaya uyğunluğunu ifadә edәn estetik göstәricidir
formanın tәyinatına uyğunluğunu xarakterizә edәn estetik göstәricidir
mәmulatın daxili görünüşünün müvәqqәti hakimlik edәn estetik zövqlәrә uyğunluğunu xarakterizә edәn
estetik göstәricidir
әmtәәlәrin formasında etibarlılığına verilәn tәlәb göstәricisidir
formanın tәyinatı zamanı etibarlılığına verilәn tәlәb göstәricidir

12 İnsanların dünyanı bәdii cәhәtdәn öyrәnilmәsinә istiqamәtlәnmiş mәnәvipraktiki fәaliyyәt sahәsi
necә adlanır?

•

İncәsәnәt
Estetika
Әdәbiyyat
Dizayn
Fәlsәfә

13 Materialın fizikimexaniki xassәlәrindәn rasional istifadә olunması vә konstruksiyanın tәyinata
uyğunluğu ilә müәyyәn edilәn forma necә adlanır?

•

Konstruktiv forma
Estetik forma
Funksional forma
Klassık forma

Erqonomik forma

14 Mәmulatın tәyinatına vә yaxud insanların utilitar tәlәblәrinә uyğunluğu ilә müәyyәn edilәn
formanı göstәrin.

•

Funksional forma
Estetik forma
Konstruktiv forma
Klassık forma
Erqonomik forma

15 Hansı incәsәnәt növü bәzәk verici incәsәnәt hesab edilir?

•

Dekorativ
Rәssamlıq
Tәtbiqi
Sәnaye
Qrafika

16 Arxitekturada vә dizaynda şәrti olaraq ....... formalar müәyyәn edilir.

•

Funksional, konstruktiv, estetik
Funksional, konstruktiv,klassik
Funksional, konstruktiv erqonomik
Funksional, sadә, mürәkkәb
Estetik, sadә, mürәkkәb

17 әşyaların dәyәri hansı әsaslarla müәyyәn olunur?

•

Faydalılığı vә gözәlliyi
Rahatlığı vә uzunömürlülüyü
Rahatlığı vә gözәlliyi
Bәdiiliyi vә estetikliyi
Gözәlliyi vә harmoniyalılığı

18 Beynәlxalq dizaynerlәr kodeksi nә zaman vә harada qәbul edilmişdir

•

1967ci ildә Monreal şәhәrindә
1988ci ildә Tokioda
1955ci ildә Moskvada
2001ci ildә Ankarada
1995ci ildә daşkәnddә

19 Göstәrilәn incәsәnәt növlәrindәn hansı istehlak mallarına daha yaxındır?

•

Tәtbiqi vә dekorativ incәsәnәt
Rәssamlıq, qrafika
Әdәbiyyat, teatr
Kino, televiziya
Musiqi, arxitektura

20 Aşağıdakılardan hansı klassik dizayn metodu sayılır?

•

Bәdii konustruksiyalaşdırma
Tәtbiqi incәsәnәt
Texniki estetika

Sәnaye incәsәnәti
Dekorativ incәsәnәt

21 Dizaynda forma ...... müәyyәn edilir.

•

Mәmulatın istehlak dәyәri vә ya әşya kopleksinin keyfiyyәti kimi
Mәmulatın vә ya әşya kompleksinin texnoloji tәlәblәrә uyğunluğu ilә
Mәmulatın vә ya әşya kompleksinin erqonomok tәlәblәrә uyğunluğu ilә
Mәmulatın tәyinatı vә ya әşya kompleksinin düzümü kimi
Mәmulatın strukturu vә ya әşya kompleksinin ifadәsi kimi

22 Mәmulatların ayrıayrı hissә vә elementlәrinin qarşılıqlı yerlәşmәsi vә әlaqәlәndirilmәsi üsulları
necә adlanır?

•

Konstruksiya
Siluet
Forma
Ritm
Proporsiya

23 Mәmulatın hissәlәrinin vә bütövlükdә ölçülәrinin nisbәtini xarakterizә edәn kompozisiya vasitәsi
necә adlanır?

•

Proporsiya
Kolorit
Ritm
Nyuans
Plastika

24 Formada hissәlәrin vә bütövlüyün kәmiyyәtcә qarşılıqlı әlaqәsini ifadә edәn göstәrici necә adlanır?

•

Proporsiya
Miqyaslılıq
Miqyas
Metr
Ritm

25 Proporsiya nәdir?

•

Mәmulatın hissәlәrinin vә bütövlükdә ölçülәrinin nisbәtidir
Verilәn mәmulatın ölçülәrinin etalon qәbul edilmiş mәmulatın ölçülәri ilә müqayisәsindәn әldә edilәn nisbi
göstәricidir
Bütövlük vә hissәlәrin qarşılıqlı әlaqәsindә vahid ölçülәrin tәkrarlanmasıdır
Formanı әhatә edәn xәtlәrin ölçüsüdür
Forma vә onun elementlәrinin insanın vә әtraf mәkanın ölçülәrinә uyğunluğudur

26 Hansı rәngdә olan mәmulatlar daha miqyaslı qavranılır?

•

Ağ vә parlaq
Qara vә boz
Qara vә tutqun
Tutqun
Qara

27 Aşağıdakılardan hansı kompozisiyada ifadәlilik vә bütövlük yaradan әsas vasitә hesab olunur?

•

•

Simmetriya
Ölçü
Hәndәsi görlıünüş
Faktura
Kütlә

28 Hindistan üslubu çox nadir, lakin ekzotik üslub olaraq hansı rәnglәrә üstünlük verilmәsi ilә
fәrqlәnir?

•

firuzәyi, çәhrayı vә narıncı rәnglәrә
firuzәyi, ağ vә qara rәnglәrә
ağ, qara vә narıncı rәnglәrә
çәhrayı, qara vә ag rәnglәrә
çәhrayı, narıncı vә ag rәnglәrә

29 Yapon üslubundan açıq rәng qammalarına üstünlük verilmәklә tәbii rәnglәr asossasiya edilir:

•

ag, açıq – boz, süd, krem rәnglәri
açıq – boz, yaşıl, qırmızı rәnglәri
ag, açıq – boz, qırmızı, süd rәnglәri
krem, çüd, qırmızı, açıq – boz rәnglәri
süd, krem, yaşıl rәnglәri

30 Xaotiklik kateqoriyası nәyi ifadә edir?

•

Qaydalılığın pozulmasını
Qaydalılığı
Simmetriyalılığı
Proporsiyalılığı
Gözәlliyi

31 Xaotiklik kateqoriyasının göstәricilәri hansılardır?

•

Qeyriritmiklik,qaydasızlıq
Simmetriya,proporsiya
Simmetriya, ritm
Müxtәliflik, çoxtәrәflilik
Ritm,proporsiya

32 Hansı göstәrici xaotiklik kateqoriyasının aiddir?

•

Asimmetriya
Proporsiya
Simmetriya
Kolorit
Ritm

33 İlk estetik fikirlәr hansı kateqoriya ilә bağlı olaraq yaranmışdır?

•

Gözәllik
Estetik zövq
Faydalılıq
Harmoniyalılıq
Estetiklik

34 Alman filosofu A.Bauqmarten tәrәfindәn 1735ci ildә ilk dәfә işlәdilmiş termin hansıdır?

•

Estetiklik
Estetika
Bәdiilik
Gözәllik
Fәlsәfә

35 Әmtәәlәrdә gözәllik vә faydalılığın birinin digәrindәn yüksәk olması nәyә gәtirib çıxarır?

•

Keyfiyyәtin pislәşmәsinә
Erqonomikliyin artmasına
Keyfiyyәtin yüksәlmәsinә
Bәdiiliyin yüksәlmәsinә
Erqonomikliyin azalmasına

36 İstehlak mallarında estetik xassәlәrin digәr istehlak xassәlәrilә yüksәk qarşılıqlı vәhdәti hansı
kateqoriya ilә ifadә edilә bilәr?

•

Harmoniyalılıq
Estetiklik
Estetik zövq
Faydalılıq
Bәdiilik

37 Istehlak mallarında estetik xassәlәrin digәr istehlak xassәlәrilә yüksәk qarşılıqlı vәhdәti hansı
kateqoriya ilә ifadә edilә bilәr?

•

Harmoniyalılıq
Estetiklik
Estetik zövq
Faydalılıq
Bәdiilik

38 Estetikada gözәllik vә faydalılıq kateqoriyaları arasında hansı münasibәt mövcuddur?

•

Qarşılıqlı әlaqәli vә ziddiyyәtli kateqoriyalardır?
Eyni mәnalı kateqoriyalardır
Ziddiyyәtli kateqoriyalardır
Birbirinin әksi olan kateqoriyalardır
Qarşılıqlı әlaqәli vә eyni mәnalı kateqoriyalardır

39 Gözәllik vә faydalılıq kateqoriyaları haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Qarşılıqlı әlaqәli vә ziddiyyәtli kateqoriyalardır
Eyni mәnalı kateqoriyalardır
Ziddiyyәtli kateqoriyalardır
Birbirinin әksi olan kateqoriyalardır
Qarşılıqlı әlaqәli vә eyni mәnalı kateqoriyalardır

40 Estetikada birbirinә oxşar olan lakin eyni olmayan kateqoriyalar cütü hansıdır?

•

Estetiklik vә bәdiilik
Gözәllik vә harmoniyalılıq
Estetik qavrayış vә estetik zövq

Gözәllik vә xaotiklik
Gözәllik vә faydalılıq

41 Estetikada hәm dә qiymәtlәndirmә kimi çıxış edәn kateqoriya hansıdır?

•

Estetik zövq
Estetiklik
Bәdiilik
Gözәllik
Estetik qavrayış

42 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı estetik qavrayış kateqoriyasını ifadә edir?

•

Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtidir
Bәdii yaradıcılıq qabliyyәtidir
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini qiymәtlәndirmәk qabliyyәtidir
Bәdiiliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır
Estetikliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır

43 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı estetik zövq haqqında söylәnmişdir?

•

Gözәlliyә vә eybәcәrliyә verilәn hәqiqi vә emosional qiymәtlәndirmә xüsusiyyәtlәrinin toplanması demәkdir
Bәdii yaradıcılıq qabliyyәtidir
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtidir
Bәdiiliyi qavramaq bacarığıdır
Estetikliyi qavramaq bacarığıdır

44 Gözәllik:

•

Formanın mәzmunla uyğunlaşmasıdır
Әmtәәlәrin yüksәk funksionallığıdır
Әmtәәlәrin faydalılığıdır
Bәdiiliyi qavramaq bacarığıdır
Estetikliyi qavramaq bacarığıdır

45 Dini feodalizmin hakimiyyәtdә olduğu dövürdә yaranan üslub hansıdır?

•

Roman
İntibah
Qotik
Modern
Ampir

46 Roman üslubunun xarakterik xüsusiyyәti hansıdır?

•

Müdafiә vә döyüş xarakterli olması
Dini tәbliğat xarakterli olması
Fironlara sitayiş
Sadә vә gözәl olması
Mәğrurluğu vә möhtәşәmliyi ifadә etmәsi

47 Avropada zadәganlıq zövqünün ifadәsi kimi yayılan üslub hansıdır?

•

Borokko
İntibah
Roman

•

Rokoko
Modern

48 Qәdim Misir, Roma,Yunan incәsәnәtinin birlәşmiş motivlәri hansı üsluba xasdır?

•

Ampir
Modern
Borokko
Yapon
Şәrq

49 Funksional xassә nәyә deyilir?]

•

mәmulatın öz tәyinatına uyğun olmasını ortaya çıxaran xassәyә funksional xassә deyilir
mәmulatın öz tәyinatına uyğun olmasını ortaya çıxaran tәhlükәsiz vә xarici tәtibatına funksional xassә deyilir
mәmulatın öz tәyinatına uyğun olmamasını ortaya çıxaran xassәyә funksional xassә deyilir
mәmulatın öz tәyinatına olmasını ortaya çıxaran forma vә tәhlükәsizliyә funksional xassә deyilir
mәmulatın öz tәyinatına olmamasını ortaya çıxaran tәhlükәsiz vә xarici tәrtibatına funksional xassә deyilir

50 Qotik üslubu hansı ölkәlәrdә yayılmışdır?

•

Qәrbi Ukrayna vә Baltikyanı ölkәlәri
Qәrbi Ukrayna vә Rusiya ölkәlәri
Baltikyanı vә Rusiya ölkәlәri
Baltikyanı vә Avropa ölkәlәri
Rusiya vә Yunanıstan ölkәlәri

51 Rokoko üslubu hansı ölkәdә meydana çıxdı?

•

VIII әsrin әvvәllәrindә Fransada
VIII әsrin әvvәllәrindә Hindistanda
VIII әsrin әvvәәllәrindә Misirdә
VIII әsrin әvvәllәrindә Yunanıstanda 0303
VIII әsrin әvvәllәrindә Çindә

52 Ampir üslubun kompozisiyaların mütlәq atributu hansı formasında idi?

•

“N”
“B”
“A”
“C”
“M”

53 Etnik üslub hansı sözdәn götürülüb?

•

“xalq” sözündәn
“meydan” sözündәn
“insan” sözündәn
“dünya” sözündәn
“şeytan” sözündәn

54 Üslub:

•

tarixәn yaranır
tarixәn qalır
tarixәn dәyişmir

tarixәn itir
tarixәn yaranmır

55 İstehlak mallarının esteikası kursunda hansı incәsәnәt növlәri nәzәrdәn keçirilir?

•

Tәtbiqi, dekorativ vә sәnaye incәsәnәti
Arxitektura, rәssamlıq, dizayn
Rәssamlıq, texniki estetika vә dizayn
Rәssamlıq, kino, teatr
Kino, teatr, musiqi

56 XVәsrin II yarısı XVI әsrlәri әhatә edәn üslub:

•

İntibah Üslubu
Antik üslub
Modern üslubu
Borokko üslubu
Ampir üslubu

57 İmperiya üslubu hansı üsluba deyilir?

•

Ampir
Qotik
Roman
Rokoko
Antik

58 Estetikada birbiri ilә hәm qarşılıqlı әlaqәli, hәm dә ziddiyyәtli olan kateqoriyalar hansıdır?

•

Gözәllik vә faydalılıq
Gözәllik vә bәdiilik
Gözәllik vә harmoniyalılıq
Bәdiilik vә estetiklik
Gözәllik vә estetiklik

59 Estetikada gözәllik vә faydalılıq kateqoriyaları arasında hansı münasibәt mövcuddur?

•

Qarşılıqlı әlaqәli vә ziddiyyәtli kateqoriyalardır?
Eyni mәnalı kateqoriyalardır
Ziddiyyәtli kateqoriyalardır
Birbirinin әksi olan kateqoriyalardır
Qarşılıqlı әlaqәli vә eyni mәnalı kateqoriyalardır

60 Hәtta qızıldan düzәldilәn lövhә eybәcәr, mәqsәdsiz әşya sayıla bilәr fikri hansı filosofa
mәxsusdur?

•

Sokrat
Demokrit
Aristotel
Heraklit
Platon

61 İstehlak mallarında estetik xassәlәrin digәr istehlak xassәlәrilә yüksәk qarşılıqlı vәhdәti hansı
kateqoriya ilә ifadә edilә bilәr?

•

Harmoniyalılıq

•

Estetiklik
Estetik zövq
Faydalılıq
Bәdiilik

62 Hansılar incәsәnәtin növlәrinә aid deyil? 1. Teatr 2. Musiqi 3. Bәzәndirmә 4. Ekspertiza

•

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

63 Malların estetik xassәlәlrinin formalaşmasına hansı incәsәnәt növlәri daha çöx tәsir edir?

•

Tәtbiqi vә dekorativ incәsәnәt
Rәssamlıq vә heykәltәraşlıq
Rәssamlıq vә kino
Teatr vә bәdii fotoqrafiya
Musiqi vә kino

64 Real alәmin yaradıcı tәxәyyül әsasında dәyişdirilәrәk müstәvi üzәrindә tәsvir olunması ilә
xarakterizә edilәn incәsәnәt növü necә adlanır?

•

Rәssamlıq
Tәtbiqi incәsәnәt
Qrafika
Әdәbiyyat
Dekorativ incәsәnәt

65 Sәnaye incәsәnәtinin inkişafına tәsir edәn incәsәnәt növlәri hansılardır?

•

Tәtbiqi vә dekorativ incәsәnәt
Rәssamlıq vә heykәltәraşlıq
Rәssamlıq vә kino
Teatr vә bәdii fotoqrafiya
Musiqi vә kino

66 Sәnayenin inkişafı hansı incәsәnәt növünün yaranmasına sәbәb olmuşdur?

•

Sәnaye incәsәnәti
Kino
Rәssamlıq
Dekorativ incәsәnәt
Tәtbiqi incәsәnәt

67 Tәrtibatda ornamentә üstünlüyün verilmәsi hansı üslub üçün xarakterik olan xüsusiyyәtdir?

•

Şәrq üslubu
Modern üslubu
Yapon üslubu
Ampir üslubu
Çin üslubu

68 Haytek sözünün ingilis dilindәn tәrcümәsi nә demәkdir?

•

•

Yüksәk texnologiyalar
Tәtbiqi incәsәnәt
Dekorativ incәsәnәt
Yeni incәsәnәt
Sәnaye incәsәnәti

69 Modern sözü fransız dilindәn tәrcümәdә hansı mәnanı verir?

•

Müasir
Moda
Köhnә
Gәlәcәk
Üslub

70 146. Antik dövrә aid olan üslubları seçib göstәrin. 1. Roma 2. Misir 3. Yunan 4. Borokko 5.
Rokoko

•

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

71 Ampir üslubunda kompozisiyalarin mütlәq atributu hansı hәrifin forması idi?

•

“N”
“H”
“F”
“A”
“B”

72 Hansı üslub müasir üslublara aid deyil?

•

Şәrq
Artdeko
Borokko
Yapon
Texno

73 Hindistan üslubunu hәm dә necә üslub adlandırırlar?

•

Sadә
Sirli
Ekzotik
Sintez
Müasir

74 Memarlıqda yüksәk texnologiyadan istifadә hansı üsluba xasdır?

•

Rokoko
Haytek
Ampir
Qotik
Borokko

75 İngiliscә minimalizm sözünün mәnası nәdir?

•

Әn az
Әn yaxın
Әn çox
Әn sadә
Әn uzaq

76 Tara vә qablaşdırmalar neçә әsas funksiyalara bölünür?

•

6
4
8
9
5

77 Tara vә qablaşdırmalar tәyinatına görә neçә qrupa bölünür?

•

3
2
4
7
5

78 Tara vә qablaşdırmalar tәkrar istifadәsinә görә neçә qrupa bölünür?

•

4
5
3
7
6

79 Tara vә qablaşdırmalar xüsusiyyәtlәrinә görә neçә qrupa bölünür?

•

3
4
2
6
5

80 Tara vә qablaşdırmalar materialına görә neçә qrupa bölünür?

•

6
4
5
7
3

81 Tara vә qablaşdırmalar formasının saxlanma qabiliyyәtinә görә neçә qrupa bölünür?

•

4
3
5
7
6

82 Mallar haqqında informasiyanın mәnşәinin mәnbәyinә görә neçә qrupa bölünür?

•

8
4
7
5
3

83 Malların meydana gәlmә xarakteri informasiyası neçә qrupa bölünür?

•

3
4
2
5
6

84 Qәdim dünya mifologiyasında hormoniya nә kimi yәbul edilmişdir?

•

Areya müharibәsi, allahının qızı
Areya sülhü, allahının qızı
Areya müharibәsi, allahının oğlu
Allahın qızı, allahın oğlu
Areya sülhü, allahının oğlu

85 Qәdim yunan mifologiyasında hormoniya nә kimi qәbul edilmişdir?

•

Afroditanın mәhәbbәti vә gözәlliyi kimi
Afroditanın mәhәbbәti vә nifrәti kimi
Afroditanın nifrәti vә gözәlliyi kimi
Afroditanın nifrәti vә eybәcәri kimi
Afroditanın mәhәbbәti vә eybәcәri kimi

86 Elmin vә incәsәnәtin yüksәk inkişaf etdiyi qәdim quldarlıq dövlәtlәrindәn biri hansı ölkә
olmuşdur?

•

Misir
Roma
Çin
Rusiya
Ukrayna

87 Keyfiyyәti tәşkil edәn xassәlәrin ümumi mәcmusunda çәki әmsallarıın qiymәtinin tәyin edilmәsi
hansı üsulla hәyata keçirilir?

•

ekspert üsulu ilә
kimyәvi üsul ilә
fiziki üsul ilә
fiziki – kimyәvi üsul ilә
orqanoleptiki üsul ilә

88 Estetik xassәlәrin kompleks göstәrişi nә ilә tәyin edilir?

•

“orta çәki metodu” ilә
“netto çәki metodu” ilә
“sıx çәki metodu” ilә

“cәmi çәki metodu” ilә
“brutto çәki metodu” ilә

89 Analiz vasitәlәrinә vә ölçülәrinә görә bütün qiymәtlәndirmә neçә üsulla aparıla bilәr?

•

4
2
3
6
5

90 Analiz vasitәlәrinә vә olçülәrinә görә bütün qiymәtlәndirmә 4 üsulla aparılır:

•

orqanoleptiki, laboratoriya, ekspert, qarışıq üsul
orqanoleptiki, laboratoriya, bal sistemli, qarışıq üsul
orqanoleptiki, ekspert, bal sistemli,qarışıq üsul
laboratoripya, ekspert, orqanoleptiki, bal sistemli üsul
bal sistemli, ekspert, laboratoriya, qarışıq üsul

91 Malların informasiya hәcmi neçә qrupa bölünür?

•

3
2
4
5
6

92 Estetik ölçü kateqoriyalarına aid olmayan kateqoriya hansıdır?

•

Bәdii ustalıq
Eybәcәrlik
Gözәllik
Komiklik
Ülvilik

93 Gerçәkliyi bәdii cәhәtdәn dәrk etmәyin vә dәyişdirmәyin ümumi qanunlarını öyrәdәn kateqoriya
hansıdır?

•

Estetiklik
Gözәllik
Bәdiilik
ramatizm
Faydalılıq

94 Gerçәkliyin estetik qavranılması neçә mәrhәlәdәn ibarәt olmaqla baş verir?

•

4
3
2
6
5

95 Hәqiqi predmet vә hadisәlәrә xas olan vә onların mükәmәllik dәrәcәsini ifadә edәn estetik
kateqoriya necә adlanır?
Faydalılıq

•

Harmoniyalılıq
Bәdiilik
Estetiklik
Mükәmәllik

96 Harmoniyalılıq kateqoriyasının göstәricilәrini göstәrin.

•

Simmetriklik, proporsionallıq, uyğunluq
Simmetriklik, xaotiklik, uyğunluq
Asimmetriya, proporsionallıq, uyğunluq
Xaotiklik, asimmetriya, simmetriya
Simmetriklik, asimmetriya, uyğunluq

97 İnsanlarda mәnfi münasibәt doğuran, birtәrәfli eybәcәr hәyat hadisәlәrinin vә predmetlәrin
müәyyәn olunmasına vә qiymәtlәndirilmәsinә xidmәt edәn kateqoriya hansıdır?

•

Eybәcәrlik
gözәllik
Bәdiilik
Komiklik
Estetiklik

98 Ölçü uyğunluğu, әlaqәlәndirmә,qaydalılıq hansı kateqoriya vasitәsilә xarakterizә edilir?

•

Harmoniklik
Estetiklik
Gözәllik
Faydalılıq
Bәdiilik

99 Aşağıdakılardan hansı analiz vә ölçü vasitәlәrinә görә qiymәtlәndirmә üsulu deyil?

•
•

laboratoriya üsulu ilә qiymәtlәndirmә
bal sistemi ilә qiymәtlәndirmә
ekspert
orqanoleptiki qiymәtlәndirmә
bal sistemi üsulu ilә qiymәtlәndirmә
qarışıq üsul

100 Predmetlәrin estetik dәyәrliliyi nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

•

İnsanlar üçün yararlılığı vә ictimaipraktiki әhәmiyyәti ilә
Uzunömürlülüyü vә tәhlükәsizliyi ilә
İnsanların tәlәblәrini ödәmәsi vә yüksәk iqtisadi sәmәrәliliyi ilә
İstismara davamlığı vә ekoloji tәmizliyi ilә
İnsanların estetik vә gigyenik tәlәblәrini ödәmәsi ilә

101 Formasına görә malların tәqdim olunması informasiyası neçә qrupa bölünür?

•

4
5
3
7
6

102 Ticarәt reklamında estetik amilin neçә xüsusiyyәtlәri mövcuddur?

•

4
5
3
8
7

103 Ticarәt reklamının әsaslarında tam olaraq hansı prinsiplәr durur?

•

İdealılıq, düzgünlük
Hümanistlik, idealılıq
Düzgünlük, hümanistlik
İdealılıq, düzgünlük, hümanistlik
Düzgünlük, servistlik

104 Ticarәt reklamına aid olan hansı tәlәblәr vacib estetik tәlәblәr sayılır?

•

İfadәlilik
Orijinallıq
Gözә gәlimlilik, orijinallıq
Dil ifadәliliyi (qәlizliyi)
Ehtibarlılıq

105 Tam olaraq reklam mәtni neçә olmalıdır?

•

Dәqiq, aydın, qısa, müqayisәli, dil qәliz olmamalı, yalan informasiya olmamalı.
Zәngin, müqayisәli
Dәqiq , müqayisәli
Dil qәliz olmamalı, yalan informasiya olmamalı
Qısa, aydın

106 Mәmulatların tam markalanması neçә olmalıdır?

•

İnformasiyalı, aydın
Etibarlı vә informasiyalı
Aydın, ehtibarlı
Etibarlı kifayyәt qәdәr, yaddaşda qalan,informasiyalı, aydın
Etibarlı vә zәnğin

107 әmtәәşünaslıq bir elm kimi, malların hansı әlamәtlәrә görә tәsnifata bölünmәsi haqqında
informasiya verir?

•

Meydana gәlmә xarakteri
Tәqdim olunma formasına görә
Hәcminә, mәnşәinin mәnbәyinә görә, meydana gәlmә xarakterinә görә, tәqdim olunma formasına görә
Mәnşәinin mәnbәyinә görә
Ticarәt olunma formasına görә

108 Malların xassә göstәricilәrinin tәyin edilmәsi üçün aşağıdakı hansı üsullardan istfadә edilir?

•

orqanoleptiki ekspert,sosioloji, alәt, hesablama vә tәcrübә ictimai üsulu
orqanoleptik, zәrәrsizliklә, mәmulatın etibarlılığı vә tәcrübә istismar üsulu
orqanoleptik, tәhlükәsizlik, xarici tәrtibat vә tәcrübә istismar üsulu
fizikikimyәvi, mәmulatın etibarlılığı vә tәcrübә istismar üsulu

orqanoleptik, tәcrübә istismar üsulu

109 Qablaşdırılma tarasını üzәrindә tәrәvәzlәr hansı rәnglә göstәrilir?

•

Mavi
Sarı
Qara
Yaşıl
Boz

110 Qablaşdırılma tarasını üzәrindә süd mәhsulların hansı rәnglә göstәrir?

•

Yaşıl, qara
Qara ,sarı
Mavi, ağ
Sarı, boz
Boz, yaşıl

111 әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәricilәr öyrәnilir?

•

Mәhsulun görünüşü (onun forma, rәng, naxış), dad, tәravәt
Qablaşdırma, tazeliği, iyi,sabınlaşma ededi
dadı, iyi, istifadә etmәk üçün hazırlığı, titrlenmeyi
paketleme, dad, tezeliyi, turşuluğu
qablaşdırma, paketleme, görünüşü, hazırlığı

112 Nә vaxt vә harada estetik yaranmışdır?

•

1500 il әvvәl Yunanıstanda
1800 il әvvәl Misirdә
2000 il әvvәl Hindistanda
2700 il әvvәl Yunanıstanda
2500 il әvvәl Misirdә , Hindistanda, Cindә, Yunanıstanda

113 Estetik qavranılması vә hissiyyat әsasını necә daxil edilir?

•

Görmә vә dadmaqla
toxunma, dadmaq
Eşitmә, görmә
Dad, qoxu
İy, görmә

114 Estetik idrak nәticәsi nәdir?

•

insan estetik şüurun formalaşması
İnsan mәnәvi idrak formalaşması
insan elmi biliklәrin formalaşmasına
İnsan yaradıcı tәxәyyülün formalaşması
İnsan tәsәvvür formalaşdırılması

115 Ticaret әmәkdaşın davranışı hansı seviyyәde olmalıdır?

•

Dәqiq, aydın olmalıdır
Dәqiq, ucadan ses olmamalıdır
Qısa, aydın olmalıdır
Doğru, aşkar, dәqiq, aydın, qısa olmalıdır

•

Başa düşülәn, qısa olmalıdır

116 Hansı ölkәlәr estetika elminin problemlәrini hәll etmәk üçün ilk cәhd göstәrmişdir?

•

Qәdim Cin, Hindistan, Yunanıstan, Misir
Qәdim Cin, Türkiyә, İran
Hindistan, Misir, Russiya, İran
Misir, Qәdim Cin, İran, Russiya
Yunanıstan, Türkiye, Russiya, Misir

117 Tәcrübәli insanlar öz qidasını necә formalaşdırır?

•

Öz zövqünә uyğun olaraq
Milli xüsusiyyәtlәrә uyğun olaraq
Dәbә uyğun olaraq
Bazara uyğun olaraq
Müasir üsluba uyğyn olaraq

118 Dizaynda forma necә müәyyәn edilir?

•

Mәmulatın strukturu vә ya әşya kompleksinin ifadәsi kimi
Mәmulatın istehlak dәyәri vә ya әşya kopleksinin keyfiyyәti kimi
Mәmulatın tәyinatı vә ya әşya kompleksinin düzümü kimi
Mәmulatın vә ya әşya kompleksinin texnoloji tәlәblәrә uyğunluğu ilә
Mәmulatın vә ya әşya kompleksinin erqonomok tәlәblәrә uyğunluğu ilә

119 Rәnglәrin dilindә hansı rәng günahsızlıq vә tәmizlik rәmzi sayılır?

•

Ağ
Qırmızı
Boz
Bәnövşәyi
Narıncı

120 Ölçülәri olduğundan böyük, kütlәni isә az göstәrәn rәng hansıdır?

•

Qırmızı
Göy
Yaşıl
Qara
Ağ

121 Hansı xassә göstәricilәri mәmulatın kompozisiya bütövlüyünü xarakterizә edir?

•

Tektonika, plastika, kolorit
Orjinallıq, plastika, kolorit
Modaya uyğunluq, plastika, kolorit
Üslub uyğunluğu, modaya uyğunluq, orjinallıq
Üslub uyğunluğu, orjinallıq, tektonika

122 Hansı göstәrici mәqsәdi formasının uyğunluğu göstәrir?

•

Qarşılıqlı uyğunluq
Üslub uyğunluq
Moda uyğunluq
Tektonika

Texnoloji uyğunluq

123 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin ekspertizasının yekun mәrhәlәsi nә ilә başa çatır?

•

Tәqdim edilәn iş haqqında razılaşdırılmış qәrar qәbul edilir
Kollektiv müzakirә aparılır
Işә gizli vә ya açıq sәsvermә keçirilir
Qiymәtlәndirmә metodu seçilir
Tәqdim edilәn işin analizi aparılır

124 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәs prosesi neçә
mәrhәlәyә bölünür?

•

3
4
2
6
5

125 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı üsullarla
aparılır?

•

Diferensial vә ya kompleks
Kompleks vә ya qarışıq
Diferensial vә ya qarışıq
Diferensial vә ya hesablama
Kompleks vә ya hesablama

126 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi hansı
variantlarda tәtbiq oluna bilәr?

•

Bütöv vә ya orta çәki göstәricilәrindәn istifadә edilmәklә
Laboratoriya üsulu ilә әldә edilәn keyfiyyәt göstәricilәrindәn istifadә edilmәklә
Nisbi keyfiyyәt göstәricilәrindәn istifadә edilmәklә
Üstün tutulan ardıcıllıq üsulu ilә әldә edilәn çәki göstәricilәrindәn istifadә edilmәklә
Cüt müqayisә üsulu ilә әldә edilәn çәki göstәricilәrindәn istifadә edilmәklә

127 Xüsusiyyәtlәri istehlak malları bölünür neçә qrupları?

•

9
7
8
12
10

128 Malların erqonoomik xüssusiyyәtlәrinә necә xüssusiyyәt aiddir?

•

5
7
4
6
9

129 Aşağıda qostәrilәn malların xüsusiyyәtlәrindәn tam olaraq erqonomik xüssusiyyәtlәr aiddir?
Qiqiyenik , psixoloji

•

Antropometrik, qiqiyenik
Gigiyenik, antropometrik, psixofizioloji, psixoloji
Antropometrik, psixoloji
Psixofizioloji, psixoloji

130 İstehlak xüsusiyyәtlәrinә tam olaraq aşağıda qostәrilәn malların hansıxüsusiyyәtlәri aidir?

•

sosioloji tәyinatlı, ekoloji
Sosioloji, funksional, istifadeye eytibarliği, ekoloji, estetik, qidalanma tehlükәsizliyi
funksional, estetik
erqonomik, qidalanma tehlükәsizliyi
funksional, sosioloji

131 Malların estetik qidalanma tehlükәsizliyi hansıları aiddir

•

Kompozisiyanın qiymetliliyi, renq, üslub, moda, forma, orijinallıq ,
Forma , orijinallıq, kompozisiyanın qiymetliliyi
Renq, üslub, moda
kompozisiyanın qiymetliliyi, üslub, moda
Fonma, renq, üslub, orijinallıq

132 Mәmulatın eytibarlılıq xüsusiyyıtliyi tam olaraq hansılar aiddır?

•

Uzunömrluluk, istisnalıq
Istisnalıq, uzunömrluluk, tәmirә yararlılığı, saxlanılma
Uzunömrluluk, saxlanılma
Tәmirә yararlılığı, uzunömrluluk
Istisnalıq, saxlanılma

133 Saxlanılma göstıricilәrinә tam olaraq hansılar aiddir?

•

Әmtәә mәhsulunun (standart) cıxarı, itki
Saxlanmanın tәqvim uzunluğu müddәti, mәmulatın daşınması ( günlәrlә , aylarla) , itki, әmtәә mәhsulunun
(standart) cıxarı
Әmtәә mәhsulunun (standart) cıxarı
İtki , daşınma
Saxlanmanın tәqvim uzunluğu müddәti, mәmulatın daşınması ( günlәrlә , aylarla)

134 Qablaşdırılma tarasının üzәrindә yumurta mәhsulları hansı rәnglә göstәrilir?

•

Sarı
Bozumtul
Göy
Boz
Ağ

135 Qablaşdırılma tarasının üzәrindә unluqәnnadılı mәhsulları hansı rәnglә göstәrilir?

•

Ağ
Qәhvәyi
Göy
Boz
Bozumtul

136 Tәhlükәsizlik xüsusiyyәtinә tam olaraq hansı göstәricilәr aiddir?

•

Bioloji , radiasiya, elektrik
Kimyәvi, mexaniki, maqnit
Elektrik, maqnit, radiasiya
Termiki,yanqınaqarşı, kimyәvi
Bioloji, kimyәvi, mexaniki, radiasiya, elektrik, radiasiya, elektrik termiki, yanğınaqarşı

137 Malların istehlak xüsusiyyәtlәrini formalaşdiran amiller neca qrupa bölünür?

•

5
2
6
4
3

138 Malların tәlabatının xüsusiyyәtlәri necә qrupa bölünür?

•

6
4
5
8
7

139 Funksional әsasların göstәricilәri neçә qrupa bölünür?

•

6
4
5
3
7

140 Gigiyenanın әsaslarının göstәricilәri neçә qrupa bölünür?

•

4
3
6
7
8

141 Psixofizioloji әsasların göstәricilәri neçә qrupa bölünür?

•

4
7
8
5
6

142 Malların çeşidi hansı kәmiyyәt göstәricilәri ilә xarakterizә olunur?

•

Davamlılığı vә tәzәlәnmә dәrәcәsi
Dәrinliyi, genişliyi
Genişliyi, tamlığı
Tamlığı, quruluşu, genişliyi, dәrinliyi, davamlığı vә tәzәlәnmә dәrәcәsi
Quruluşu, genişliyi

143 Bu sәtirlәri kim yazmışdır: Bütün tәbii, tarixi vә mәnәvi dünya proses şәklindә ,yәni

arasıkәsilmәyәn hәrәkәtdә, dәyişiklikdә, kökündәn dәyişiklikdә vә inkişafda ,vә bu inkişaf vә
hәrәkәtin arasındakı әlaqәni açmağa cәhd göstәrmişdir ?

•

Aristotelә
DeniDidroya
Belinskiyә
Heqelә
Kanta

144 Möhtәşәmliyin әsas formaları – mәkanda intizam,mütәnasiblik vә müәyyәnlik,gözәllik şәxsiyyәt
vә intizamda tamamlanır sözlәrini kim yazmışdır?

•

Leonardo da Vinçi
FomaAkvinski
Aristotel
DeniDidro
QotxoldEfraimLessinq

145 Kim öz Estetika haqqında leksiya sında öncәki fәlsәfi estetik alimlәrin
naliyyәtlәriniümumilәşdirmiş vә inkişaf etdirmişdir?

•

QeorqVilqelmFridrixHeqel
Leonardo da Vinçi
DeniDidro
Aristotel
FomaAkvinski

146 Bu fikirlәr kimә aiddir Onun tәliminin daha zәif tәrәflәri – subyektivizm, idealizm, formalizm –
müasir burjuaziya estetikasi vә modernlәşmiş incәsәnәtin nümayәndәlәri tәrәfindәn qeyd edilmişdir

•

V.Q.Belinskiyә
DeniDidroya
Heqelә
N.Q.Çernişevskiyә
İmmanuilKanta

147 İncәsәnәtin milliliyi sәnәtdә xalqın milli orijinallığının ,onun maraqlarının vә ümidlәrinin
müdafiәsidir sözlәrini kim yazmışdır?

•

Çernışevski
Leonardo da Vinçi
Aristotel
FomaAkvinski
Belinski

148 Kim iddia edirdi ki, gözәlliyin әsas mәnbәyi hәyatınözüdür,insanı әhatә edәn hәqiqәtdir ?

•

FomaAkvinski
Kant
Heqel
DeniDidro
Çernışevski

149 Aşağıda yazılan sәtirlәri kim yazmışdır: Gözәlliyin idealı hәr zaman konkretdir – o xalqın hәyat
şәraitindәn asılıdır ?

•

•

Çernışevski
Aristotel
DeniDidro
Kant
Heqel

150 Bu sәtirlәri kim yazmışdır: Sәnәt ,hәyatın dәrsliyidir ki,orada hәyatı doğru әks etdirmәlidir,
pisliyi,qәddarlığı,özbaşınalığı,tәcavüzü ifşa etmәli vә xalqa yaxşı hәyata doğru yol göstәrmәlidir.

•

Aristotel
Leonardo da Vinçi
Çernışevski
DeniDidro
Belinski

151 Estetika harda vә nә vaxt yaranmışdır?

•

1800 il әvvәl Misirdә
2500 il әvvәl Misirdә,Hindistanda,Çindә,Yunanıstanda
2700 il әvvәl Yunanıstanda
2000 il әvvәl Hindistanda
1500 il әvvәl Yunanıstanda

152 Estetikanın üç әsas prinsiplәrini göstәrin!

•

Fәlsәfә, estetika, gözәllik, tәrbiyәvi ,yaradıcı metod
Estetika
Fәlsәfә
Tәrbiyәvi
Gözәllik

153 Doğruluğun estetik mәnimsәnilmәsi nә zaman müşahidә olunmağa başlamışdır?

•

İlk dәfә feodalizminsanlarında müşahidә olunmuşdur
Ilk dәfә quldarlıq quruluşunda insanlarda müşahidә olunmuşdur
İlk dәfә ibtidai insanlarda müşahidә edilmişdir
İlk dәfә feodalizm vә kapitalizm insanlarında müşahidә olunmuşdur.
İlk dәfә sosializm insanlarında müşahidә olunmuşdur

154 İnsan tәrәfindәn doğruluğun estetik mәnimsәnilmәsi özündә nәyi birlәşdirir?

•

Estetik qiymәtlәndirmә,estetik yenidәn yaranma
Estetik dәrk etmә
Estetik qavrayış
Estetik qavrayış,estetik dәrk etmә,estetik qiymәtlәndirmә,estetik yenidәn yaranma
Estetik dәrk etmә,estetik qavrayış

155 Estetik hisslәrin müxtәlifliyinin düzgün variantını göstәrin

•

Gözәllik,çirkinlik, harmoniklik vә xaos, heyranlıq,narazılıq,әzab vә yumor hissi
Harmoniklik vә xaos hissi
Gözәllik vә çirkinlik hissi
Әzab vә yumor, xaos, narazılıq, gözәllik hissi
Heyranlıq vә narazılıq hissi

156 Estetik qavrayışın hissi әsaslarını göstәrin

•

İybilmә, görmә
Eşitmә, görmә
Görmә, dad
Dad, iybilmә
Toxunma, dad

157 Estetik dәrk etmәnin nәticәsi nәdir?

•

İnsanda fantaziyanin formalaşması
İnsanda elmi qavramanın formalaşması
İnsanda estetik şüurun formalaşması
İnsanda yaradıcı baxışın yaranması
İnsanda әxlaqi dәrk etmәk formalaşması

158 Müxtәlif hadisәlәrә vә әtraf mühitin qiymәtlәndirilmәsindә insan öz münasibәtini necә bildirir?

•

Mәnfi, mәnәvi şadlıq, zövq, heyrәt, narazılıq
Gözәl, ahәngdar ,müsbәt
Ucaldılmış ,çirkin ,hiddәtli
Gözәl,ahәngdar,müsbәt,
ucaldılmış,çikin,hiddәt,qarışıq,dәyişilmәz,acıqlı,mәnfi,mәnәvişadlıq,zövq,heyrәt,narazılıq.
Qarışıq,dәyişilmәz, müsbәt, acıqlı

159 İnkişaf etmiş estetik zövq inkişaf etmәmiş zövqdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Hәrtәrәfliliyi, birtәrәfliliyi
Dәrinliyi
Zәnginliyi, sәthiliyi
Birtәrәfliliyi, zәnginliyi,dәrinliyi
Seçmә qabiliyyәti ilә ,hәrtәrәfliliyi,zәnginliyi, dәrinliyi

160 Bu fikirlәr kimә aiddir: İnsan öz tәbiәtinә görә  rәssamdır.O hәr yerdә bu vә ya digәr vasitә ilә
gözәlliyi öz hәyatına daxil etmәyә çalışır ?

•

M. Qorkiyә
Çernışevskiyә
DeniDidroya
Belinskiyә
Kanta

161 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar әsas estetik kateqoriyalara aiddir?

•

Estetik zövq ,estetik ideal ,estetik qiymәtlәndirmә
Estetik qavrayış,estetik hiss
Estetik hisss,estetikqavrayış,estetikqiymәtlәndirmә
Estetik dәyәr, estetik hiss ,estetik qiymәtlәndirmә, estetik qavrayış
Estetik qiymәtlәndirmә ,estetik zövq, estetik hiss

162 Gözәllik vә çirkinlik harada rastlaşır?

•

İctimai proseslәrdә,incәsәnәtdә
İnsanda,onun zәhmәtinin bәhrәsindә
Tәbiәtdә, incәsәnәtәdә
Tәbiәtdә,insanda,insan zәhmәtinin bәhrәsindә,ictimai proseslәrdә,incәsәnәtdә

•

İnsan zәhmәtinin bәhrәsindә,insanda

163 İnsan әmәyinin gözәl vә çirkin obyektlәrinin estetik qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı neçә qiymәt
veririk?

•

7
4
5
3
6

164 Ahәngdar tәbiәtin әlaqәli göstәricilәri hansılardır?

•

Bәrabәrlik,nizamlı,ritm
Ritm, uyğunluq,simmetriya
Simmetriya,tarazlıq,ritm
Mütәnasiblik,uyğunluq
Mütәnasiblik,simmetriya, ritm,tarazlıq,uyğunluq,bәrabәrlik,

165 Qarışıq tәbiәtin әlaqәli göstәricilәri hansıdır?

•

Qaydasızlıq,uyğunsuzluq,qeyribәrabәrlilik, asimmetriya,tәnasübsüzlük,mütәnasibliyin pozuntusu,
nizamlılığın pozulması
Asimmetriya,tәnasübsüzlük,mütәnasibliyin pozuntusu, qaydasızlıq
Qaydasızlıq,uyğunsuzluq,qeyribәrabәrlilik, asimmetriya
Qaydasızlıq,asimmetriya,tәnasübsüzlük,mütәnasibliyin pozuntusu.
Nizamlılığın pozulması,asimmetriya

166 Ticarәt işçisinin nitqi necә olmalıdır?

•

Qısa(lakonik) vә aydın olmalıdır
Aydın vә lakonik olmalıdır
Dәqiq vә aydın olmalıdır
Düzgün,aydın,dәqiq,anlaşılan, lakonink olmalıdır
Anlaşılan vә dәqiq olmalıdır

167 Neçә prinsipә әsasәn mәişәt әşyalarını qiymәtlәndirirlәr?

•

4
8
5
6
7

168 Rәnglәrin,onların tonlarının vә çalarlarınınsonsuz müxtәlifliyi neçә әsas rәng kombinasiyası
әsasında yaranır?

•

3
4
5
6
2

169 Üç әsas rәngin qırmızı,sarı,göyrәnglәrnin qarışığı hansı rәnglәri әmәlә gәtirir?
Qara,sarı,ağ

•

Yaşıl,sarı,göy
Qırmızı,göy,qara
Yaşıl,qırmızı,göy
Narıncı,yaşıl,ağ

170 İstehlak malları necә olmalıdırlar?

•

Qidalandırıcı
Keyfiyyәtli
Zövqlü
Zahirәn gözәl
Zövqlü,keyfiyyәtli,qidalandırıcı,zafirәn gözәl

171 İstehlak mallarının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı göstәricilәr qiymәtlәndirilir?

•

Qablaşdırma,çәiklibbükülmә,zahirigörünüş,hazırlıq dәrәcәsi
İstehlaka hazırlıq dәrәcәsi,dadı,qoxusu
Mәhsulun zahiri görünüşü( onun forması,rәngi,şәkli),dadı,tәzәliyi
Keyfiyyәti
Çәkilibbükülmәsi,tәzәliyi,qoxusu

172 Süd mәhsullarını hansı rәnglәrlә göstәrirlәr?

•

Boz,yaşıl
Mavi vә ağ
Yaşıl,göy
Sarı göy
Göy,sarı

173 Yumurta vә qәnnadı mәmulatları hansı rәnglәrlә göstәrirlәr?

•

Qonur
Göy
Boz
Ağ
Sarı

174 Tәrәvәz bağlamalarında hansı rәnglәr göstәrilir?

•

Boz
Mavi
Göy
Sarı
Yaşıl

175 Fleksoqrafik rәnglәr hansı xüsusiyyәtә malikdir?

•

İşığa,suya davamlıdır
Basmada tez yapışır,işığadavamlılıq,suyadavamlılıq xüsusiyyәti vardır
Yaxşı çap xüsusiyyәtlәrinә malikdir,yuyulmaya davamlıdır
Rәngin şuxluluq,dolğunluluq,yaxşı çap xüsusiyyәtlәri,yuyulmaya davamlı,suyadavamlı,işığadavamlı
xüsusiyyәtlәrә malikdir.
Yuyulmaya davamlıdır,şuxluğa malikdir

176 İlk dәfә estetik problemlәri hәlli hansı ölkәlәrdә keşirilmişdir?

•

Yunanıstan,Hindistan,Misir,Rusiya
Hindistan,Yunanıstan,Qәdim Çin
Qәdim Çin,Hindistan,Misir,Yunanıstan
Qәdim Çin,Rusiya,Türkiyә,İran
Misir,Yunanıstan,Hindistan,Türkiyә

177 Onun estetik nәzәrlәri dünyanın atom quruluşunun materialistik nәzәriyyәsindә tamamlanırdı bu
fikirlәr kimә aiddir?

•

Kanta
DeniDidroya
Demokritә
Heqelә
Leonardo da Vinçi

178 Bu fikirlәr kimә aiddir:  әgәr insanın cismani gözәlliyi altında ağıl gizlәnmiyibsә o nәsә heyvani
bir şeydir  o deyirdi.

•

Belinskiyә
Demokritә
Kanta
Aristotelә
Heqelә

179 Harmoniyalılıq:

•

gözәlliyin vә harmoniyalılığın zirvәsi sayılır
gözәlliyin әvәzedilәn zirvәsidir
gözәlliyin әvәzedilmәz zirvәsi sayılır
gözәlliyin vә faydalılığın zirvәsi sayılır
gözәllik vә bәdiilik zirvәsi sayılır

180 Mәmulatın etibarlılığına verilәn tәlәblәr:

•

әşyanın hissәlәrin vә qavramaq qabiliyyәti ilә tәmin edir
yalnız mәmulatın xarici tәrtibatı vә konstruksiyası ilә tәmin edir
onların istismar zamanı etibarlılığına tәmin edir
dünyanı hisslәrlә vә xarici tәrtibatla ölçülәrinin nisbәti ilә tәmin edir
yalnız mәmulatın tәhlükәsizlik vә zәrәrsizliklә tәmin edir

181 Bu fikirlәr kimә aiddir:  25 әsr әrzindә estetikada materializm vә idealizm arasındakı gәrgin
mübarizә zәiflәmәmişdir ?

•

Belinskiyә
Çernışevskiyә
Kanta
Leonardo da Vinçiyә
FomaAkvinskiyә

182 İnqilabi  demokratik estetikanın әsasını kim qoymuşdur?

•

Heqel
Aristotel
DeniDidro
Belinski

FomaAkvinski

183 Aşağıda göstәrilmiş sәtirlәr kimә mәxsusdur – Hәqiqәtәn xalq sәnәti xalq hәyatı ilә yaşayır, xalqı
maariflәndirir vә onu irәli ,yaxşı hәyata çağırır ?

•

Leonardo da Vinçiyә
Heqelә
İmmanuilKanta
FomaAkvinskiyә
Belinskiyә

184 Aşağıda göstәrilmiş suallardan hansı professor N.A.Klassenә aiddir?

•

Hәqiqi gözәlliyi yalnız ölümsüz qәlb dәrk edә bilәr.
İnsanda әn gözәl – fiziki vә mәnәvi gücün hәr şeydә lazımi ölçüdә harmonik tarazlığıdır
Әmtәәşünas istehlakcıların zövqünün formalaşması uqrunda yorulmadan mübarizә aparılmalıdır
Mahnı oxumaq sәnәtinә insan oxuyan quşları tәqlid edәrәk ,tikiş sәnәtinә isә hörümcәyi tәqlid edәrәk
yiyәlәnmişdir
Yaşam uğrunda mübarizә insanlara hәr şeyi öyrәtmişdir.

185 Aşağıda göstәrilәn sәtirlәr kimә aiddir: İncәsәnәti öyrәnmәk olmaz, o –dahiliyin tәcәssümüdür,
ancaq dahi özü bilmir nәyi necә yaradır ?

•

Aristotelә
N.Q.Çernişevskiyә
Aleksandr Qotlib Baumqartenә
FomaAkvinskiyә
Kanta

186 Aşağıda göstәrilәn fikirlәr kimә aiddir: Miqdar vә forma incәsәnәtdә hәr zaman qarşılıqlı
әlaqәdәdir, ancaq incәsәnәtdә forma hәr zaman gözәl olmalıdır ?

•

Kanta
Çernışevskiyә
Belinskiyә
Leonardo da Vinçiyә
Heqelә

187 İtalyan alimi Leonardo da Vinçi hansı elmlәrlә mәşğul olurdu?

•

Riyaziyyat, fizika ,anatomiya
Memarlıq,riyaziyyat
Rәssamlıq ,heykәltәraşlıq
Mühәndislik, musiqi, anatomiya,fizika
Rәssamlıq, heykәltәraşlıq, memarlıq, riyaziyyat, fizika ,anatomiya, mühәndislik ,musiqi

188 Fransız filosofu DeniDidro hansı elmlәrlә mәşğul olurdu?

•

Fәlsәfә, yazıçılıq, dramaturgiya, nәzәri incәsәnәt ,bәdii tәnqid
Yazıçılıq
Fәlsәfә
Dramaturgiya ,fәlsәfә
Dramaturgiya

189 Gözәlliyin tәbiәti vә fәlsәfi tәdqiqatın mәnşәyi әsәrininı kim yazmışdır?

•

Aleksandr QotlibBaumqarten
DeniDidro
FomaAkvinski
Aristotel
Leinardo da Vinçi

190 Kim iddia etmişdir ki, Gözәllik bir çox xüsusiyyәtidir, hәmçinin uzunluq,kütlә,hәcmin
xüsusiyyәtidir?

•

DeniDidro
İmmanuelKant
QotxoldEfraimLessinq
Leonardo da Vinçi
QeorqVilqelmFridrixHeqel

191 Kim iddia etmişdir ki ,incәsәnәtin әsas mәqsәdi – adәtlәrin inkişaf etmәsinә yardım etmәk ,sadә
xalqı maariflәndirmәk vә islah әxlaqın etmәkdir?

•

Foma Akvinski
Nikolay Qavriloviç Çernişevski
Vissarion Qriqoryeviç Belinski
Aristotel
Qotxold Efraim Lessinq

192 İlahi gözәlliyin әmәlә gәlmәsi konsepsiyasını kim iddia etmişdir?

•

DeniDidro
Leonardo da Vinçi
FomaAkvinski
İmmanuilKant
QotxoldEfraimLessinq

193 Elm kimi estetika tәbiәtin öyrәnilmәsi vә әxlaqi azadlığın öyrәnilmәsi arasında xüsusi yer tutur
sözlәrini kim yazmışdır?

•

NikolayQavriloviçÇernışevski
İmmanuilKant
VissarionQriqoryeviçBelinski
Aristotel
QeorqVilqelmFridrixHeqel

194 Bu sәtirlәr kimә aiddir  Bütün tәbii, tarixi vә mәnәvi dünya proses şәklindә ,yәni
arasıkәsilmәyәn hәrәkәtdә,dәyişiklikdә, kökündәn dәyişiklikdә vә inkişafda ,vә bu inkişaf vә
hәrәkәtin arasındakı әlaqәni açmağa cәhd göstәrmişdir ?

•

İmmanuilKanta
DeniDidroya
Aristotelә
FomaAkvinskiyә
Heqelә

195 "Xaotiklik" kateqoriyası nәyi ifadә edir?
Gözәlliyi
Simmetriyalılığı

•

•

Qaydalılığın pozulmasını
Proporsiyalılığı
Qaydalılığı

196 Hansı kateqoriya estetik tәzahürün bütün sahәlәrini әhatә edәn ümumi kateqoriyalara (estetik ölçü
kateqoriyalarına) aid deyil?

•

Ülvilik
Gözәllik
Estetik zövq
Dramatizm
Eybәcәrlik

197 Harmoniyalılıq kateqoriyası nәyi xarakterizә edir?

•

Gözәllik, dinamiklik, ifadәlilik
Asimmetriya, xaotiklik, uyğunsuzluq
Ölçü uyğunluğu, әlaqәlәndirmә, qaydalılıq
Gözәllik, faydalılıq, plastika
Hәcimlilik, mükәmәllik, faydalılıq

198 İncәsәnәt әsәrlәrinin mükәmәllik dәrәcәsi hansı kateqoriya ilә ifadә edilir?

•

Harmoniyalılıq
Faydalılıq
Estetiklik
Gözәllik
Bәdiilik

199 İnsanın әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtini xarakterizә edәn kateqoriya
hansıdır?

•

Estetik qavrayış
Estetiklik
Estetik zövq
Harmoniyalılıq
Bәdiilik

200 İnsanın tәbiәtin vә cәmiyyәtin predmet vә hadisәlәrinin estetik xüsusiyyәtlәrini anlamaq vә
qiymәtlәndirmәk qabliyyәti necә adlanır?

•

Estetik zövq
Estetik ideal
Estetik qavrayış
Bәdiilik
Estetiklik

201 Keşmiş dövürlәrdә zövqün hansı stereotiplәri formalaşmışdır?

•

Aristokrat, ticarәtçi vә meşşan
Zadәgan, meşşan, sosialist
Zadәgan, kapitalist, sosialist
Meşşan, kapitalist, sosialist
Aristokrat, meşşan, kapitalist

202 Qapalı, mәnәvi tәlәbatı olmayan, ancaq nәyisә almaq istәyi ilә yaşayan insanlara mәxsus olan
zövq necә adlanırdı?

•

Kapitalist zövqü
Sosialist zövqü
Ticarәtçi zövqü
Zadәgan zövqü
Meşşan zövqü

203 Mәnәvi tәlәbatı olmayan, hәrhansı әşyaya alqısqtqı predmeti kimi baxan insanların zövqü necә
adlanır?

•

Yaradıcılıq zövqü
Aristokrat zövqü
Ticarәtçi zövqü
Bәdii zövq
Meşşan zövqü

204 Real alәm, tәbiәt, mövcud ictimai münasibәtlәrin mәcmusu necә adlanır?

•

Komiklik
Gerçәklik
gözәllik
Harmoniya
Estetiklik

205 Varlı, lakin dünyagörüşü dar olan, özündәn razı insanlara mәxsus olan zövq necә adlanırdı?

•

Sosialist zövqü
Kapitalist zövqü
Meşşan zövqü
Ticarәtçi zövqü
Zadәgan zövqü

206 Yüksәk tәhsilli, incәsәnәti, әdәbiyyatı, musiqini zәrif qiymәtlәndirәn, ciddi hәyat tәrzinә malik
olan isanların zövqü necә adlanırdı?

•

Zadәgan zövqü
Meşşan zövqü
Aristokrat zövqü
Sosialist zövqü
Kapitalist zövqü

207 Hansı mәmulatlar üçün esteik xassәlәrin çәki әmsalı daha yüksәk olur?

•

Tәsәrrüfat malları üşün
İnşaat malları üçün
Idman malları üçün
Qalantereya mәmulatları üçün
Bәdiidekorativ tәyinatlı mallar üçün

208 Insanların dünyanı bәdii cәhәtdәn öyrәnilmәsinә istiqamәtlәnmiş mәnәvipraktiki fәaliyyәt sahәsi
necә adlanır?
Fәlsәfә

•

Әdәbiyyat
Incәsәnәt
Dizayn
Estetika

209 Aşağıdakı incәsәnәt növlәrindәn hansı İstehlak mallarına yaxın hesab edilir?

•

Musiqi, arxitektura
Әdәbiyyat, teatr
Tәtbiqi vә dekorativ incәsәnәt
Kino, televiziya
Rәssamlıq, qrafika

210 Hansı incәsәnәt növü bәzәk verici incәsәnәt sayılır?

•

Qrafika
Tәtbiqi
Dekorativ
Sәnaye
Rәssamlıq

211 Müxtәlif tәyinatlı mәmulatların mәzmununun xarici ifadәsi necә adlanır?

•

Hormoniya
Kompozisiya
Forma
Tektonika
Orjinallıq

212 Arxitekturada vә dizaynda şәrti olaraq hansı formalar müәyyәn edilir

•

Estetik, sadә, mürәkkәb
Funksional, konstruktiv erqonomik
Funksional, konstruktiv, estetik
Funksional, sadә, mürәkkәb
Funksional, konstruktiv,klassik

213 Mәmulatın tәyinatina vә ya insanların utilitar tәlәblәrinә uyğunluğu ilә müәyyәn edilәn forma
necә adlanır?

•

Erqonomik forma
Konstruktiv forma
Funksional forma
Klassık forma
Estetik forma

214 Materialın fizikimexaniki xassәlәrindәn rasional istifadә olunması vә konstruksiyanın tәyinata
uyğunluğu ilә müәyyәn edilәn forma necә adlanır?

•

Erqonomik forma
Funksional forma
Konstruktiv forma
Klassık forma
Estetik forma

215 İlk estetik fikirlәr hansı kateqoriya ilә bağlı olaraq yaranmışdır?

•

Faydalılıq
Harmoniyalılıq
Estetiklik
Estetik zövq
Gözәllikl

216 Estetika termini mәişәtә nә zaman daxil olmuşdur?

•

15ci әsirdә
17ci әsirdә
18ci әsirdә
20ci әsirdә
16cı әsirdә

217 Qәdim Hindistanda estetik fikirlәrin yaranması hansı dövrә aid edilir?

•

e.ә. 53cü әsrlәrә
e.ә. 75ci әsrlәrә
e.ә. 86cı әsrlәrә
e.ә. 32ci әsrlәrә
e.ә. 64cü әsrlәrә

218 Bizans estetikasının formalaşması hansı dövrә tәsadüf edir?

•

VIVII әsrlәrә
IIIII әsrlәrә
IVVI әsrlәrә
VIIVIII әsrlәrә
IIIIV әsrlәrә

219 Estetika elminin daha çox inkişaf etdiyi ölkәni qeyd edin.

•

Yunanıstan
Hindistan
Yaponiya
Babilistan
Misir

220 Fәlsәfәdә hansı istiqamәtlәrin mübarizәsindә estetika inkişaf etmişdir?

•

Idealizm vә klassizm
Materializm vә klassizm
Materializm vә dinşünaslıq
Idealizm vә dinşünaslıq
Materializm vә idealizm

221 Hansı elm sahәsi sәnaye incәsәnәtinin nәzәriyyәsi hesab edilir?

•

Әmtәәşünaslıq vә estetika
Bәdii layihәlәndirmә
Texniki estetika
Dizayn vә estetika
İstehlak mallarının estetikası

222 Qәdim Yunanıstanda estetik fikirlәrin çiçәklәnmәsi hansı dövrә aid edilir?

•

e.ә 43cü әsrlәr
e.ә. 62ci әsrlәr
e.ә. 73cü әsrlәr
e.ә. 42ci әsrlәr
e.ә. 53cü әsrlәr

223 Sәnaye incәsәnәtinin vәzifәlәri hansı metodlarla hәyata keçirilir?

•

Modellәşdirmә vә layihәlәndirmә
Bәdii layihәlәndirmә vә dizayn
Bәdii layihәlәndirmә vә konstruksiyalaşdırma
Dizayn vә modellәşdirmә
Dizayn vә konstruksiyalaşdırma

224 Texniki estetika ideyası harada meydana gәlmişdir?

•

Amerikada
Almaniyada
Ingiltәrәdә
Çindә
Fransada

225 Gözәl, bәdii tәrtibatlı әşyalara olan tәlәblәrlә müәyyәn edilәn forma necә adlanır?

•

Klassik
Sadә
Estetik
Müasir
Mürәkkәb

226 Mәmulatın formasının bütün elementlәrinin onun bәdiiideya mәzmununu ifadә edәn vahid
bütövlük halında birlәşdirilmәsi necә adlanır?

•

Plastika
Tektonika
Kompozisiya
Simmetriya
Forma

227 Tәrkib elementlәrinin qarşılıqlı tәsir xәtlәri kompozisiya mәrkәzinә doğru istiqamәtlәnәn
kompozisiya necә adlanır?

•

Qeyridayanıqlı kompozisiya
Açıq kompozisiya
Qapalı kompozisiya
Natamam kompozisiya
Dayanıqlı kompozisiya

228 Tәrkib elementlәrinin qarşılıqlı tәsir xәtlәri kompozisiya mәrkәzindәn şaxәlәnәn kompozisiya
necә adlanır?

•

Dayanıqlı kompozisiya
Açıq kopozisiya

Natamam kompozisiya
Qeyridayanıqlı kompozisiya
Qapalı kompozisiya

229 әsas kompozisiya xәtlәri mәrkәzdә düz bucaq altında kәsişәn kompozisiya necә adlanır?

•

Qeyridayanıqlı kompozisiya
Açıq kopozisiya
Dayanıqlı kompozisiya
Natamam kompozisiya
Qapalı kompozisiya

230 әsas kompozisiya xәtlәri mәrkәzdә iti bucaq altında kәsişәn kompozisiya necә adlanır?

•

Qapalı kompozisiya
Dayanıqlı kompozisiya
Qeyridayanıqlı kompozisiya
Natamam kompozisiya
Açıq kopozisiya

231 Dayanıqlı vә qapalı kompozisiya tiplәri hansı dövrün incәsәnәtindә üstünlük tәşkil edir?

•

Borokko
Antik
Intibah
Qotik
Ampir

232 Dinamik vә açıq kompozisiya hansı üslubda üstünlük tәşkil edir?

•

Intibah
Qotik
Borokko
Ampir
Modern

233 Kompozisiyanın әsas kateqoriyaları hansılardır?

•

Praporsiya vә miqyas
Harmoniya vә tektonika
Hәcmmәkan strukturu vә tektonika
Rәng vә kolorit
Simmetriya vә asimmetriya

234 Strukturun ayrıayrı hissәlәri vә elementlәri arasında üzvi vahidliyin yaradılması hansı
kateqoriyanın әsas prinsipidir?

•

Ritm
Tektonika
Hәcmmәkan strukturu
Proporsiya
Plastika

235 Formanın hissәlәrinin müәyyәn nisbәtini ifadә edәn kompozisiya vasitәsi hansıdır?
Simmetriya

•

Ritm
Proporsiya
Asimmetriya
Kolorit

236 Mala olan tәlәblәr hansılara bölünür?

•

spesifik tәlәblәr
perspektiv tәlәblәr
cari tәlәblәr
cari, perspektiv, ümumi vә spesifik
ümumi tәlәblәr

237 Aşağıdakılardan hansılar estetik tәlәblәrә aiddir?

•

mәmulatın forması, konstruksiyası, xarici tәrtibatı
mәmulatın konstruksiyası
mәmulatın forması
mәmulatın istismar prossesindә istifadә rahatlığını
mәmulatın xarici tәrtibatı

238 Aşağıdakılardan hansılar erqonomik tәlәblәrә aiddir?

•

mәmulatın xarici tәrtibatı
mәmulatın forması
mәmulatın istismar prossesindә istifadә rahatlığını
tәhlükәsiz vә zәrәrsiz şәraiti
mәmulatın konstruksiyası

239 Aşağıdakılardan hansılar gigiyenik tәlәblәrә aiddir?

•

mәmulatın xarici tәrtibatı
mәmulatın forması vә tәhlükәsizliyi
tәhlükәsiz vә zәrәsizlik
mәmulatın konstuksiyası vә xarici tәrtibatı
mәmulatın konstruksiyası vә zәrәrsizliyi

240 Hazır malların estetikası kursu neçә hissәdәn ibarәtir?

•

5
3
2
6
4

241 Roman üslubunun arxitekturası vә geyimlәri üçün xas olan xarakterik xüsusiyyәt hansıdır?

•

Sadә vә gözәl olması
Dini tәbliğat xarakterli olması
Müdafiә vә döyüş xarakterli olması
Düzxәtli cizgilәrә malik olması
Mәğrurluğu vә möhtәşәmliyi ifadә etmәsi

242 İntibah dövrünün üslubu hansı dövrü әhatә edir?
XIVXV әsrin I yarısını

•

X әsrin II yarısıXIәsrlәri
XVәsrin II yarısı XVI әsrlәri
XVXVII әsrlәri
XIIXIII әsrlәri

243 İntibah dövrünә mәnsub olan arxitektura vә interyerlәr nә ilә fәrqlәnir?

•

Formanın hissәlәrә ayrılmasının mürәkkәbliyi ilә
Mәkan kompozisiyasının sadәliyiı ilә
Mәkan kompozisiyasının monumentallığı ilә
Kompozisiyanın asimmetriyalılığı ilә
Kompozisiyalarda әyri xәtlәrin üstünlük tәşkil etmәsi ilә

244 İntibah dövründә qadınlarda hansı saç düzümü dәbdә idi?

•

Burulmuş saçlar
Qısa saçlar
Hörüklü saçlar
Rәnglәnmiş saçlar
Parik saçlar

245 Borokko üslubu hansı dövrü әhatә edir?

•

XIIIXV әsrlәri
XIXII әsrlәri
XVIXVII әsrlәri
XVXVIII әsrlәri
XIXIII әsrlәri

246 İtalyan dilindәn tәrcümәdә Borokko hansı mәnanı verir?

•

Kontrastlıq, mürәkkәblik
Sadә, gözәl
Qәribә, möcüzәli
Hәcmlilik
Daşqaş, mirvari

247 Rokoko üslubu nә zaman vә harada yaranmışdır?

•

XV әsrin әvvәllәrindә Almaniyada
XVI әsrdә İtalyada
XVIII әsrin әvvәllәrindә Fransada
X әsirdә Romada
XII әsirdә Pribaltikada

248 Rokoko üslubunun geyimlәrini fransızlar necә adlandırırdılar?

•

Geyim incәsәnәti
Geyim zövqü
Dәbli gegimlәr
Zadәgan geyimlәri
Geyim mәdәniyyәti

249 Ampir üslubu nә zaman yaranmışdır?

•

XVI әsrin әvvәllәrundә

•

XVIII әsrin üçüncü yarısında
XV әsrin ikinci yarısında
XVI әsrin ikinci yarısında
XVII әsrin әvvәllәrindә

250 Ampir üslubu hansı sәrkәrdәnin hökmranlıq dövründә yaranmışdır?

•

Әmr Teymur
Napaleon
Çingiz xan
Makedoniyalı İsgәndәr
Fateh Sultan Mәhәmmәd

251 Ampir üslubunda kompozisiyalarin mütlәq atributu hansı hәrifin forması idi?

•

“A”
“F”
“H”
“B”
“N”

252 Ampir üslubu hansı dövrün üslubunu yenidәn tәcәssüm etdirirdi?

•

Antik
Borokko
Rokoko
Qotik
İntibah

253 Modern üslubu nә vaxt yaranmışdır?

•

XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәllәrindә
XX әsrin sonu, XXI әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin ikinci yarısında
XVIII әsrin ikinci yarısında
XVIII әsrin sonu, XIX әsrin әvvәllәrindә

254 Müasir üslubların yaranmasında hansı mütәxәssislәr daha aktiv iştirak edir?

•

Ekspertlәr
İqtisadçılar
Astronomlar
Alimlәr
Dizaynerlәr

255 Üçüncü minilliyin üslubunu necә adlandırmaq olar?

•

Avropa üslubu
Yeni tarixi üslub
Sintez üslubu
Şәrq üslubu
Qәrb üslubu

256 Qeyd edilmiş amillәrdәn hansı Şәrq üslubunun formalaşmasına tәsir edir?
Bioloji inkişaf

•

Siyasi hakimiyyәt
İqtisadi inkişaf
İslam dini
Tәbiicoğrafi şәrait

257 Şәrq üslubunun fәrqlәndirici xüsusiyyәti hansıdır?

•

Kompozisiyada mürәkkәb hәndәsi elementlәrin olması
Kompozisiyalarda asimmetrik elementlәrin üstünlük tәşkil etmәsi
Tәrtibatda ornamentlәrә üstünlüyün verilmәsi
Yalnız tünd rәnglәrdәn istifadә edilmәsi
Tәrtibatda insan rәsmlәrinin tәsviri

258 Yapon üslubunun üstünlüyü nәdәdir?

•

Forma yaradan detalların asan transformasiya edilmәsi
Formanın sadә elementlәrdәn tәşkili
Heyranedici rәng hәlli vә lokanik forma
Kompozisiyanın mürәkkәbliyi
Tәbii materiallara üstünlüyün verilmәsi

259 Yapon üslubunda hansı rәnglәrә üstünlük verilir?

•

Gümüşü rәnglәrә
Tünd rәnglәrә
Açıq rәnglәrә
İsti rәnglәrә
Qızılı rәnglәrә

260 Hindistan üslubunda hansı rәnglәrә üstünlük verilir?

•

Mavi, göy, bәnövşәyi
Qırmızı,narıncı, sarı
Firuzәyi, çәhrayı, narıncı
Tünd boz, qәhvәyi
Ağ, qızılı, gümüşü

261 Hansı üslub müasir üslublara aid deyil?

•

Borokko
Texno
Artdeko
Yapon
Şәrq

262 Latın dilindәn tәrcümәdә moda sözünün mәnası nәdir?

•

Ölçü, üsul, qayda
Müasir, yeni
Gözәl, qәşәng, füsünkar
Naxışlı. Bәzәkli
Mürәkkәb, çәtin

263 Müәyyәn dünyagörüşünü ifadә edәn bәdii vasitәlәrin müvәqqәti mәcmusu necә adlanır?

•

Moda

•

Tektonika
Harmoniya
Kompozisiya
Üslub

264 Müasir modanın vacib prinsipi hansıdır?

•

Geyimlәrin sürәtlә tәzәlәnmәsi
Avropa üslublu geyimlәrә üstünlük verilmәsi
Gündәlik geyimlәrin kombinәlәşmәsi
Milli geyimlәrә üstünlük verilmәsi
Bahalı geyimlәrә üstünlük verilmәsi

265 Modanın bütün dünya modelyerlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş demokratik inkişaf xәtti hansıdır?

•

Müasirlik vә sәmәrәlilik
Müasirlik vә yenilik
Sadәlik vә sәmәrәlilik
Mürәkkәblik vә yenilik
Mürәkkәblik vә sәmәrәlilik

266 Tәcrübәli insanlar öz qarderobunu necә formalaşdırır?

•

Müasir üsluba uyğyn olaraq
Dәbә uyğun olaraq
Öz zövqünә uyğun olaraq
Bazara uyğun olaraq
Milli xüsusiyyәtlәrә uyğun olaraq

267 Dizayn sözünün mәnası nәdir?

•

Qayda, ölçü, plan
Qayda, üsul,ölçü
Fikir, layihә, çertyoj
Fikir, layihә, ölçü
Qayda, üsul, fikir

268 Dizayn nә zaman yaranmışdır?

•

XVI әsrin sonunda
XVIII әsrdә
XIX әsrin әvvәllәrindә
XXI әsrdә
XVII әsrdә

269 Dizaynın әsas mәqsәdi nәdir?

•

Әmtәәlәrin xidmәt müddәtini yüksәltmәk
Obyektlәrin estetik xüsusiyyәtlәrini yaxşılaşdırmaq
İstifadә edilәn obyektә yeni keyfiyyәt göstәricilәri vermәk
Әmtәәlәrin ekoloji xassәlәrini yüksәltmәk
Әmtәәlәrin yalnız erqonomik xassәlәrini yaxşılaşdırmaq

270 Beynәlxalq dizaynerlәr kodeksi nә zaman vә harada qәbul edilmişdir
1995ci ildә Daşkәnddә

•

1955ci ildә Moskvada
1967ci ildә Monreal şәhәrindә
2001ci ildә Ankarada
1988ci ildә Tokioda

271 Aşağıdakılardan hansı klassik dizayn metodu sayılır?

•

Dekorativ incәsәnәt
Texniki estetika
Bәdii konustruksiyalaşdırma
Sәnaye incәsәnәti
Tәtbiqi incәsәnәt

272 Dizayn sözünün mәnası nә ifadә edir?

•

“yol çәkmәk”
“xәritә çәkmәk”
“rәsm çәkmәk”
“ad çәkmәk”
“şirә çәkmәk”

273 Kompleks qiymәtlәndirmә neçә variantda tәtbiq oluna bilәr?

•

5
3
2
6
4

274 Dizaynforma nәdir?

•

Әşyanın harmonikliyi
Әşyanın kompozisiya bütövlıüyü
Әşyanın xarici görkәmi
Әşyanın estetikliyi
Formanın mükәmәlliyi

275 Latın dilindә forma nә demәkdir?

•

Obraz, üsul, qayda
Forma,üsul, qayda
Forma, görünüş, obraz
Görünüş. Üsul, qayda
Fikir, plan, çertyoj

276 Mәmulatların forması dedikdә:

•

Mәmulatların bәzәndirilmәsi başa düşülür
Materialın konstruksiyaya uyğunlaşdırılması başa düşülür
Mәmulatların mәzmununun xarici ifadәsi başa düşülür
Mәmulatların naxışlanması başa düşülür
Mәmulatın ayrıayrı elementlәrinin әlaqәlәndirilmәsi başa düşülür

277 Funksional forma:
Erqonomik tәlәblәrlә müәyyәn edilәn formadır

•

Mәmulatın konstruksiyasi ilә müәyyәn edilәn formadır
Mәmulatin tәyinatı ilә müәyyәn edilәn formadır
Mәmulata qoyulan ekoloji tәlәblәrlә müәyyәn edilәn formadır
Mәmulata qoyulan estetik tәlәblәrlә müәyyәn edilәn formadır

278 Estetik forma:

•

Erqonomik tәlәblәrlә müәyyәn edilәn formadır
Materialın xassәlәri vә mәmulatın konstruksiyasi ilә müәyyәn edilәn formadır
Mәmulata qoyulan estetik tәlәblәrlә müәyyәn edilәn formadır
Mәmulata qoyulan ekoloji tәlәblәrlә müәyyәn edilәn formadır
Mәmulatin tәyinatı ilә müәyyәn edilәn formadır

279 Ekspert komissiyası ümumi qayda üzrә neçә qrupdan ibarәt olur?

•

5
3
2
6
4

280 Ekspert komissiyası ümumi qayda üzrә iki qrupdan ibarәt olur:

•

ekspert vә tәrtibatçı qrupu
ekspert vә tәşkilatçı qrupu
ekspert vә işçi qrupu
tәrtibatçı vә işçi qrupu
tәşkilatçı vә işçi qrupu

281 Xassә göstәricilәri hansı qiymәtlә qiymәtlәndirilә bilәr?

•

“әla”, “yaxşı”, “qeyrikafi” vә “çox pis”
“әla”, “çox yaxşı”, “kafi” vә “qeyrikafi”
“әla”, “yaxşı”, “kafi” vә “qeyrikafi”
“әla”, “çox yaxşı”, “çox pis” vә “әsassız”
“әla”, “çox yaxşı”, “yaxşı” vә “kafi”

282 Dәbin sürәtlә dәyişmәsi hansı dövrdәn başladı?

•

Antik
İntibah
Feodalizm
Kapitalizm
İbtidai İcma

283 Hansı müasir üslubda tәbii materialların istifadәsinә üstünlük verilir?

•

Hindistan
Şәrq
Yapon
Afrika
Çin

284 Dәb hansı amilin tәsiri altında sürәtlә dәyişir?
Elmi inkişafın

•

Dizaynın
Reklamların
Siyasi inkişafın
Texnoloji inkişafın

285 Bunlardan hansı mәişәt bazarında әsas mübarizә silahı hesab olunur?

•

Tәhlükәsizlik
Dizayn
Moda
Ekologiya
Erqonomika

286 Hansı nәsil dәbin pionerlәri adlanır?

•

Yaradıcı insanlar
Yaşlı nәsil
Gәnc nәsil
Alimlәr
Uşaqlar

287 Rәssamkonstruktorlar müasir dövürdә necә adlanır?

•

Texnoloq
Konstruktor
Dizayner
Rәssam
Erqonomik

288 Tәcrübәli insanlar öz qarderobunu necә formalaşdırır?

•

Müasir üsluba uyğyn olaraq
Dәbә uyğun olaraq
Öz zövqünә uyğun olaraq
Bazara uyğun olaraq
Milli xüsusiyyәtlәrә uyğun olaraq

289 İngiliscәdәn tәrcümәdә dizayn sözü:

•

Ölçü, üsul, qayda demәkdir
Formayaratma demәkdir
Rәsm çәkmәk demәkdir
Kompozisiya yaratmaq demәkdir
Heykәltaraşlıq demәkdir

290 Aşağıdakılardan hansı sәnaye ilә incәsәnәt arasında әlaqә yaradan vasitәdir?

•

Üslub
Moda
Dizayn
Incәsәnәt
Dәb

291 Latın dilindәn tәrcümәdә moda sözünün mәnası nәdir?
Mürәkkәb, çәtin

•

Gözәl, qәşәng, füsünkar
Ölçü, üsul, qayda
Naxışlı,bәzәkli
Müasir, yeni

292 Modanın bütün dünya modelyerlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş demokratik inkişaf xәtti hansıdır?

•

Müasirlik vә sәmәrәlilik
Müasirlik vә yenilik
Sadәlik vә sәmәrәlilik
Mürәkkәblik vә yenilik
Mürәkkәblik vә sәmәrәlilik

293 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı ekspertlәrdәn tәlәb olunan әsas şәrt
hansıdır?

•

әldә edilәn nәticәlәri razılaşdırmaq
Әldә edilәn nәticәlәri müzakirә etmәk
Tәtbiq etdiklәri üsul vә vasitәlәri açıqlamaq
Әsaslandırılmış mövqe tutmaq vә onu müdafiә etmәk
müsbәt qәrar qәbul etmәk

294 Mәmulatın formasını analiz edәn zaman istehlakçılar ilk növbәdә nәyi qiymәtlәndirirlәr?

•

Hazırlanma keyfiyyәtini vә texnologiyanın mütәrәqqiliyini
Bәdiikoloristik tәrtibatı
Kompozisiya bütövlüyünü
Tektonika vә plastikanı
Orijinallığı

295 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin hansı üsulla qiymәtlәndirilmәsindә ekspet öz qarşısına belә bir
sual qoyur belә bir layihәni o, özü necә yerinә yetirәrdi vә hansı nәticәni әldә edәrdi ?

•

Layihәli yeni mәhsul üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Senarili yeni forma vermә üsulu
Metamarfoza üsulu
İntiutiv qiymәtlәndirmә üsulu

296 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin әsas mәrhәlәsindә hansı әmәliyyat
aparılır?

•

Mәmulatın tәyinatı vә istismar şәraiti müәyyәn edilir
Tәqdim edilәn işin dizayn sәviyyәsinin analizi aparılır
Mәmulata aid normativtexniki sәnәdlәrlә tanış olurlar
Yekun rәy qәbul edilir
Sәsvermәnin nәticәlәri müәyәn edilir

297 Estetik qiymәtlәndirmә zamanı ekspertizaya tәqdim edilәn mәhsulun üstün vә çatışmayan
cәhәtlәrinin kollektiv müzakirә edilmәsi nә üçün vacibdir?

•

Ekspert yanaşmalarındakı fәrqi aşkara çıxarmaq üçün
Qiymәtlәndirmә üsulunu müәyyәn etmәk üçün
Ekspertlәrin bacarığını aşkara çıxarmaq üçün
Razılıq әldә etmәk üçün

Müsbәt qәrar qәbul etmәk üçün

298 Hәndәsi ornamentlәr hansı elementlәri stilizә edir?

•

Yarpaq, meyvә, çiçәk vә s.elementlәri
Fantastik heyvan fiqurlarını
Çoxbucaqlıları
Dairә, çevrә vә s. elementlәri
Mücәrrәd elementlәri

299 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi prosesi hansı
mәrhәlәlәrә bölünür?

•

Qiymәtlәndirmә vә yekun
Hazırlıq, әsas, qiymәtlәndirmә
Qiymәtlәndirmә, әsas, yekun
Hazırlıq, әsas, yekun
Hazırlıq vә qiymәtlәndirmә

300 Yüksәk ixtisaslı mütәxәsislәrdәn yaradılan komisiya vasitәsilә estetik xassәlәrin
qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır?

•

Ekspres qiymәtlәndirmә
Ekspert qiymәtlәndirmә
Kompleks qiymәtlәndirmә
Orqanoleptik qiymәtlәndirmә
Hesablama üsulu ilә qiymәtlәndirmә

301 Aşağıdakılardan hansı birneçә üsulun elementlәrini birlәşdirmәklә mәmulatların dizayn
sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üsuludur?

•

Layihәli yeni mәhsul üsulu
Senarili yeni forma vermә üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Metamarfoz üsulu
İntiutiv qiymәtlәndirmә üsulu

302 Müasir dövürdә mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinә neçә әsas yanaşma üsulu
mövcuddur?

•

6
2
3
4
5

303 Mәmulatda dizayn işinin yeniliyi vә bәdiiobrazlı ifadәliliyin qiymәtlәndirilmәsi prosesi hansı
mәrhәlәlәrә bölünür?

•

Hazırlıq, qiymәtlәndirmә, yekun
Әsas, yekun
Әsas, qiymәtlәndirmә, yekun
Qiymәtlәndirmә, yekun
Hazırlıq, әsas, yekun

304 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi әsasәn hansı üsulla aparılır?

•

Ekspert üsulu
Qarışıq üsul
Orqanoleptik üsul
Alәt üsulu
Laboratoriya üsulu

305 Nәbati ornamentlәr hansı elementlәri stilizә edir?

•

Dairә, çevrә vә s. elementlәri
Çoxbucaqlıları
Mücәrrәd elementlәri
Fantastik heyvan fiqurlarını
Yarpaq, meyvә, çiçәk vә s.elementlәri

306 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin hansı mәrhәlәsindә sәnәdlәrlә tanış
olurlar?

•

Aktlaşdırma
Hazırlıq
Әsas
Yekun
Qiymәtlәndirmә

307 Estetik qiymәtlәndirmәnin obyekti nәdir?

•

Mәmulatın funksionallığı
Mәmulatın dәyәri
Mәmulatın erqonomikliyi
Mәmulatın uzunömürlülüyü
Mәmulatın estetik mәzmunu

308 Yaşıl rәng:

•

Bayram vә gözәllik simvoludur
Bahar vә gәnclik rәmzi sayılan, әsәblәri sakitlәşdirәn rәngidir
Ölçülәri kiçildәn vә qamәtli görünüş yaradan rәngdir
Arzu, romantika, incәlik , sakitlik rәngidir
Ölçülәri olduğundan böyük, kütlәni isә az göstәrәn rәngdir

309 Mavi rәng:

•

Ölçülәri olduğundan böyük, kütlәni isә az göstәrәn rәngdir
Ölçülәri kiçildәn vә qamәtli görünüş yaradan rәngdir
Bahar vә gәnclik rәmzi sayılan, әsәblәri sakitlәşdirәn rәngidir
Arzu, romantika, incәlik , sakitlik rәngidir
Bayram vә gözәllik simvoludur

310 Rәngli kontrast nәdir?

•

Birbirindәn uzaqda yerlәşәn spektrlәrin rәngindәn vә ya rәng çalarlarından yaranan rәng harmoniyasıdır
Eyni vә ya qonşu rәng spektrlәrinin çalarlarının birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır
Digәr rәnglәrlә qonşuluq nәticәsindә yaranan rәng dәyişmәsidir
Qonşu rәnglәrin tәsiri nәticәsindә rәngin parlaqlıığnın vә ya açıqlıığnın dәyişmәsidir

Aralıq rәnglәrin kömәyi ilә kontrast rәnglәrin vahid sxemdә birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyasıdır

311 Ornament nәdir?

•

Parlaq rәnglәrdәn ibarәt olan naxışlardır
Insan fiqurlarının tәsviridir
Rәnglәrin harmoniyasıdır
Müxtәlif rәnglәrin birlәşmәsidir
Ritmik elementlәrdәn ibarәt olan naxışdır

312 Hansı sözün latın dilindәn tәrcümәsi bәzәk mәnasını verir?

•

Dizayn
Stil
Forma
Moda
Ornament

313 Nәbati ornament nәdir?

•

Yarpaq, meyvә, çiçәk vә s.elementlәrdәn ibarәt olan ornamentdir
Çoxbucaqlı, dairә vә spiral formasında naxışlardan ibarәt olan ornamentdir
Hәndәsi, dairәvi, spiral naxışlardan ibarәt olan ornamentdir
Fantastik heyvan fiqurlarından ibarәt olan ornamentdir
Mücәrrәd elementlәrdәn ibarәt olan ornamentdir

314 Estetikanın obyekti nәdir?

•

әmәyin estetikası, mal vә mәhsulların estetikası, ticarәt müәssisәlәrinin estetikası, estetik münasibәtlәr,
işçilәrin estetik tәrbiyәsi
işçilәrin estetik tәrbiyәsi
malmәhsulların estetikası, estetik münasibәtlәr
ticarәt müәssisәlәrinin, estetikası, malmәhsulların estetikası
әmәyin estetikası, mallarınmәhsulların estetikası

315 Estetik problemlәrin elmi hәlli ilk dәfә hansı mütәffәkirlәr tәrәfindәn cәhd edilmişdir?

•

Qәdim Çin mütәfәkkirlәri
Qәdim Misir mütәffәkirlәri
Qәdim Hindistan mütәffikirlәri
Qәdim Çin, Hindistan, Misir, Yunanıstan
Qәdim Yunan mütәffәkirlәri

316 İlk dәfә Estetika terminini elmә kim gәtirmişdir?

•

Demokrit
Aleksandr Qatlib Baumqarten
Dudro
Platon
Çerneşevskiy N.Q.

317 Aşağıda göstәrilәn variantlarda gözәlliyin düzgün xüsusiyyәtini göstәrir?

•

ölçü
simmetriya
qaydaqanun

•

simmetriya, harmoniya, ölçü, qaydaqanun
harmoniya

318 Neçәnci ildә estetika termini elmә gәtirilmişdir?

•

1735 ildә
1755 ildә
1765 ildә
1740 ildә
1745 ildә

319 Estetikanın yaranma köklәrini harada axtarmaq olar?

•

tәbiәtdә insanı әhatә edәn hәqiqәtdә
ruhda
ideyalarda
cәmiyyәtdә
materiyada

320 Estetikanın metodoloji әsası nәdir?

•

tәbiәtin ümumi qanunauyğunluqları, düşünmә
düşünmәnin qanunları, tәbiәt
cәmiyyәtin ümumi qanunları yaradıcılığı
yaradılıq, bәdii bilik, tәbiәtin ümumi qanunları, cәmiyyәt, düşünmә tәrzi
bәdii bilik

321 Metodologiya nәdir?

•

yenidәnqurmanın üsul vә vasitәlәrin tәdqiqi, üsulların ümumiliyi, mahiyyәti
tәdqiqat üsullarının mahiyyәti
üsulların mahiyyәti, ümumiliyi
yenidәn yaranma
yenidәn qurma, yaranma

322 Platon әşyaları vә halı haqqında nә demişdir?

•

gözәllik qeyrimütәkәmmәldir, nisbidir, dәyişkәndir
gözәllik müvәqqәtidir, nisbidir
gözәllik qeyrimükәmmәldir, müvәqqәtidir
dәyişkәndir, müvәqqәtidir
nisbidir, dәyişkәndir

323 Qısa halda estetikanın әsas inkişaf tarixini sәciyyәlәndir?

•

antik estetika, estetika vә mәdәniyyәt dövrünün yaranması
estetika vә mәdәniyyәtin yaranma dövrü
orta әsrlәr estetikası, Markstistlenin estetikasının nәzәri mәnbәlәri
estetika vә mәdәniyyәt dövrünün yaranması, antik estetika, orta әsrlәr estetikası, MarksistLenin estetikasının
nәzәri mәnbәlәri
markisistlenin estetikasının nәzәri mәnbәlәri, antik estetika

324 Qәdim Yunanıstanda materialist estetikanın әsasını kim qoymuşdur?

•

Platon
Kant

•

Demokrit
Dedro
Hegel

325 Gözәllik haqqında Platon nә demişdir?

•

bu ideyadır, fәzadan kәnardadır
fәzadan kәnardadır, dәyişkәndir, daimidir
vaxtdan kәnarda mövcuddur
bu ideyadır,fәzadan kәnardadır, dәyişkәn vә daimidir, vaxtdan kәnarda mövcuddur
dәyişkәn deyildir, daimidir

326 Gözәlliyin әsas formalarını düzgün göstәrir?

•

fәzada qanuna uyğunluq
böyüklük vә uyğunluq
ölçülük vә müәyyәnlik
fәzada qanuna uyğunluq böyüklük, ölçülük
böyüklük vә ölçülük

327 Mәmulatların miqyaslılığı әsasәn hansı tәlәblәrlә müәyyәn edilir?

•

Funksional
Gigyenik
Estetik
Tәhlükәsizlik
Ekoloji

328 Kontrastlıq nәdir?

•

Mәmulatda eynicinsli forma elemntlәrinin müxtәlifliyinin kәskin ifadә olunmasıdır
Formada mәmulatın hәrhansı elementlәrinin müәyyәn ardıcıllıq vә tezliklә tәkrarlanmasıdır
Forma elementlәrinin simmetriya oxu vә ya müstәvisi olmadan yerlәşdirilmәsi
Bütövlük vә hissәlәrin qarşılıqlı әlaqәsindә vahid ölçülәrin tәkrarlanmasıdır
Mәmulatın hissәlәrinin vә bütövlükdә ölçülәrinin nisbәtidir

329 Eynicinsli forma elemntlәrinin tam uyğunluğu vә bәrabәrliyi necә adlanır?

•

Eynilik
Proporsiya
Nyuans
Ritm
Plastika

330 Kompozisiyada eynilik nәdir?

•

Eynicinsli forma elemntlәrinin tam uyğunluğu vә bәrabәrliyidir
Mәmulatda eynicinsli forma elemntlәrinin müxtәlifliyinin kәskin ifadә olunmasıdır
Formanın birbirindәn az fәrqlәnәn eyni cinsli elemntlәrinin münasibәtidir
Formada mәmulatın hәrhansı elementlәrinin müәyyәn ardıcıllıq vә tezliklә
Forma elementlәrinin simmetriya oxu vә ya müstәvisi olmadan yerlәşdirilmәsi

331 Kompozisiyada istifadә olunan bütün rәng vә rәng çalarlarının nisbәti necә adlanır?

•

Kolorit
Nyuans

Harmoniya
Miqyas
Proporsiya

332 Kolorit:

•

Eynicinsli forma elemntlәrinin tam uyğunluğu vә bәrabәrliyidir
Mәmulatda eynicinsli forma elemntlәrinin müxtәlifliyinin kәskin ifadә olunmasıdır
Formanın birbirindәn az fәrqlәnәn eyni cinsli elemntlәrinin münasibәtidir
Kompozisiyada istifadә olunan bütün rәng vә rәng çalarlarının nisbәtidir
Forma elementlәrinin simmetriya oxu vә ya müstәvisi olmadan yerlәşdirilmәsi

333 Rәngin çaları nәdir?

•

Rәngin malik olduğu dalğa uzunluğudur
Rәngin dolğunluğudur
Rәngin davamlılığıdır
Rәngin açıqlığıdır
Rәngin parlaqlığıdır

334 Ağ rәng:

•

Arzu, romantika, incәlik , sakitlik rәngidir
Bahar vә gәnclik rәmzi sayılan, әsәblәri sakitlәşdirәn rәngidir
Bayram vә gözәllik simvoludur
Ölçülәri kiçildәn vә qamәtli görünüş yaradan rәngdir
Ölçülәri olduğundan böyük, kütlәni isә az göstәrәn rәngdir

335 Qara rәng:

•

Ölçülәri kiçildәn vә qamәtli görünüş yaradan rәngdir
Bayram vә gözәllik simvoludur
Ölçülәri olduğundan böyük, kütlәni isә az göstәrәn rәngdir
Arzu, romantika, incәlik , sakitlik rәngidir
Bahar vә gәnclik rәmzi sayılan, әsәblәri sakitlәşdirәn rәngidir

336 Qırmızı rәng:

•

Bayram vә gözәllik simvoludur
Ölçülәri olduğundan böyük, kütlәni isә az göstәrәn rәngdir
Ölçülәri kiçildәn vә qamәtli görünüş yaradan rәngdir
Arzu, romantika, incәlik , sakitlik rәngidir
Bahar vә gәnclik rәmzi sayılan, әsәblәri sakitlәşdirәn rәngidir

337 Estetikanın yaranma dövrünün әsas әlamәtlәrini göstәrir?

•

materialist istiqamәtlilik, humanizmin vә realizmin incәsәnәtdә tәsdiqi
antik әnәnәlәrin yaxşı izlәnmәsi (müşahidәsi)
estetik elmlәrlә bәdii tәcrübәnin әlaqәsi, incәsәnәtdә realizmi vә humaniznin tәsdiqi
materialist istiqamәt, estetik elmlәrlә tәbii tәcrübәnin әlaqәsi, antik әnәnәlәrin yaxşı üzlәnmәsi, incәsәnәtdә
humanizm vә realizmin tәsdiqi
incәsәnәtdә humanizm vә realizmin tәsdiqi, estetik elmlәrin tәbii tәcrübәsi әlaqәsi

338 MarkistLeninçi estetikasının yaranmasında vә innisabında hansı nümayәndәlәr rol oynamışdır?
Burjiaziya maariflәndirilmәsi

•

Rusinqilabi demokratiyası
AlmanLeninçi estetika
Burjuaziya maariflәndirilmәsi, Alman klassik fәlsәfәsi, rus inqilabi demokrafiyası, MarkistLeninçi estetika
MarkistLeninçi estetika

339 Fransız filosofu – Materialist gözәlliyi necә sәciyyәlәndirilmişdir?

•

bir çox әşyaların әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri kimi
çәki, hәcm
uzunluq, çәki
bir çox әşyaların әsas xüsusiyyәtlәri kimi, uzunluq, çәki,hәcm
hәcm,ölçü

340 Alman nәzәriyyәçisi Lessinq incәsәnәti necә sәciyyәlәndirmişdir?

•

әxlaqın inikşafına tәsir etmәk
sadә әxlaqı istiqamәtlәndirmәk
xalqı maariflәndirmәk
әxlaqın inkişafına tәsir etmәk, xalqı maariflәndirmәk, istiqamәtlәndirmәk, vәtәndaşlığı tәsdiq etmәk
vәtәndaşlığı tәsdiq etmәk

341 Kantın tәsirinin әn çox zәif tәrәflәrini göstәrir?

•

subyektivlik
formalizm
subyektivlik, idealistik, formalizm, tәmiz subyektivlik
tәmiz subyektivlik
idealizm

342 Heydelin böyük xidmәti nәdәn ibarәtdir?

•

daxili alәmin әlaqәsini açmaq
fasilәsiz hәrәkәt, dәyişkәnlik
bütün tәbiәt tarixi vә mәnәvi dünya proses kimi
bütün tәbiәt tarixi vә mәnәvi dünya proses kimi, fasilәsiz hәrәkәt, yaranma vә inkişaf daxili alәmin açılması
yaranma vә inikşaf

343 İncәsәnәti Belinski necә sәciyyәlәndirmişdir?

•

әsl әxlaq incәsәnәti
hәyatın realist ibadәsi
incәsәnәtin demokrafik sәciyyәsi
incәsәnәtin demokrafik sәciyyәsi
milli vә dünyavi idealların ideyalara uyğunlaşdırılması

344 Çerneşevskiy incәsәnәti necә sәciyyәlәndirmişdir?

•

despotizm,özbaşnalıq, zorakılıq
hәyatı düzgün ifadә etmәk,özbaşınalıq
hәyat dәrsliyi, despotizm
hәyat dәrsliyi, despotizm,özbaşnalıq, pislik vә özbaşnalığı ifşa etmәk
pislik vә zorakılığı ifşa etmәk

345 Estetika vә materializm arasında neçә әsr mübarizә etmişdir?

•

18 әsr

•

25 әsr
20 әsr
15 әsr
30 әsr

346 Proporsiya:

•

әmtәәlәrin tәhlükәsizliyini vә bütövlükdә ölçülәrinin nisbәtidir
әşyanın hissәsinin vә bütövlükdә ölçülәrinin nisbәtidir
dünyanı hisslәrlә qavramaq qabiliyyәtidir
dünyanı hisslәrlә xarici tәrtibatla ölçülәrinin nisbәtidir
әmtәәlәrin tәhlükәsizliyini vә xarici tәrtibatında aşkara çıxan istehlak xassәlәridir

347 Orijinallıq:

•

baxılan mәmulatın oxşar mәmulatlardan özünәmәxsus forması ilә fәrqlәnmәsini xarakterizә edәn estetik
göstәricidir
mәmulatın cәmiyyәtdә yaranan estetik tәsәvvürlәri vә mәdәni normaları әks etdirmәk qabiliyyәtidir
әşyanın hissәlәrinin vә bütövlükdә ölçülәrinin nisbәtidir
dünyanı hisslәrlә xarici tәrtibatla ölçülәrin nisbәtidir
әmtәәlәrin tәhlükәsizliyi vә bütövlükdә ölçülәrinin nisbәtidir

348 Tektonika:

•

real kompozisiya vә materialın bәdii mәnalandırılmasını xarakterizә edәn estetik göstәricidir
formanın tәyinatı zamanı etibarlılığına verilәn tәlәb göstәricisidir
mәmulatın formasının tәtbiq olunan materiala vә texnologiyaya uyğunluğunu ifadә edәn estetik göstәricidir
әmtәәlәrin formasında etibarlılığına verilәn tәlәb göstәricisidir
formanın tәyinatına uyğunluğunu xarakterizә edәn estetik göstәricisidir

349 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin aşkar edilmәsi işlәnilib hazırlanmış obyektlәrin tipoloji olaraq
neçә әsas qrupa bölünmәsindәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

350 Bunlardan hansı gözәlliyin әvәzedilmәz zirvәsidir?

•

Harmoniyalılıq
Estetiklik
Bәdiilik
Ülvilik
Faydalılıq

351 Hansı kateqoriyalar cütü estetikada qarşılıqlı әlaqәli vә ziddiyyәtli kateqoriyalardır?

•

Gözәllik vә faydalılıq
Gözәllik vә harmoniyalılıq
Bәdiilik vә estetiklik
Gözәllik vә xaotiklik
Estetik hiss vә estetik qavrayış

352 Bunlardan hansı gözәlliyin әvәzedilmәz zirvәsini ifadә edәn kateqoriyadır?

•

•

Harmoniyalılıq
Estetiklik
Estetik zövq
Faydalılıq
Bәdiilik

353 Dünyanın mәnzәrәsini baxışlarla qavrayan incәsәnәt xadimlәri kimlәrdir?

•

Bәstәkarlar
Teatrşünaslar
Rәssamlar
Arxitektorlar
Heykәltәraşlar

354 әtraf alәmi plastik obrazlarla ifadә edәn mәkan tәsviriincәsәnәti necә adlanır?

•

Heykәltәraşlıq
Qrafika
Rәssamlıq
Dekorativ incәsәnәt
Tәtbiqi incәsәnәt

355 Aşağıdakılardan hansılar incәsәnәtin növlәrinә aid deyil?

•

Gözәllik vә harmoniya
Rәssamlıq, heykәltәraşlıq
Kino, teatr
Sәnaye incәsәnәti, arxitektura
Musiqi, xoreoqrafiya

356 Müasir üslublardan hansı ekzotik üslub hesab olunur?

•

Hindistan
Şәrq
Yapon
Afrika
Çin

357 Şәrq üslubunda fiqursuz ornamentlәrә üstünlüyün verilmәsi nә ilә bağlıdır?

•

Adәtәnәnә
Siyasi inkişaf
İqtisadi inkişaf
İslam dini
Hәyat tәrzi

358 Ampir üslubu hansı dövrün üslubunu yenidәn tәcәssüm etdirirdi?

•

Antik
Rokoko
Borokko
İntibah
Qotik

359 Şәrq üslubunun formalaşmasına tәsir edәn әsas amil hansıdır?

•

Tәbii şәrait
Coğrafi şәrat
Siyasi hakimiyyәt
İqtisadi inkişaf
İslam dini

360 Mebellәri açıq rәngli olub, sәthi hamar vә sayadır. Bu hansı müasir üsluba xasdır?

•

Afrika
Yapon
Hindistan
Qәrb
Çin

361 Hansı üslubun rәnglәri çox isti vә xoşagәlәndir?

•

Afrika
Yapon
Hindistan
Çin
Şәrq

362 Ampir üslubu hansı sәrkәrdәnin hökmranlıq dövründә yaranmışdır?

•

Napaleon
Makedoniyalı İsgәndәr
Çingiz xan
Әmr Teymur
Fateh Sultan Mәhәmmәd

363 İslam dini hansı üslubun formalaşmasına tәsir edәn әsas amildir?

•

Şәrq üslubu
Yapon üslubu
Avropa üslubu
İntibah üslubu
Modern üslubu

364 Müasir üslubların yaranmasında hansı mütәxәssislәr daha aktiv iştirak edir?

•

Dizaynerlәr
Astronomlar
Alimlәr
Ekspertlәr
İqtisadçılar

365 Napoleon dövrünün üslubu necә adlanır?

•

Ampir
Rokoko
Borokko
İntibah
Qotik

366 Üçüncü minilliyin üslubunu necә adlandırmaq olar?

•

•

Sintez üslubu
Qәrb üslubu
Yeni tarixi üslub
Şәrq üslubu
Avropa üslubu

367 Firuzәyi, çәhrayı, narıncı hansı ölkәnin üslubuna xas olan rәnglәrdir?

•

Hindistan
Avropa
Yapon
Afrika
Çin

368 Aşağıdakılardan hansı gözәlliyin elementlәrinә daxil edilmir?

•

Gigyeniklik
Tәnasüblük
Harmoniklik
Rәng hәlli
Simmetriyalılıq

369 Hansı dövrün üslubu sintez üslubu adlandırılır?

•

Üçüncü minilliyin
Napoleon dövrünün
Antik dövrün
Feodalizm dövrünün
Intibah dövrünün

370 Пyә bәnzәr kompozisiya ya malik formalı arxitekturanın hansı mәnası vardır?

•

Mәkana giriş vә mәkandan çıxış obrazı
Mәkanın bölüşdürülmәsi obrazı
Әbәdilik, allahlıq, insanın allaha bәnzәdilmәsi simvolu
Dәyişmәzlik, tarazlıq ideyası
Göylәrә ucalmaq obrazı

371 Qübbәlisilindr formalı arxitekturanın mәnası nәdir?

•

Әbәdilik, allahlıq, insanın allaha bәnzәdilmәsi simvolu
Mәkanın bölüşdürülmәsi obrazı
Mәkana giriş vә mәkandan çıxış obrazı
Dәyişmәzlik, tarazlıq ideyası
Göylәrә ucalmaq obrazı

372 Seqment formalı arxitekturanın mәnası nәdir?

•

Mәkanın bölüşdürülmәsi obrazı
Dәyişmәzlik, tarazlıq ideyası
Göylәrә ucalmaq obrazı
Mәkana giriş vә mәkandan çıxış obrazı
Әbәdilik, allahlıq, insanın allaha bәnzәdilmәsi simvolu

373 Yarımsferik formalı arxitekturanın mәnası nәdir?

•

•

Sәma obrazı
Dәyişmәzlik, tarazlıq ideyası
Göylәrә ucalmaq obrazı
Mәkana giriş vә mәkandan çıxış obrazı
Әbәdilik, allahlıq, insanın allaha bәnzәdilmәsi simvolu

374 Arxitekturada "sәma obrazını" hansı forma ifadә edir?

•

"П" yә bәnzәr
silindr
seqment
sferik
yarımsferik

375 Aşağıdakı üslublardan hansı fәrdi yaradıcılıq manerasını ifadә edir?

•

Leonardo da Vinçi üslubu
Firma üslubu
Tarixi üslub
Tәrz üslubu
İş üslubu

376 Aşağıdakılardan hansılar incәsәnәtin növlәrinә aiddir?

•

Rәssamlıq, kino, teatr
Dizayn, rәssamlıq, üslub
Moda,üslub, rәssamlıq
Dizayn. Rәssamlıq, ekspertiza
Moda, sәnaye incәsәnәti, texniki estetika

377 Dünyanın mәnzәrәsini sәslәrlә qavrayan incәsәnәt xadimlәri kimlәrdir?

•

Bәstәkarlar
Teatrşünaslar
Rәssamlar
Arxitektorlar
Heykәltәraşlar

378 Aşağıdakı variantların hansında Antik üslublara aid edilәn üslublar göstәrilmişdir?

•

Qәdim Yunan vә Roman
Qәdim Roma vә Qotik
Qәdim Misir vә Qotik
Qәdim Roma vә Misir
Roman vә Qotik

379 Gözәllik kateqoriyasının yerindә işlәdilә bilәn kateqoriya hansıdır?

•

Estetiklik
Harmoniyalılıq
Faydalılıq
Proporsiyalılıq
Xaotiklik

380 әmtәәlәrin estetik dәyәrliliyinin formalaşması vә qiymәtlәndirilmәsini öyrәnәn elmi fәnn necә

adlanır?

•

Istehlak mallarının estetikası
Estetika
Fәlsәfә
Әmtәәәşünaslıq
Materialşünaslıq

381 Hansı sözün mәnası qәdim yunan dilindәn tәrcümәdә hissiyatlı demәkdir?

•

Estetika
Erqonomika
Fәlsәfә
Kateqoriya
Üslub

382 Bunlardan hansı ilә harmoniyalılıq ifadә edilir?

•

gözәlliyin әvәzedilmәz zirvәsilә
faydalılıqla
asimmetriyalılıqla
simmetriyalılıqla
proporsiyallılıqla

383 Gözәlliyin әvәzedilmәz zirvәsini ifadә edәn kateqoriya hansıdır?

•

Harmoniyalılıq
Estetiklik
Estetik zövq
Faydalılıq
Bәdiilik

384 Hansı kateqoriyalar cütü estetikada qarşılıqlı әlaqәli vә ziddiyyәtli kateqoriyalar adlanır?

•

Gözәllik vә faydalılıq
Gözәllik vә harmoniyalılıq
Bәdiilik vә estetiklik
Gözәllik vә xaotiklik
Estetik hiss vә estetik qavrayış

385 Aşağıdakı kateqoriyalardan hansı incәsәnәt әsәrlәrinin mükәmmәllik dәrәcәsini ifadә edir?

•

Bәdiilik
Gözәllik
Estetiklik
Harmoniyalılıq
Faydalılıq

386 Estetiklik nәdir?

•

Hәqiqi predmet vә hadisәlәrәin mükәmәllik dәrәcәsidir
İncәsәnәt әsәrlәrinin mükәmәllik dәrәcәsidir
Hәqiqi predmet vә hadisәlәrin bәdiilik dәrәcәsidir
Әmtәәlәrin rahatlıq dәrәcәsidir
Әmtәәlәrin faydalılıq dәrәcәsidir

387 Bәdiilik:

•

İncәsәnәt әsәrlәrinin mükәmәllik dәrәcәsidir
Hәqiqi predmet vә hadisәlәrin bәdiilik dәrәcәsidir
Hәqiqi predmet vә hadisәlәrәin mükәmәllik dәrәcәsidir
Әmtәәlәrin rahatlıq dәrәcәsidir
Әmtәәlәrin faydalılıq dәrәcәsidir

388 Estetik zövq:

•

Predmet vә hadisәlәrinin estetik xüsusiyyәtlәrini anlamaq vә qiymәtlәndirmәk qabliyyәtidir
Bәdii yaradıcılıq qabliyyәtidir
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtidir
Bәdiiliyi qavramaq bacarığıdır
Estetikliyi qavramaq bacarığıdır

389 Estetik qavrayış:

•

Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtidir
Bәdii yaradıcılıq qabliyyәtidir
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini qiymәtlәndirmәk qabliyyәtidir
Bәdiiliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır
Estetikliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır

390 Leonardo da Vinçi üslubu hansı növ üsluba aid edilir?

•

Tarixi üslub
İş üslubu
Firma üslubu
Tәrz üslubu
Fәrdi yaradıcılıq üslubu

391 Qәdim Roma üslubu hansı üsluba aid edilir?

•

Qotik
Modern
Intibah
Ampir
Antik dövr

392 Qәdim Yunan üslubu hansı üsluba aid edilir?

•

Antik dövr
Qotik
Ampir
Modern
Intibah

393 Qәdim Misir üslubu hansı üsluba aid edilir?

•

Antik dövr
Qotik
Ampir
Modern
İntibah

394 Realislik, forma vә mәzmun vahidliyi hansı üsluba xas olan xüsusiyyәtlәrdir?

•

Qәdim Yunan
Qәdim Roma
Qәdim Misir
Borokko
Qotik

395 Vardövlәt davranışın әsas motivi deyil, әsas onu nümayiş etdirmәk bacarığıdır fikri hansı üslub
üçün xrakterikdir?

•

Qotik üslubu
Roman üslubu
Antik üslub
Modern üslubu
Ampir üslubu

396 Çox tәrәfli, çox tәzahürlü,sirli vә spesifik adlandırılan üslub hansıdır?

•

Şәrq üslubu
Yapon üslubu
Modern üslubu
Ampir üslubu
Çin üslubu

397 Tәrtibatda ornamentә üstünlüyün verilmәsi hansı üsluba xas olan xüsusiyyәtdir?

•

Şәrq üslubu
Modern üslubu
Yapon üslubu
Ampir üslubu
Çin üslubu

398 İstehlak xassәlәri nәyә deyilir?

•

әmtәәlәrin obyektiv xüsusiyyәtlәrinә, onların yararlığından asılı olaraq istismar prosesindә aşkara çıxan vә
insan tәlәbini ödәmәk qabiliyyәtinә istehlak xassәlәri deyilir
әmtәәlәrin formasında vә tәhlükәsizliyindә aşkara çıxan nöqsanlara istehlak xassәlәri deyilir
әmtәәlәrin tәhlükәsizliyini vә xarici tәrtibatında aşkara çıxan nöqsanlara istehlak xassәlәri deyilir
әmtәәlәrin xarici tәrtibatında, onların yaralığından asılı olaraq aşkara çıxan nöqsanlara istehlak xassәlәri
deyilir
әmtәәlәrin zәrәrsizlikliyi vә tәhlükәsizliyindә aşkara çıxan nöqsanlara istehlak xassәlәri deyilir

399 Üslub hansı söz adından götürülmüşdür?

•

“stil” vә ya “stilo”
“stif” vә ya “stifo”
“skif” vә ya “skifo”
“stuk” vә ya “stuko”
“sitir” vә ya “sitilo”

400 Rokoko üslubu fransız dilindә nә demәkdir?

•

ilbizlәr formasında dekorativ motiv”
“intibah formasında dekorativ motiv”
cinli formasında dekorativ motiv”

“dekorativ motiv inkişaf formasında”
“fantaziyalar formasında dekorativ motiv”

401 Borokko üsulu italyan dilindәn tәrcümәdә bus öz:

•

“qәribә”, “möcüzәli” mәnasını verir
“möcüzәli”, “bәzәklilik” mәnasını verir
“qәribә”, “bәzәklilik” mәnasını verir
“dekorativ motiv”, “qәribә” mәnasını verir
“bәzәklilik”, “dekorativ motiv” mәnasını verir

402 Modern üslubu fransız dilindәn tәrcümәdә bu:

•

müasir demәkdir
romantik demәkdir
yenilik demәkdir
sonsuzluq demәkdir
inkişaf demәkdir

403 Etnik üslub:

•

Yunan sözüdü
Misir sözüdü
Çin sözüdü
Rus sözüdü
Hindistan sözüdü

404 Malların xarici tәrtibatı yüksәk estetik tәlәblәrә cavab vermәlidir fikri hansә әmtәәşünas alimә
mәxsusdur?

•

N.S.Alekseyev
S.S.Polladov
G.İ.Kutyanin
V.P.Zaytsev
N.A. Arxangelski

405 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Yüksәk estetik tәrtibata malik olan әmtәә istehlakçı tәlәbini daha dolğun şәkildә ödәyir
Estetik xassәlәri yüksәk olan әmtәәlәr daha yüksәk keyfiyyәtә malikdirlәr
Malların estetik xassәlәrini digәr istehlak xassәlәrindәn kәnarda, әlaqәsiz qiymәtlәndirmәk olmaz
Malların estetik xassәlәri onların tәyinatını nәzәrә almadan qiymәtlәndirilmәlidir
Estetik xassәlәr yalnız laboratoriya üsulu ilә qiymәtlәndirilmәlidir

406 Aşağıdakılardan hansı gözәlliyin elementlәrinә daxil deyil

•

Gigyeniklik
Harmoniklik
Simmetriyalılıq
Rәng hәlli
Tәnasüblük

407 Gözәlliyin әvәzesilmәz zirvәsi necә adlanır?

•

Ülvilik
Faydalılıq

•

Harmoniyalılıq
Bәdiilik
Estetiklik

408 Istehlak malları üçün harmoniyalılıq nәdir?

•

Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә erqonomik xassәyә malik olmasıdır
Әmtәәnin gözәl estetik formaya malik olmasıdır
Estetik xassәlәrin digәr istehlak xassәlәri ilә yüksәk qarşılıqlı vәhdәtidir
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә ekoloji xassәyә malik olmasıdır
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә funksional xassәyә malik olmasıdır

409 Müәyyәn dövrün incәsәnәti üçün sәciyyәvi olan obrazlı sistemin ümumiliyi, bәdii ifadә vasitәlәri
necә adlanır?

•

İncәsәnәt
Dәb
Üslub
Arxitektura
Moda

410 Müәyyәn dünyagörüşü yaradan bәdii ifadә vasitәlәrinin davamlı xarakteri necә adlanır?

•

Dövrün üslübü
İş üslubu
Firma üslubu
Fәrdi yaradıcılıq üslubu
Tәrz üslubu

411 Antik üslub hansı dövrlәri әhatә edir?

•

eramızın VIIXII әsrlәri
e.ә. VIII vә eramızın VIII әsrlәri
e.ә. VIIV vә eramızın VVII әsrlәri
eramızın XIIXV әsrlәri
eramızın VXII әsrlәri]

412 Hansı üslublar Antik üslublara aiddir?

•

Qәdim Roma vә Qotik
Qәdim Yunan vә Roman
Qәdim Roma vә Misir
Roman vә Qotik
Qәdim Misir vә Qotik

413 Qәdim Misir İncәsәnәtinin xarakterik cizgilәri nә idi?

•

Hәcmlilik
Üçbucaq
Düz xәtlәr
Kontrastlıq
Çevrәlәr

414 Aşağıdakı üslublardan hansı fәrdi yaradıcılıq manerasını ifadә edir?
İş üslubu

•

Tarixi üslub
Leonardo da Vinçi üslubu
Tәrz üslubu
Firma üslubu

415 Malların estetik xassәlәrin mahiyyәtini vә qiymәtlәndirilmәsi metodlarını öyrәnәn elm sahәsi
hansıdır?

•

Texnologiya
Texniki estetika
İstehlak mallarının estetikası
Bәdii layihәlәndirmә
Materialşünaslıq

416 Sәnaye incәsәnәtinin metodları hansılardır?

•

Dizayn vә modellәşdirmә
Dizayn vә konstruksiyalaşdırma
Bәdii layihәlәndirmә vә dizayn
Bәdii layihәlәndirmә vә konstruksiyalaşdırma
Modellәşdirmә vә layihәlәndirmә

417 Sәnaye incәsәnәtinin nәzәriyyәsi necә adlanır?

•

Әmtәәşünaslıq vә estetika
Bәdii layihәlәndirmә
Texniki estetika
Dizayn vә estetika
İstehlak mallarının estetikası

418 Sәnaye üsulu ilә malların istehsalı hansı incәsәnәt növünün yaranmasına sәbәb oldu?

•

Rәssamlıq
Dekorativ incәsәnәt
Tәtbiqi incәsәnәt
Heykәltәraşlıq
Sәnaye incәsәnәti

419 Texniki estetika hansı incәsәnәt növünün nәzәriyyәsi sayılır?

•

Sәnaye incәsәnәti
Dekorativ incәsәnәt
Tәtbiqi incәsәnәt
Heykәltәraşlıq
Rәssamlıq

420 Bәdii layihәlәndirmә vә konstruksiyalaşdırma hansı incәsәnәtin metodlarıdır?

•

Rәssamlıq
Tәtbiqi incәsәnәt
Sәnaye incәsәnәti
Heykәltәraşlıq
Dekorativ incәsәnәt

421 әmtәәlәrin estetik dәyәrliliyinin formalaşması vә qiymәtlәndirilmәsini öyrәnәn elmi fәnn necә

adlanır?

•

Әmtәәәşünaslıq
Sosiologiya
Fәlsәfә
İstehlak mallarının estetikası
Materialşünaslıq

422 Estetika hansı elm sahәsinin daxilindә yaranaraq inkişaf etmiş vә müstәqil bir elm sahәsinә
çevrilmişdir?

•

Әmtәәşünaslığın
Politologiyanın
Fәlsәfәnin
Sosiologiyanın
Fizikanın

423 Qәdim dövürdә estetikanın bir elm kimi inkişaf etdiyi ölkә hansıdır?

•

Roma
Hindistan
Yunanıstan
Çin
Misir

424 Еstetiklik kateqoriyasının mahiyyәti hansı anlayışla ifadә olunur?

•

Faydalılıq
Harmoniyalılıq
Gözәllik
Ülvilik
Bәdiilik

425 Gözәllik formanın mәzmunla uyğunlaşması demәkdir fikri fansı alimә mәxsusdur?

•

S.S.Polladov
N.A. Arxangelski
Q.B.Plexanov
N.S.Alekseyev
V.P.Zaytsev

426 Estetikada birbiri ilә hәm qarşılıqlı әlaqәli, hәm dә ziddiyyәtli olan kateqoriyalar hansıdır?

•

Gözәllik vә estetiklik
Gözәllik vә harmoniyalılıq
Gözәllik vә faydalılıq
Bәdiilik vә estetiklik
Gözәllik vә bәdiilik

427 Qәdim Roma arxitekturası hansı әlamәti ilә fәrqlәnirdi?

•

Tikililәrin relyeflә bәzәndirilmәsi ilә
Piramidalar ilә
İri miqyaslı tikililәri ilә
Mürәkkәb hәndәsi elementlәrә mәxsus olması ilә

Nәhәng kilsә tikililәri ilә

428 Roman üslubu hansı dövrü әhatә edir?

•

XIIXIII әsrlәri
VVII әsrlәri
XXII әsrlәri
XIVXV әsrlәri
VIIIX әsrlәri

429 Hansı ölkәlәrdә Estetika inkişaf edib?

•

Misirdә, Hindistanda
Hindistanda, Çindә
Çindә, Misirdә
Misirdә, Hindistanda, Çindә
Çindә, Mәrakeşdә

430 Neçәnci әsrdә Estetika formalaşıb?

•

IV – VI әsrdә
I – II әsrdә
II – III әsrdә
XII – XII әsrdә
IX – X әsrdә

431 Neçә il bundan әvvәl Estetika inkişaf edib?

•

2500
1200
1000
2200
1300

432 Estetika sözünün mәnası nә demәkdir?

•

Estetika – dünyanı hisslәrlә qavramamaq qabiliyyәti demәkdir
Estetika – dünyanı hissiz qavramaq qabiliyyәti demәkdir
Estetika – dünyanı hisslәrlә qavramaq qabiliyyәti demәkdir
Estetika – hәyatı hisslәrlә vә hisslәrsiz qavramaq qabiliyyәti demәkdir
Estetika – mәhsulların hisslәrlә qavramaq qabiliyyәti demәkdir

433 Estetika:

•

Hindistan sözüdür
Çin sözüdür
Yunan sözüdür
Rus sozüdür
Misir sözüdür

434 Estetika bir elm kimi harada yaranmışdır?

•

Avropa ölkәlәrindә
Yunanstanda
Şәrq ölkәlәrindә
Latın Amerikasında

Qәrb ölkәlәrindә

435 Estetika elmi hansı ölkәdә daha çox inkişaf etmişdir?

•

Misirdә
Çindә
Yunanstanda
Babilistanda
Hindistanda

436 Estetika hansı elmlәr sırasına daxildir?

•

Siyasi
İctimai
Texniki
Tәbiәt
Sosial

437 Estetika hansı elm sahәsinin daxilindә yaranaraq inkişaf etmişdir?

•

Tәbiәtşünaslıq
Politologiya
Fәlsәfә
Tarix
Sosiologiya

438 Estetika nә mәnşәli sözdür?

•

Türk mәnşәli sözdür
Latın mәnşәli sözdür
Yunan mәnşәli sözdür
İngilis mәnşәli sözdür
Әrәb mәnşәli sözdür

439 Estetika sözünün mәnası nәdir?

•

Estetiklik yaratmaq qabliyyәtidir
Gözәlliyi qavramaq qabliyyәtidir
Dünyanı hisslәrlә qavramaq qabliyyәtidir
Estetikliyi qiymәtlәndirmәk qabliyyәtidir
Gözәlliyi qiymәtlәndirmәk qabliyyәtidir

440 Aşağıdakılardan hansı estetikanın vәzifәlәrinә daxil deyil?

•

Hәqiqi gözәlliyi yalançı gözәllikdәn ayırmaq
İncәsәnәtin inkişaf qanunlarını öyrәnmәk
Cәmiyyәtin iqtisadi inkişaf qanunlarını öyrәnmәk
İnsanların estetik fәaliyyәtini ümumilәşdirmәk
Cәmiyyәtin gözәllik haqıında tәsәvvürlәrini ümumilәşdirmәk

441 Mәmulatların estetik xassәlәrini formalşdıran amillәri, estetik xassәlәrin mahiyyәtini vә
qiymәtlәndirilmәsi metodlarını öyrәnәn elm sahәsi necә adlanır?

•

Әmtәәşünaslıq vә estetika
Bәdii layihәlәndirmә
İstehlak mallarının estetikası

•

Dizayn vә estetika
Texniki estetika

442 Hansı elm sahәsi sәnaye incәsәnәtinin nәzәriyyәsi hesab edilir?

•

Әmtәәşünaslıq vә estetika
Bәdii layihәlәndirmә
Texniki estetika
Dizayn vә estetika
İstehlak mallarının estetikası

443 Sәnaye incәsәnәtinin vәzifәlәri hansı metodlarla hәyata keçirilir?

•

Modellәşdirmә vә layihәlәndirmә
Bәdii layihәlәndirmә vә dizayn
Bәdii layihәlәndirmә vә konstruksiyalaşdırma
Dizayn vә modellәşdirmә
Dizayn vә konstruksiyalaşdırma

444 İstehlak mallarının estetikası kursu şәrti olaraq neçә hissәyә bölünür?

•

5
3
2
6
4

445 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istehlak mallarının estetikası kursunun I bölmәsinә daxil deyil?

•

Dünya mәdәniyyәtinin әsas bәdii üslubları
Estetikanın yaranması vә inkişaf mәrhәlәlәri
Ayrıayrı mal qruplarının estetik xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Bәdiiestetik zövqün mahiyyәti vә tәrbiyyәsi
Estetikanın kateqoriyaları

446 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istehlak mallarının estetikası kursunun II bölmәsinә daxil deyil?

•

Әmtәәlәrin dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi üsulları
Әmtәәlәrin estetik xassәlәrinin tәsnifatı
Dünya mәdәniyyәtinin әsas bәdii üslubları
Ayrıayrı mal qruplarının estetik xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Әmtәәlәrin estetik xassәlәrini formalaşdıran amillәr

447 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istehlak mallarının estetikası kursunun mәzmununa aid deyil?

•

Әmtәәlәrin estetik xassәlәrini formalaşdıran amillәr
Dünya mәdәniyyәtinin әsas bәdii üslubları
Әmtәәlәerin kodlaşdırılması metodları
Әmtәәlәrin estetik xassәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
Estetikanın kateqoriyaları

448 Bizi әhatә edәn gerçәkliyin esteik özünәmәxsusluğunu elmi surәtdә ümumilәşdirәn mәntiqi
anlayışlar necә adlanır?

•

Estetikanın mәqsәdi
Estetikanın prinsiplәri

•

Estetikanın kateqoriyaları
Estetikanın vәzifәlәri
Estetikanın metodları

449 Hansı kateqoriya estetik tәzahürün bütün sahәlәrini әhatә edәn ümumi kateqoriyalara (estetik ölçü
kateqoriyalarına) aid deyil?

•

Ülvilik
Gözәllik
Estetik zövq
Dramatizm
Eybәcәrlik

450 Yalnız estetik şüur sahәsinә aid olan kateqoriyalar hansıdır?

•

Eybәcәrlik, ülvilik
Gözәllik, faydalılıq
Estetik qavrayış, estetik zövq
Bәdii obraz, tipiklik
Gözәllik, harmoniyalılıq

451 İnsanın әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtini xarakterizә edәn kateqoriya
hansıdır?

•

Bәdiilik
Estetik zövq
Estetik qavrayış
Harmoniyalılıq
Estetiklik

452 İnsanın tәbiәtin vә cәmiyyәtin predmet vә hadisәlәrinin estetik xüsusiyyәtlәrini anlamaq vә
qiymәtlәndirmәk qabliyyәti necә adlanır?

•

Estetiklik
Estetik qavrayış
Estetik zövq
Bәdiilik
Estetik ideal

453 Hansı kateqoriya incәsәnәt sahәsindә tәtbiq edilәn estetik kateqoriyalara aid deyil?

•

Bәdii metod
Bәdii obraz
Faydalılıq
Bәdii ustalıq
Tipiklik

454 Istehlak mallarının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әhәmiyyәt kәsb etmәyәn estetik
kateqoriyalar hansıdır?

•

Gözәllik, faydalılıq
Estetik zövq, estetik qavrayış
Bәdii obraz, bәdii ustalıq
Gözәllik, harmoniyalılıq
Estetiklik, bәdiilik

455 İnsanın tәbiәtin vә cәmiyyәtin predmet vә hadisәlәrinin estetik xüsusiyyәtlәrini anlamaq vә
qiymәtlәndirmәk qabliyyәti necә adlanır?

•

Estetiklik
Estetik qavrayış
Estetik zövq
Bәdiilik
Estetik ideal

456 Estetika termini ilk dәfә nә vaxt vә kim tәrәfindәn işlәnmişdir?

•

1857ci ildә Uilyam Moris
1851ci ildә Con Reşkin
1754cü ildә Bauqmarten
1742ci ildә jan Batist Dyubo
1794cü ildә Şiller

457 Bizans estetikasının formalaşması hansı dövrә tәsadüf edir?

•

VIVII әsrlәrә
IIIII әsrlәrә
IVVI әsrlәrә
VIIVIII әsrlәrә
IIIIV әsrlәrә

458 Qәdim Hindistanda estetik fikirlәrin yaranması hansı dövrә aid edilir?

•

e.ә. 53cü әsrlәrә
e.ә. 75ci әsrlәrә
e.ә. 86cı әsrlәrә
e.ә. 32ci әsrlәrә
e.ә. 64cü әsrlәrә

459 Estetik zövq – gözәlliyә vә eybәcәrliyә verilәn hәqiqi vә emosional qiymәtlәndirmә
xüsusiyyәtlәrinin toplanması demәkdir fikri hansı alimә mәxsusdur?

•

G.İ Kutyanin
P.V.Simonov
P.D. Parıgin
S.S. Polladov
V.P. zaytsev

460 Hәqiqi predmet vә hadisәlәrә xas olan vә onların mükәmәllik dәrәcәsini ifadә edәn estetik
kateqoriya necә adlanır?

•

Faydalılıq
Bәdiilik
Estetiklik
Mükәmәllik
Harmoniyalılıq

461 Son dövrlәrә qәdәr estetiklik kateqoriyasının mahiyyәti hansı anlayışla ifadә olunurdu?
Harmoniyalılıq
Bәdiilik

•

Ülvilik
Gözәllik
Faydalılıq

462 İncәsәnәt әsәrlәrinin mükәmәllik dәrәcәsi hansı kateqoriya ilә ifadә edilir?

•

Faydalılıq
Gözәllik
Bәdiilik
Harmoniyalılıq
Estetiklik

463 Predmetlәrin estetik dәyәrliliyi nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

•

İnsanların estetik vә gigyenik tәlәblәrini ödәmәsi ilә
İnsanların tәlәblәrini ödәmәsi vә yüksәk iqtisadi sәmәrәliliyi ilә
İnsanlar üçün yararlılığı vә ictimaipraktiki әhәmiyyәti ilә
İstismara davamlığı vә ekoloji tәmizliyi ilә
Uzunömürlülüyü vә tәhlükәsizliyi ilә

464 Bәdiilik hansı qrup malların mükәmәllik ölçüsü hesab edilir?

•

Zәrgәrlik mәmulatlarının
Keramika mәmulatlarının
İncәsәnәt әsәrlәrinin
Әtriyyatkosmetika mәmulatlarının
Geyim mәmulatlarının

465 Estetik fikirlәrin daha yüksәk inkişaf etmәsi mәrhәlәsi hansı dövrdә başlamışdır?

•

XXI әsrlәrdә
XIIIXIV әsrlәrdә
XV әsrin ikinci yarısı vә XVI әsr (intibah dövrü)
VIIIIX әsrlәrdә
XII әsrin әvvәllәrindә

466 Gözәlliyin nisbiliyi fikri hansı filosofa mәxsusdur?

•

Aristotel
Pifaqor
Heraklit
Demokrit
Platon

467 Gözәlliyin әsas formaları mәkanda qaydalılıq, ölçü uyğunluğu vә aydınlıq әlamәtlәrindәn
ibarәtdir fikri kimә mәxsusdur?

•

Platon
Herklit
Aristotel
Demokrit
Pifaqor

468 İnsanlar gözәlliyi yaradan elementlәri (harmoniklik, simmetriya, tәnasüblük, rәng vә s.) ilkin
olaraq haradan mәnimsәmişlәr?

•

Yaşlı insanlardan
Qәdim kitablardan
Tәbiәtdәn
Әfsanәlәrdәn
Qayaüstü rәsmlәrdәn

469 Yüksәk ixtisaslı mütәxәsislәrdәn yaradılan komisiya vasitәsilә estetik xassәlәrin
qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır?

•

Ekspres qiymәtlәndirmә
Kompleks qiymәtlәndirmә
Ekspert qiymәtlәndirmә
Hesablama üsulu ilә qiymәtlәndirmә
Orqanoleptik qiymәtlәndirmә

470 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı ekspertlәrdәn tәlәb olunan әsas şәrt
hansıdır?

•

әldә edilәn nәticәlәri razılaşdırmaq
Tәtbiq etdiklәri üsul vә vasitәlәri açıqlamaq
Әsaslandırılmış mövqe tutmaq vә onu müdafiә etmәk
müsbәt qәrar qәbul etmәk
Әldә edilәn nәticәlәri müzakirә etmәk

471 Estetik qiymәtlәndirmә zamanı ekspertizaya tәqdim edilәn mәhsulun üstün vә çatışmayan
cәhәtlәrinin kollektiv müzakirә edilmәsi nә üçün vacibdir?

•

Razılıq әldә etmәk üçün
Qiymәtlәndirmә üsulunu müәyyәn etmәk üçün
Ekspert yanaşmalarındakı fәrqi aşkara çıxarmaq üçün
Müsbәt qәrar qәbul etmәk üçün
Ekspertlәrin bacarığını aşkara çıxarmaq üçün

472 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin ekspertizasının әsas mәrhәlәsi nә ilә yekunlaşır?

•

Ekspertiza aktının tәrtib edilmәsi ilә
Kollektiv müzakirәnin aparılması ilә
Tәqdim olunmuş işә gizli vә ya açıq sәsvermә ilә
Yekun rәyin qәbul edilmәsi ilә
Qiymәtlәndirmә metodunun seçilmәsi ilә

473 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi prosesi hansı
mәrhәlәlәrә bölünür?

•

Hazırlıq vә qiymәtlәndirmә
Qiymәtlәndirmә, әsas, yekun
Hazırlıq, әsas, yekun
Qiymәtlәndirmә vә yekun
Hazırlıq, әsas, qiymәtlәndirmә

474 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin hazırlıq
mәrhәlәsindә hansı әmәliyyat aparılır?
Tәqdim edilәn işin analizi aparılır
Işә gizli vә ya açıq sәsvermә keçirilir

•

•

Analiz obyekti vә ona aid materiallarla tanış olurlar
Qiymәtlәndirmә metodu seçilir
Kollektiv müzakirә aparılır

475 Kütlәvi istehsal malların dizaynının yararlılıq kriteriyası kimi nә götürülür?

•

Erqonomik xüsusiyyәtlәri yüksәk olan nümunә
Verilәn mәhsul növünә oxşar nümunә
Verilәn mәhsul növünә uyğun baza nümunәsi
Ekoloji tәmizliyi tәsdiq olunmuş nümunә
Estetik xassә göstәricilәri yüksәk olan oxşar nümünә

476 Platon Gözәllik haqqında nә yazmışdır?

•

gözәllik azalmır
gözәllik ölmür
gözәllik döğulmur
gözәllik daimi dünyada döğulmur, çoxalmır, azalmır
gözәllik çoxalmır

477 Mәmulatın tәyinatı üzrә istismar qabliyyәtini xarakterizә edәn kompleks estetik göstәrici
hansıdır?

•

Plastika
Xarici görünüşün sabitliyi
Üslub uyğunluğu
Orjinallıq
Tektonika

478 Formanın materialın xarakterinә uyğunluğunu ifadә edәn estetik göstәrici necә adlanır?

•

Kolorit
Plastika
Tektonika
Dekorotivlik
Orjinallıq

479 Rәng birlәşmәlәrinin qarşılıqlı әlaqәsini vә materialın dekorativ xassәlәrindәn istifadә
xüsusiyyәtlәrini xarakterizә edәn estetik göstәrici necә adlanır?

•

Kompozisiya bütövlüyü
Plastiklik
Kolorit vә dekorativlik
Bәdiiobrazlı ifadәlilik
Tektonika

480 Hansı estetik göstәrici formanın görünәn elementlәrinin hazırlanma keyfiyyәtini xarakterizә edir?

•

İnformasiya ifadәliliyi
Kompozisiya bütövlüyü
İstehsal hazırlığının mükәmәlliyi
Tektonika
Bәdiiobrazlı ifadәlilik

481 Hansı göstәrici istehsal hazırlığının mükәmәlliyi xassәsinә aid deyil?

•

Daxili qablaşdırmanın reklam ifadәliliyi
Firma işarәlәrinin sәlistliyi
Materialın formaya uyğunluğu
Daxili qablaşdırmanın sәmәrәliliyi
Markanın sәlist işlәnmәsi

482 Mәmulatın formasının tәtbiq olunan materiala vә texnologiyaya uyğunluğunu xarakterizә edәn
estetik göstәrici hansıdır?

•

Üslub uyğunluğu
Konstruktiv uyğunluq
Texnoloji uyğunluq
Funksional uyğunluq
Modaya uyğunluq

483 Materialın mәmulatın tәyinatına vә istismar şәraitinә uyğunluğunu xarakterizә edәn estetik
göstәrici necә adlanır?

•

Modaya uyğunluq
Konstruktiv uyğunluq
Material uyğunluğu
Üslub uyğunluğu
Texnoloji uyğunluq

484 Mәmulatın formasının istifadә zamanı maksimal rahatlıq yaratmaq qabliyyәtini xarakterizә edәn
estetik göstәrici hansıdır?

•

Tektonika
Funksional uyğunluq
Erqonomik tәchizat
Plastika
Orjinallıq

485 Hissәlәrin vә bütövlüyün harmonik vahidliyini, forma elementlәrinin qarşılıqlı üzvi әlaqәsini vә
mәmulatın digәr malların ansamblına uyğunluğunu xarakterizә edәn kompleks göstәrici necә adlanır?

•

İstehsal mükәmәlliyi
Formanın rasionallığı
Kompozisiya bütövlüyü
Xarici görünüşün sabitliyi
İnformasiya ifadәliliyi

486 Hansı xassә kompozisiya bütövlüyünü yaradan xassәlәr sırasına daxil deyil?

•

Kolorit
Tektonika
Orjinallıq
Dekorotivlik
Plastika

487 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin yekun
mәrhәlәsindә hansı әmәliyyat aparılır?
Mala qoyulan tәlәblәr müәyyәn edilir
Qiymәtlәndirmәnin mәqsәdi müәyyәn edilir

•

•

Ekspert rәylәrinin ümumilәşdirilmiş nәticәsi әldә edilir
Qiymәtlәndirmә metodu seçilir
Sәsvermә keçirilir

488 Kütlәvi istehsal olunan mәhsulların dizayn sәviyyәsinin kompleks qiymәtlәndirilmәsi neçә
variantda tәtbiq oluna bilәr?

•

4
1
2
5
3

489 Estetika termini nәdir?

•

Tәbiәt haqqında elm
İdrak haqqında elm
Hissi qavrayış haqqında elm
Hissi qavrayış, idrak ,gözәllik qanunlarına görә insanın dünyanı qavraması vә mәnimsәmәsi
İnsanın dünyanı mәnimsәmәsi haqqında elm

490 Estetika kursu nәyә әsaslandırılmışdır?

•

Estetika ,fәlsәfә, tarix, iqtisadiyyat, texniki elmlәr,etika ,psixologiya , tibbin tәmәl nәzәriyyәlәrinә
әsaslandırılmışdır
Fәlsәfә vә tarixә әsaslandırılmışdır
Estetikanın tәmәl nәzәriyyәlәrinә әsaslandırılmışdır
Estetika,fәlsәfә,tarix,etika,psixologiya,tibbin tәmәl nәzәriyyәsinә әsaslandırılmışdır
Fәlsәfә, tarix vә iqtisadiyyata әsaslandırılmışdır

491 Estetikanın vәzifәlәrinә nә daxildir?

•

Estetik tәrbiyә,әhalinin ehtiyac vә tәlәbatlarının ödәnilmәsi,obyektivqanunauyğunluqların, elmi anlayışların
vә prinsiplәrin ,estetik münasibәtlәrin ,әmәyin estetikası, ticarәt müәssisәlәrinin estetikası ,xalq istehlakı
mallarının estetikasının öyrәnilmәsi
Elmi anlayışların, prinsiplәrin, estetik münasibәtlәrin öyrәnilmәsi
Obyektiv qanunauyğunluqların, elmi anlayışların vә prinsiplәrin öyrәnilmәsi
Obyektiv qanunauyğunluqların,elmi anlayışların,prinsiplәrin,әmәyin estetikasının,ticarәt müәssisәlәrinin
estetikasının öyrәnilmәsi
Әmәyin estetikasının ,ticarәt müәssisәlәrinin estetikası, xalq istehlakı mallarının estetikasının öyrәnilmәsi

492 Hansı xassә göstәricilәri formanın sәmәrәliliyini xarakterizә edәn xassәlәr sırasına daxildir?

•

Orjinallıq vә tektonika
Üslub uyğunluğu vә modaya uyğunluq
Funksional uyğunluq vә konstruktiv uyğunluq
Bәdiiobrazlı ifadәlilik vә plastika
Üslub uyğunluğu vә funksional uyğunluq

493 Hansı xassә göstәricisi formanın sәmәrәliliyini xarakterizә edәn xassәlәr sırasına aid deyil?

•

Texnoloji uyğunluq
Konstruktiv uyğunluq
Modaya uyğunluq
Erqonomik tәchizat
Funksional uyğunluq

494 Formanın tәyinata uyğunluğunu xarakterizә edәn göstәrici hansıdır?

•

Texnoloji uyğunluq
Modaya uyğunluq
Funksional uyğunluq
Tektonika
Üslub uyğunluğu

495 Hansı estetik göstәrici formanın mәmulatın konstruksiya hәllinә uyğunluğunu xarakterizә edir?

•

Erqonomik tәchizat
Texnoloji uyğunluq
Konstruktiv uyğunluq
Tektonika
Orjinallıq

496 Neçәnci ildә vә hansı alim tәrәfindәn estetika termini elmә daxil edilmişdir?

•

1738ci ildә estetika termini elmә N.Q.Çernışevski tәrәfindәn daxil edilmişdir
1715ci ildә estetika termini elmә Demokrit tәrәfindәn daxil edilmişdir
1630cu ildә estetika termini elmә daxil edilmişdir
1745ci ildә estetika termini elmә Platon tәrәfindәn daxil edilmişdir
1735ci ildә estetika termini elmә Aleksandr QotlibBaumqarten tәrәfindәn daxil edilmişdir

497 Mәmulatların onlara qoyulan estetik tәlәblәri odәmә qabliyyәti ilә xarakterizә edilәn ümumi
istehlak xassәsi hansıdır?

•

Gigyenik xassә
Erqonomik xassә
Estetik xassә
Tәhlükәsizlik xassәsi
Funksional xassә

498 Mәmulatın konstruksiyasının insan orqanizminin xüsusiyyәtlәrinә uyğunluğu ilә müәyyәn edilәn
istehlak xassәsi necә adlanır?

•

Funksional xassә
Gigyenik xassә
Erqonomik xassә
Ekoloji xassә
Estetik xassә

499 Hansı xassә erqonomik xassәlәr qrupuna aid deyil?

•

Fizioloji xassә
Antropometrik xassә
Kompozisiya bütövlüyü
Psixofizioloji xassә
Psixoloji xassә

500 Mәmulatın formasının insan bәdәninin ölçü vә formalarına uyğunluğunu xarakterizә edәn xassә
göstәricisi necә adlanır?
Fizioloji
Erqonomik

•

•

Antropometrik
Psixoloji
Estetik

501 Mәmulatların formasının insanların psixolojifizioloji imkanlarına uyğunluğunu müәyyәn edәn
erqonomik xassә göstәricisi hansıdır?

•

Psixoloji
Antropometrik
Psixofizioloji
Estetik
Fizioloji

502 Mәmulatın formasında hansı tektonika növlәri fәrqlәndirilir?

•

Mürәkkәb vә aydın tektonika
Dar vә geniş tektonika
Sadә vә mürәkkәb tektonika
Aydın vә aydın olmayan tektonika
Sadә vә geniş tektonika

503 Formanın hәcmi, sәthi, elementlәri vә cizgilәri arasında qarşılıqlı keçid vә әlaqәni xarakterizә
edәn estetik göstәrici necә adlanır?

•

Modaya uyğunluq
Tektonika
Plastika
Üslub uyğunluğu
Hәcmmәkan strukturunun tәşkili

504 Mәmulatların formasının insanların psixoloji xüsusiyyәtlәrinә uyğunluğunu xarakterizә edәn
erqonomik xassә göstәricisi hansıdır?

•

Gigyenik
Antropometrik
Psixoloji
Ekoloji
Psixofizioloji

505 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi әsasәn hansı üsulla aparılır?

•

Orqanoleptik üsul
Laboratoriya üsulu
Ekspert üsulu
Qarışıq üsul
Alәt üsulu

506 Mәmulatın formasını analiz edәn zaman istehlakçılar ilk növbәdә nәyi qiymәtlәndirirlәr?

•

Tektonika vә plastikanı
Bәdiikoloristik tәrtibatı
Hazırlanma keyfiyyәtini vә texnologiyanın mütәrәqqiliyini
Orjinallığı
Kompozisiya bütövlüyünü

507 Estetik qiymәtlәndirmәnin obyekti nәdir?

•

Mәmulatın erqonomikliyi
Mәmulatın funksionallığı
Mәmulatın estetik mәzmunu
Mәmulatın uzunömürlülüyü
Mәmulatın dәyәri

508 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi hansı üsulla hәyata keçirilir?

•

Hesablama üsulu
Orqanoleptik üsul
Ekspert üsulu
Laboratoriya üsulu
Alәt üsulu

509 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı obyektlәri tipoloji olaraq neçә әsas
qrupa bölürlәr?

•

5
3
4
6
2

510 Mәmulatda dizayn işinin yeniliyi vә bәdiiobrazlı ifadәliliyin qiymәtlәndirilmәsi prosesi hansı
mәrhәlәlәrә bölünür?

•

Әsas, qiymәtlәndirmә, yekun
Әsas, yekun
Hazırlıq, әsas, yekun
Qiymәtlәndirmә, yekun
Hazırlıq, qiymәtlәndirmә, yekun

511 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin hansı mәrhәlәsindә sәnәdlәrlә tanış
olurlar?

•

Qiymәtlәndirmә
Әsas
Hazırlıq
Aktlaşdırma
Yekun

512 Mәmulatda dizayn işinin yeniliyi vә bәdiiobrazlı ifadәliliyi necә qiymәtlәndirilir?

•

Kütlәvi istehsal nümunәlәri ilә müqayisә etmәklә
Әn yaxşı dünya nailiyyәtlәri ilә müqayisә etmәklә
Mәmulatın erqonomik xassәlәrini yoxlamaqla
Funksional xassә göstәricilәrini yoxlamaqla
Laboratoriyada xassә göstәricilәrini yoxlamaqla

513 Müasir dövürdә mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinә neçә әsas yanaşma üsulu
mövcuddur?
5

•

3
2
6
4

514 Mәmulatda dizayn işinin yeniliyi vә bәdiiobrazlı ifadәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prosedurası
neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

5
2
3
6
4

515 Mәmulatların dizayn sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsinin hansı mәrhәlәsindә sәsvermәnin
nәticәlәri müzakirә edilәrәk yekun rәy qәbul edilir?

•

Yekun
Qiymәtlәndirmә
Әsas
Hazırlıq
Analiz

516 Espertlәrin mütәxәssis vәrdişinә vә zövqünә әsaslanan qiymәtlәndirmә necә adlanır?

•

Orqanoleptik qiymәtlәndirmә
Ekspert qiymәtlәndirmә
İntuitiv qiymәtlәndirmә
Sensor qiymәtlәndirmә
Ekspres qiymәtlәndirmә

517 Birneçә üsulun elementlәrini birlәşdirmәklә mәmulatların dizayn sәviyyәsının
qiymәtlәndirilmәsi üsulu necә adlanır?

•

Metamarfoz üsulu
Layihәli yeni mәhsul üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
İntiutiv qiymәtlәndirmә üsulu
Senarili yeni forma vermә üsulu

518 Estetika elminin meydana gәlmәsini , kökünü harada axtarmaq olar?

•

Tәbiәtdә vә insanı әhatә edәn hәqiqi mühitdә
Cәmiyyәtdә
Tәbiәtdә
İdealizmdә
Әmәkdә

519 Estetikanın inkişaf tarixinin әsas mәrhәlәlәrini göstәrin.

•

Ortaәsrlәr,antik, rus inqilabi demokratiyası
Ortaәsrlәr estetikası ,klassik alman fәlsәfәsi
Antik estetika ,burjua tәhsili
Antik , ortaәsrlәr, burjua tәhsili,klassik alman fәlsәfәsi,rus inqilabi demokratiyası
Antik ,burjua tәhsili,ortaәsrlәr,klassik alman fәlsәfәsi

520 Mәhsulun keyfiyyәtinә tәsir edәn faktorlar neçә qrupa bölünür?

•

7
4
5
2
6

521 Gözәllik anlayışı nә ilә ifadә olunur?

•

yalnız mәmulatın xarici tәrtibatı vә konstruksiyası ilә әlaqәdardır
yalnız mәmulatın etibarlılığı vә konstruksiyası ilә әlaqәdardır
yalnız mәmulatın forması, onun xarici görünüşü ilә әlaqәdardır
yalnız mәmulatın tәhlükәsizliyi vә zәrәrsizliyi ilә әlaqәdardır
yalnız mәmulatın istismar zamanı vә xarici görünüşü ilә әlaqәdardır

522 Estetikanın әn geniş, әn әhatәli kateqoriyası hansıdır?

•

faydalılıq
estetik zövq
gözәllikdir
harmoniyalılıq
bәdiilik

523 Texniki estetikanın müvәffәqiyyәtlәri hansı elmlәrә әsaslanır?

•

sosiologiya
texnika vә incәsәnәt
humanitar, tәbiәt
fiziologiya, gigiyena, texnika, incәsәnәt, iqtisadiyyat, sosiologiya
iqtisadiyyat

524 Keyfiyyәtindәn qiymәtlәndirilmәsi metodları göstәricilәrin növündәn asılı olaraq neçә metodlara
bölünür?

•

5
2
3
6
4

525 Keyfiyyәtindәn qiymәtlәndirilmәsi metodları göstәricilәrin növündәn asılı olaraq hansı metodlara
bölünür?

•

qarışıq, texniki, diferensial
diferensial, texniki, sosioloji
diferensial, kompleks vә qarışıq
texniki, sosioloji, kompleks
kompleks, texniki, sosioloji

526 Xaotiklik kateqoriyasının göstәricilәri hansılardır?

•

Ritm,proporsiya
Simmetriya, ritm
Qeyriritmiklik,qaydasızlıq

Müxtәliflik, çoxtәrәflilik
Simmetriya,proporsiya

527 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı estetik qavrayış kateqoriyasını ifadә edir?

•

Estetikliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini qiymәtlәndirmәk qabliyyәtidir
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtidir
Bәdiiliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır
Bәdii yaradıcılıq qabliyyәtidir

528 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı estetik zövq haqqında söylәnmişdir?

•

Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtidir
Bәdiiliyi qavramaq bacarığıdır
Estetikliyi qavramaq bacarığıdır
Bәdii yaradıcılıq qabliyyәtidir
Gözәlliyә vә eybәcәrliyә verilәn hәqiqi vә emosional qiymәtlәndirmә xüsusiyyәtlәrinin toplanması demәkdir

529 Aşağıdakı kateqoriyalardan hansılar mәnasına görә birbirinin әksidir?

•

Uyğunluq vә simmetriya
Xaotiklik vә asimmetriya
Harmoniklik vә xaotiklik
Uyğunluq vә xaotiklik
Harmoniklik vә simmetriya

530 Estetik ölçü kateqoriyalarına aid olan kateqoriya hansıdır?

•

Bәdii ustalıq
Estetik zövq
Gözәllik
Obrazlılıq
Estetik qavrayış

531 Estetiklik kateqoriyası nәyi ifadә edir?

•

Әmtәәlәrin faydalılığını
Hәqiqi predmet vә hadisәlәrin bәdiilik dәrәcәsini
Hәqiqi predmet vә hadisәlәrәin mükәmәllik dәrәcәsini
Әmtәәlәrin rahatlığını
İncәsәnәt әsәrlәrinin mükәmәllik dәrәcәsini

532 Eybәcәr hәyat hadisәlәrinin vә predmetlәrin müәyyәn olunmasını vә qiymәtlәndirilmәsini ifadә
edәn kateqoriya hansıdır?

•

Bәdiilik
Gözәllik
Eybәcәrlik
Xaotiklik
Estetiklik

533 Estetik qavrayış nәdir?
Bәdiiliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır
Estetikliyi qiymәtlәndirmәk bacarığıdır

•

Bәdii yaradıcılıq qabliyyәtidir
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini qiymәtlәndirmәk qabliyyәtidir
Әtrafdakı predmetlәrin gözәlliyini dәrk etmәk qabliyyәtidir

534 Aşağıdakı kateqoriyalardan hansı incәsәnәt әsәrlәrinin mükәmmәllik dәrәcәsini ifadә edir?

•

Estetiklik
Gözәllik
Faydalılıq
Bәdiilik
Harmoniyalılıq

535 Asimmetriya hansı kateqoriyanın göstәricisidir?

•

Xaotiklik
Gözәllik
Harmoniyalılıq
Faydalılıq
Estetiklik

536 Istehlak mallarının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әhәmiyyәt kәsb etmәyәn estetik
kateqoriyalar hansıdır?

•

Gözәllik, harmoniyalılıq
Gözәllik, faydalılıq
Bәdii obraz, bәdii ustalıq
Estetik zövq, estetik qavrayış
Estetiklik, bәdiilik

537 Son dövrlәrә qәdәr estetiklik kateqoriyasının mahiyyәti hansı anlayışla ifadә olunurdu?

•

Gözәllik
Bәdiilik
Faydalılıq
Harmoniyalılıq
Ülvilik

538 Gözәllik kateqoriyasının yerindә işlәdilә bilәn kateqoriya hansıdır?

•

Xaotiklik
Faydalılıq
Estetiklik
Proporsiyalılıq
Harmoniyalılıq

539 Hansı kateqoriya incәsәnәt sahәsindә tәtbiq edilәn estetik kateqoriyalara aid deyil?

•

Bәdii metod
Bәdii obraz
Faydalılıq
Bәdii ustalıq
Tipiklik

540 Yalnız estetik şüur sahәsinә aid olan kateqoriyalar hansıdır?
Eybәcәrlik, ülvilik

•

Gözәllik, faydalılıq
Estetik qavrayış, estetik zövq
Bәdii obraz, tipiklik
Gözәllik, harmoniyalılıq

541 Estetikada birbirinә oxşar olan lakin eyni olmayan kateqoriyalar cütü hansıdır?

•

Estetiklik vә bәdiilik
Gözәllik vә harmoniyalılıq
Estetik qavrayış vә estetik zövq
Gözәllik vә xaotiklik
Gözәllik vә faydalılıq

542 Estetikada hәm dә qiymәtlәndirmә kimi çıxış edәn kateqoriya hansıdır?

•

Estetik zövq
Estetiklik
Bәdiilik
Gözәllik
Estetik qavrayış

543 әdәbiyyatı, incәsәnәti, musiqini dәrindәn bilәn, davranışının yüksәk intelektuallığı ilә fәrqlәnәn
insanların zövqü necә adlanır?

•

Aristokrat zövqü
Ticarәtçi zövqü
Meşşan zövqü
Bәdii zövq
Yaradıcılıq zövqü

544 Asimmetriya vә qaydasızlıq hansı kateqoriyanın göstәricilәridir?

•

Xaotiklik
Harmoniyalılıq
Gözәllik
Estetiklik
Faydalılıq

545 Bәdii yaradıcılığa xas olan qanunauyğunluqların ümumilәşdiricisi necә adlanır?

•

Estetik kateqoriyalar
Bәdiilik
Estetiklik
Faydalılıq
Gözәllik

546 Bizi әhatә edәn gerçәkliyin esteik özünәmәxsusluğunu elmi surәtdә ümumilәşdirәn mәntiqi
anlayışlar necә adlanır?

•

Estetikanın kateqoriyaları
Estetikanın metodları
Estetikanın prinsiplәri
Estetikanın vәzifәlәri
Estetikanın mәqsәdi

547 Bunlardan hansı formanın elementlәrinin birbirindәn kәskin fәrqlәnmәsidir?

•

Kontrastlıq
Ritm
Tektonika
Kolorit
Plastika

548 Latınca forma hansı mәnanı ifadә edir?

•

Obraz, üsul, qayda
Forma,üsul, qayda
Forma, görünüş, obraz
Görünüş. Üsul, qayda
Fikir, plan, çertyoj

549 Kapitalizmә qәdәrki dövürdә dәb dәyişkәnliyi nә üçün az müşahidә olunurdy?

•

Dini hakimiyyәtin mövcudluğu üçün
Insanların zövqü zәif inkişaf etdiyi üçün
Sosialiqtisadi münasibәtlәr lәng inkişaf etdiyi üçün
Varlı insanların olmadığı üçün
Informasiya әlaqәlәri olmadığı üçün

550 Layihәlәndirmә zamanı hansı hәndәsi proporsiyadan teztez istifadә olunur?

•

“sadә kәsik”
“gümüş kәsik”
“qızıl kәsik”
“mürәkkәb kәsik”
“bәrabәr kәsik”

551 әgәr formanın bir yarısı güzgü kimi o biri yarısını әks etdirәrsә belә simmetriya necә adlanır?

•

Vintvari simmetriya
Mürәkkәb simmetriya
Güzgü simmetriyası
Sadә simmetriya
Oxlu simmetriya

552 Strukturun ayrıayrı hissәlәri vә elementlәri arasında üzvi vahidliyin yaradılması hansı
kateqoriyanın әsas prinsipidir?

•

Proporsiyanın
Ritmin
Plastikanın
Tektonikanın
Hәcmmәkan strukturunun

553 Ritmin vacib әlamәti hansıdır?

•

Forma elementlәrinin vә onlar arasındakı intervalların tәkrarlanmasıdır
Forma elementlәrinin simmetrik yerlәşmәsidir
Forma elementlәrinin asimmetrik yerlәşmәsidir
Forma elementlәrinin eyni ölçüdә olmasıdır

Forma elementlәrinin müxtәlif ölçüdә olmasıdır

554 Ritmik tәkrarlanma hansı qaydada ola ilәr?

•

Bәrabәrölçülü,artan vә azalan
Müxtәlifölçülü vә bәrabәrölçülü
Müxtәlifölçülü, artan vә azalan
Müәyyәn tezliklә azalan
Müәyyәn tezliklә artan

555 Ritm ....

•

Forma elementlәrinin kәskin fәrqlәnmәsidir
Eyni formaların bәrabәr intervallarda tәkrarlanmasıdır
Kompozisiyada hәrhansı forma elementinin tәkrarlanmasıdır
Forma elementlәrinin qanunauyğun ardıcıllığıdır
Formanın hissәlәrinin müәyyәn nisbәtidir

556 Sakitlik, sabitlik, passivlik tәsüratı yaradan forma xәtlәri hansılardır?

•

Dioqanal xәtlәr
Üfiqi xәtlәr
Şaquli xәtlәr
Dalğalı xәtlәr
Sınıq xәtlәr

557 Kompozisiyada güzgü simmetriyası nәdir?

•

Formanın bir yarısının o biri yarısını әks etdirmәsidir
Forma vә ya elementlәr arasındakı intervalların azalmasıdır
Forma vә ya elementlәr arasındakı intervalların artmasıdır
Forma elementlәrinin müxtәlif ölçüdә olmasıdır
Forma elementlәrinin eyni ölçüdә olmasıdır

558 İstehlak mallarının layihәlәndirilmәsi zamanı hansı proporsiyalardan istifadә olunur?

•

Riyazi vә fiziki
Sadә vә mürәkkәb
Riyazi vә arfimetrik
Riyazi vә hәndәsi
Arifmetrik vә hәndәsi

559 Bunlardan biri material vә mәmulatların fakturasını ifadә etmir?

•

Hamar
Saya
Girintiliçıxıntılı
Tutqun
Qabarıq

560 Kompozisiyada hәrhansı forma elementinin tәkrarlanması necә adlanır?

•

Tektonika
Ritm
Informativlik
Plastika

•

Oxşarlıq prinsipi

561 Forma vә onun elementlәrinin üç koordinant üzrә dartılması necә adlanır?

•

Formanın ölçülәri
Proporsiya
Formanın kütlәsi
Faktura
Formanın xәtlәri

562 Formanın sәthinin görünәn quruluşu necә adlanır?

•

Formanın xәtlәri
Formanın kütlәsi
Formanın ölçülәri
Hәndәsi görünüş
Faktura

563 Formanın tәsvir olunmuş müstәvi ilә iki bәrabәr hissәyә bölünmәsi necә adlanır?

•

Sadә simmetriya
Vintvari simmetriya
Oxlu simmetriya
Mürәkkәb simmetriya
Müstәvi simmetriyası

564 Formaya ifadәlilik vә sabitlik verәn kompozisiya vasitәsi hansıdır? )

•

Metrik qayda
Kompozisiya bütövlüyü
Simmetriya
Asimmetriya
Plastika

565 Formaya ifadәlilik vә dinamiklik verәn kompozisiya vasitәsi hansıdır?

•

Asimmetriya
Proporsiya
Plastika ritm
Tektonika
Kolorit

566 әmtәә istehsalı sahәsindә kompozisiyanın predmeti hansılardır?

•

Material vә mәkan
Material vә konstruksiya
Mәmulat vә material
Mәmulat vә istismar şәraiti
Mәmulat vә mәkan

567 әsas kompozisiya xәtlәri mәrkәzdә düz bucaq altında kәsişәn kompozisiya necә adlanır?

•

Dayanıqlı kompozisiya
Natamam kompozisiya
Qeyridayanıqlı kompozisiya
Qapalı kompozisiya

Açıq kopozisiya

568 Real alәmi, tәbiәti vә mövcud ictimai münasibәtlәrin mәcmusunu ifadә edәn kateqoriya hansıdır?

•

Bәdiilik
Estetiklik
Faydalılıq
Gözәllik
Gerçәklik

569 Eynicinsli forma elemntlәrinin tam uyğunluğu vә bәrabәrliyi necә adlanır?

•

Nyuans
Ritm
Eynilik
Proporsiya
Plastika

570 Hansı tarixi üslubun incәsәnәtindә vә arxitekturasında xaotiklik özünü daha çox büruzә verir?

•

Qәdim Roma
Rokoko
Borokko
İntibah
Qәdim Misir

571 Gerçәkliyin estetik qavranılması neçә mәrhәlәdәn ibarәt olmaqla baş verir?

•

3
2
4
6
5

572 Tәntәnәliyә cәhd etmәk xarakterini özündә tәcәssüm etdirәn üslub hansıdır?

•

Roman üslubu
Qotik üslubu
Borokko üslubu
Ampir üslubu
Antik üslub

573 Mәnәviyyatın zәiflәmәsi, müxtәlif inancların mübarizәsi hansı üslubun inkişafı üçün ideoloji әsas
olmuşdur?

•

Roman üslubu
Qotik üslubu
Borokko üslubu
Ampir üslubu
Antik üslub

574 Aşağıdakı әlamәtlәrdәn hansı borokko üslubuna xas olan xüsusiyyәtlәrdir?

•

Kompozisiyanın mütlәq atributu “N” hәrfi idi
Xarici görünüşdә antik obraz canlnırdı, saç düzümündә hörüklәr dәbdә idi
Dalğalı xәtlәr, massiv formalar, tünd vә kәdәrli rәnglәr

•

Uzun başlıqlar geyilirdi
Tikililәrin relyeflә bәzәndirilirdi

575 Avropada zadәganlıq zövqünün ifadәsi kimi yayılan üslub hansıdır?

•

Qotik
Rokoko
Roman
Borokko
İntibah

576 Real hәyatdan uzaqlaşmaq, mifoloji süjetlәrin yaradılması hansı üslub üçün xarakterik idi?

•

Rokoko
Ampir
Borokko
Antik
Modern

577 Imperiya üslubu hansı üsluba deyilir?

•

Ampir
Qotik
Roman
Rokoko
Antik

578 Ampir üslubuna xas olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

Interyerlәrin tәrtibatında bürünc mebel detalları mühüm rol oynayırdı
Xarici görünüşdә antik obraz canlnırdı, saç düzümündә hörüklәr dәbdә idi
Bu üslubun geyimlәrini “geyim incәsәnәti” adlandırırdılar
Uzun başlıqlar geyilirdi
Tikililәrin relyeflә bәzәndirilirdi

579 Hansı dövrün üslubunu sintez üslubu adlandırırlar

•

Üçüncü minilliyin
Napoleon dövrünün
Antik dövrün
Feodalizm dövrünün
Intibah dövrünün

580 Roman üslubu hansı әsәrlәri әhatә edir?

•

X  XII әsrlәri
IX  X әsrlәri
XI  XIII әsrlәri
XV – XVI әsrlәri
XII – XIII әsrlәri

581 Qotik üslubu hansı әsrlәri әhatә edir?

•

XII – XV әsrlәri
XV – XVI әsrlәri
X – XII әsrlәri

X – XI әsrlәri
IX – X әsrlәri

582 Rokoko üslubu neçәnci әsrin әvvәllәrindә yarandı?

•

VIII әsrin әvvәllәrindә
VI әsrin әvvәllәrindә
VII әsrin әvvәllәrindә
IV әsrin әvvәllәrindә
V әsrin әvvәllәrindә

583 Ampir üslubu nә vaxt yaranıb?

•

XVII әsrin II yarısında
XVII әsrin I yarısında
XVIII әsrin II yarısında
XVI әsrin I yarısında
XVIII әsrin I yarısında

584 Ampir üslubu hansı üslubu әvәz edir?

•

Antik üslubunu
Borokko üslubunu
Rokoko üslubunu
Qotik üslubunu
Modern üslubu

585 Modern üslubu nә vaxt yaranıb?

•

XVI әsrin sonu XVII әsrin әvvәllәrindә
XI әsrin sonu XII әsrin әvvәllәrindә
XIX әsrin sonu XX әsrin әvvәllәrindә
XVIII әsrin sonu XIX әsrin әvvәllәrindә
XV әsrin sonu XVI әsrin әvvәllәrindә

586 Antik üslub hansı qәdim fәlsәfәsinin hissәlәridir?

•

Qәdim Yunan vә Qәdim Roma
Qәdim Yunan vә Qәdim Çin
Qәdim Çin vә Qәdim Roma
Qәdim Çin vә Qәdim Misir
Qәdim Roma vә Qәdim Misir

587 Malların xarici tәrtibatı yüksәk estetik tәlәblәrә cavab vermәlidir fikri hansә әmtәәşünas alimә
mәxsusdur?

•

N.A. Arxangelski
G.İ.Kutyanin
V.P.Zaytsev
N.S.Alekseyev
S.S.Polladov

588 Gözәlliyin әsas formaları mәkanda qaydalılıq, ölçü uyğunluğu vә aydınlıq әlamәtlәrindәn
ibarәtdir fikri kimә mәxsusdur?

•

Aristotel

•

Pifaqor
Herklit
Demokrit
Platon

589 Qeyd edilmiş fikirlәrdәn hansı düzgündür?

•

Malların estetik xassәlәrini digәr istehlak xassәlәrindәn kәnarda, әlaqәsiz qiymәtlәndirmәk olmaz
Estetik xassәlәri yüksәk olan әmtәәlәr daha yüksәk keyfiyyәtә malikdirlәr
Malların estetik xassәlәri onların tәyinatını nәzәrә almadan qiymәtlәndirilmәlidir
Yüksәk estetik tәrtibata malik olan әmtәә istehlakçı tәlәbini daha dolğun şәkildә ödәyir
Estetik xassәlәr yalnız laboratoriya üsulu ilә qiymәtlәndirilmәlidir

590 Estetik fikirlәrin daha yüksәk inkişaf etmәsi mәrhәlәsi hansı dövrdә başlamışdır?

•

XV әsrin ikinci yarısı vә XVI әsr (intibah dövrü)
XII әsrin әvvәllәrindә
XIIIXIV әsrlәrdә
VIIIIX әsrlәrdә
XXI әsrlәrdә

591 Gözәllik formanın mәzmunla uyğunlaşması demәkdir fikri fansı alimә mәxsusdur?

•

Q.B.Plexanov
V.P.Zaytsev
N.A. Arxangelski
N.S.Alekseyev
S.S.Polladov

592 Gözәlliyin nisbiliyi fikri hansı filosofa mәxsusdur?

•

Heraklit
Platon
Pifaqor
Demokrit
Aristotel

593 İstehlak malları üçün harmoniyalılıq nәdir?

•

Estetik xassәlәrin digәr istehlak xassәlәri ilә yüksәk qarşılıqlı vәhdәtidir
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә funksional xassәyә malik olmasıdır
Әmtәәnin gözәl estetik formaya malik olmasıdır
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә ekoloji xassәyә malik olmasıdır
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә erqonomik xassәyә malik olmasıdır

594 Malların xarici tәrtibatı yüksәk estetik tәlәblәrә cavab vermәlidir fikri hansә әmtәәşünas alimә
mәxsusdur?

•

N.A. Arxangelski
G.İ.Kutyanin
V.P.Zaytsev
N.S.Alekseyev
S.S.Polladov

595 Gözәlliyin әsas formaları mәkanda qaydalılıq, ölçü uyğunluğu vә aydınlıq әlamәtlәrindәn

ibarәtdir fikri kimә mәxsusdur?

•

Aristotel
Pifaqor
Herklit
Demokrit
Platon

596 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Malların estetik xassәlәrini digәr istehlak xassәlәrindәn kәnarda, әlaqәsiz qiymәtlәndirmәk olmaz
Estetik xassәlәri yüksәk olan әmtәәlәr daha yüksәk keyfiyyәtә malikdirlәr
Malların estetik xassәlәri onların tәyinatını nәzәrә almadan qiymәtlәndirilmәlidir
Yüksәk estetik tәrtibata malik olan әmtәә istehlakçı tәlәbini daha dolğun şәkildә ödәyir
Estetik xassәlәr yalnız laboratoriya üsulu ilә qiymәtlәndirilmәlidir

597 Estetik fikirlәrin daha yüksәk inkişaf etmәsi mәrhәlәsi hansı dövrdә başlamışdır?

•

XV әsrin ikinci yarısı vә XVI әsr (intibah dövrü)
XII әsrin әvvәllәrindә
XIIIXIV әsrlәrdә
VIIIIX әsrlәrdә
XXI әsrlәrdә

598 Gözәlliyin nisbiliyi fikri hansı filosofa mәxsusdur?

•

Heraklit
Platon
Pifaqor
Demokrit
Aristotel

599 Gözәllik formanın mәzmunla uyğunlaşması demәkdir fikri fansı alimә mәxsusdur?

•

Q.B.Plexanov
V.P.Zaytsev
N.A. Arxangelski
N.S.Alekseyev
S.S.Polladov

600 İstehlak malları üçün harmoniyalılıq nәdir?

•

Estetik xassәlәrin digәr istehlak xassәlәri ilә yüksәk qarşılıqlı vәhdәtidir
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә funksional xassәyә malik olmasıdır
Әmtәәnin gözәl estetik formaya malik olmasıdır
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә ekoloji xassәyә malik olmasıdır
Әmtәәlәrin yüksәk estetik vә erqonomik xassәyә malik olmasıdır

601 Qәdim Misir İncәsәnәtinin xarakterik cizgilәri nә idi?

•

Düz xәtlәr
Çevrәlәr
Üçbucaq
Kontrastlıq
Hәcmlilik

602 Qәdim Roma arxitekturası hansı әlamәti ilә fәrqlәnirdi?

•

İri miqyaslı tikililәri ilә
Nәhәng kilsә tikililәri ilә
Piramidalar ilә
Mürәkkәb hәndәsi elementlәrә mәxsus olması ilә
Tikililәrin relyeflә bәzәndirilmәsi ilә

603 Düz xәtlәr hansı dövrün incәsәnәtinin xarakterik xüsusiyyәtidir?

•

Qәdim Misir
Qәdim Yunan
Qәdim Roma
Rokoko
Borokko

604 Qәdim Roma arxitekturasını xarakterizә edәn xüsusiyyyәtlәr hansıdır?

•

İri miqyaslı tikililәr vә amfiteatrlar
Nәhәng kilsәlәr
Piramidalar
Mürәkkәb hәndәsi elementlәrә mәxsus olması
Tikililәrin relyeflә bәzәndirilmәsi

605 Bunlardan hansı bәdii üslubların dirijorudur?

•

Arxitektura
Rәng
Hәyat tәrzi
İdeologiya
Kompozisiya

606 XVIII әsrin әvvәllәrindә Fransada hansı üslub yarandı?

•

Rokoko
Qotik
Borokko
İntibah
Antik

607 Müәyyәn dünyagörüşü yaradan bәdii ifadә vasitәlәrinin davamlı xarakteri necә adlanır?

•

Dövrün üslübü
Firma üslubu
Fәrdi yaradıcılıq üslubu
Tәrz üslubu
İş üslubu

608 Müәyyәn dövrün incәsәnәti üçün sәciyyәvi olan obrazlı sistemin ümumiliyi, bәdii ifadә vasitәlәri
necә adlanır?

•

Dәb
İncәsәnәt
Moda
Üslub

Arxitektura

609 Tәntәnәliyә cәhd etmәk xarakterini özündә tәcәssüm etdirәn üslub hansıdır?

•

Borokko üslubu
Antik üslub
Qotik üslubu
Ampir üslubu
Roman üslubu

610 Roman üslubunun arxitekturası vә geyimlәri üçün xas olan xarakterik xüsusiyyәt hansıdır?

•

Düzxәtli cizgilәrә malik olması
Sadә vә gözәl olması
Mәğrurluğu vә möhtәşәmliyi ifadә etmәsi
Dini tәbliğat xarakterli olması
Müdafiә vә döyüş xarakterli olması

611 Rokoko üslubu nә zaman vә harada yaranmışdır?

•

XVIII әsrin әvvәllәrindә Fransada
XV әsrin әvvәllәrindә Almaniyada
XVI әsrdә İtalyada
XIV әsrdә Qәrbi Ukranyada
XII әsirdә Pribaltikada

612 Yapon üslubunun üstünlüyü göstәrilәn variantı qeyd edin.

•

Heyranedici rәng hәlli vә lokanik forma
Tәbii materiallara üstünlüyün verilmәsi
Formanın sadә elementlәrdәn tәşkili
Kompozisiyanın mürәkkәbliyi
Forma yaradan detalların asan transformasiya edilmәsi

613 Göstәrilәn xüsusiyyәtlәrdәn hansı Hindistan üslubunu xarakterizә edir?

•

Evlәrdә mebellәr alçaqdır, әllә mişarlanmışdır vә hind palıdından hazırlanır
Tәrtibatda ornamentlәrә üstünlük verilir
Diqqәti heç nә yüklәmir,mәkan sakitdir,heç bir izah vә şәrh tәlәb etmir
Tikililәrin relyeflә bәzәndirilir
Xarici görünüşdә antik obraz canlnır

614 Aralıq rәnglәrin kömәyi ilә kontrast rәnglәrin vahid sxemdә birlәşmәsindәn yaranan rәng
harmoniyası necә adlanır?

•

Sıra harmoniyası
Uyğunluq harmoniyası
Kontrastlar harmoniyası
Kәskin harmoniya
Yumşaq harmoniya

615 Kontrastlıq yaradan rәng birlәşmәlәri necә bölünür?

•

Yumşaq vә kәskin
Yumşaq vә harmonik
Harmonik vә qeyriharmonik

Yumşaq vә qeyriharmonik
Kәskin vә harmonik

616 Forma elementlәrinin vә onlar arasındakı intervalların qanunauyğun ardıcıllığı necә adlanır?

•

Ritm
Kompozisiya mәrkәzi
Hәcmmәkan strukturu
Plastika
Simmetriya

617 Eyni formaların bәrabәr intervallarda tәkrarlanması ilә yaranan ritm necә adlanır?

•

Metrik qayda
Asimmetriya
Proporsiya
Nyuans
Simmetriya

618 Kompozisiyada hәrhansı forma elementinin tәkrarlanması necә adlanır?

•

Oxşarlıq prinsipi
Tektonika
Plastika
Ritm
Informativlik

619 Rәng birlәşmәlәrinin müәyyәn tәәsürat yaradan ümumi xarakteri necә adlanır?

•

Kolorit
Ritm
Kontrastlıq
Plastika
Nyuans

620 Ritmik elementlәrdәn ibarәt olan naxış necә adlanır?

•

Ornament
Harmoniya
Bәzәk
Kolorit
Kompozisiya

621 Ornament latın dilindәn tәrcümәdә hansı mәnanı verir?

•

Forma
Kolorit
Tәrtibat
Rәng
Bәzәk

622 Mücәrrәd elementәrdәn ibarәt olan ornament necә adlanır?

•

Hәndәsi
Zoomorf
Nәbati

Yarpaq
Çoxbucaqlı

623 Yarpaq, meyvә, çiçәk vә s. elementlәri stilizә edәn ornamentlәr necә adlanır?

•

Nәbati
Zoomorf
Hәndәsi
Yarpaq
Çoxbucaqlı

624 Fantastik heyvan fiqurunu stilizә edәn ornamentlәr necә adlanır?

•

Zoomorf
Hәndәsi
Nәbati
Yarpaq
Çoxbucaqlı

625 Aşağıdakı xassәlәrdәn hansı mәmulatların estetik xassә göstәricilәrinә aid deyil?

•

Tәhlükәsizlik
Formanın rasionallığı
Informasiya ifadәliliyi
Orjinallıq
Kompozisiya bütövlüyü

626 Mәmulatın cәmiyyәtdә yaranan estetik tәsәvvürlәri vә mәdәni normaları әks etdirmәk qabliyyәti
hansı estetik xassә ilә ifadә edilir?

•

İnformativlik
Formanın rasionallığı
Formanın sәmәrәliliyi
Xarici görünüşün sabitliyi
Istehsal hazırlığının mükәmәlliyi

627 Hansı estetik xassә göstәrici mәmulatın informativlik xassәsinә aid deyil?

•

Funksional uyğunluq
Orjinallıq
Bәdii obrazlı ifadәlilik
Modaya uyğunluq
Üslub uyğunluğu

628 Mәmulatın formasında sosial әhәmiyyәtli informasiyaların ifadә olunmasını xarakterizә edәn
estetik göstәrici hansıdır?

•

Bәdii obrazlı ifadәlilik
Üslub uyğunluğu
Orjinallıq
Funksional uyğunluq
Modaya uyğunluq

629 Baxılan mәmulatın oxşar mәmulatlardan özünәmәxsus forması ilә fәrqlәnmәsini xarakterizә edәn
estetik göstәrici necә adlanır?

•

•

Orjinallıq
Plastika
Tektonika
Modaya uyğunluq
Üslub uyğunluğu

630 Formanın vә bәdii ifadә vasitәlәrinin cәmiyyәtin tarixi inkişaf mәrhәlәsinin müәyyәn
xüsusiyyәtlәrinә uyğunluğunu xarakterizә edәn estetik göstәrici hansıdır?

•

Üslub uyğunluğu
Konstruktiv uyğunluq
Modaya uyğunluq
Funksional uyğunluq
Texnoloji uyğunluq

631 Mәmulatın xarici görünüşünün müvәqqәti hakimlik edәn zövqlәrә uyğunluğunu xarakterizә edәn
estetik göstәrici necә adlanır?

•

Modaya uyğunluq
Konstruktiv uyğunluq
Üslub uyğunluğu
Funksional uyğunluq
Texnoloji uyğunluq

632 Formanın mәmulatın obyektiv istehsal vә istismar şәrtlәrinә uyğunluğunu, hәmçinin onun
funksionalkonstruksiya mahiyyәtini xarakterizә edәn kompleks estetik göstәrici hansıdır?

•

Xarici görünüşün sabitliyi
Istehsal hazırlığının mükәmәlliyi
İnformativlik
Kompozisiya bütövlüyü
Formanın sәmәrәliliyi

633 Aşağıdakılardan hansılar funksional tәlәblәrә aiddir?

•

mәmulatın әsas funksiyasının yerinә yetirilmәsinә verilәn tәlәblәr
mәmulatın forması vә tәhlükәsizliyinә verilәn tәlәblәr
mәmulatın әsas xarici tәrtibatına verilәn tәlәblәr
mәmulatın tәhlükәsiz vә zәrәrsizliyinә verilәn tәlәblәr
mәmulatın konstruksiyası vә xarici tәrtibatına verilәn tәlәblәr

634 Aşağıdakılardan mәmulatın etibarlığına verilәn tәlәblәri hansılar tәmin edir?

•

onların formasını vә tәhlükәsizliyini tәmin edir
onların xarici tәrtibatını tәmin edir
onların istismar zamanı etibarlılığını tәmin edir
onların konsruksiyasını, formasını tәmin edir
onların konstruksiyasını tәmin edir

635 Hansı xassә rәngin әsas xarakteristikalarına aid deyil?

•

Rәngin parlaqlığı
Rәngin çaları
Rәngin davamlılığı
Rәngin açıqlığı

Rәngin dolğunluğu

636 Verilәn rәngә ağ rәngin qarışması dәrәcәsi rәngin hansı xassәsini xarakterizә edir?

•

Açıqlığını
Parlaqlığını
Dolğunluğunu
Davamlığını
Çalarını

637 Rәngin dolğunluğu hansı vahidlә ölçülür?

•

Nmlә
Dәrәcә ilә
%lә
Mm/san. ilә
Mmlә

638 Hansı rәng әsas tәbii rәnglәr sırasına daxil deyil?

•

Mavi
Qırmızı
Çәhrayı
Bәnövşәyi
Narıncı

639 Rәngin açıqlığı onun hansı xassәsi ilә tәrs mütәnasibdir?

•

Çaları
Dolğunluğu
Tutqunluğu
Ağlığı
Parlaqlığı

640 Rәngin hansı xassә göstәricisi subyektiv olaraq qiymәtlәndirilir?

•

Açıqlığı
Möhkәmliyi
Davamlığı
Parlaqlığı
Dolğunluğu

641 Axromatik rәnglәr hansı xüsusiyyәtinә görә fәrqlәndirilir?

•

Açıqlığına görә
Dolğunluğuna görә
Parlaqlığına görә
Möhkәmliyinә görә
Çalarına görә

642 Ağ rәngli әşyalar işığı neçә faiz әks etdirir?

•

7090
6070
7080
4050

5060

643 Qәdim Yunan filosofu Aristotelin aspektindәn gözәllik nә ilә müәyyәn edirdi?

•

Ölçü, qaydalılıq vә harmoniya ilә
Gözәllik, qaydalılıq vә harmoniya ilә
Ölçü, faydalılıq vә harmoniya ilә
Qaydalılıq, faydalılıq vә harmoniya ilә
Gözәllik, faydalılıq vә harmoniya ilә

644 İstehlak mallarının estetikasının әsas vәzifәsi aşağıdakılardan hansıdır?

•

Insanları әhatә edәn әşya mühitinin formalaşması qanunauyğunluqlarını aşkar etmәk, formayaratmaya vә
mәmulatların estetik dәyәrliliyinә tәsir edәn amillәri tәdqiq etmәk
İstehlak bazarının formalaşması qanunauyğunluqlarını aşkar etmәk vә estetik xassәlәri tәdqiq etmәk
Insanları әhatә edәn әşya mühitinin qavranılmasını tәdqiq etmәk vә mәmulatların istehsal texnologiyasını
öyrәnmәk
Insanları әhatә edәn әşya mühitinin formalaşması qanunauyğunluqlarını aşkar etmәk vә malların ekspertizası
üsllarını öyrәnmәk
İstehlak bazarının formalaşması qanunauyğunluqlarını aşkar etmәk vә formayaratmaya vә mәmulatların
estetik dәyәrliliyinә tәsir edәn amillәri tәdqiq etmәk

645 Digәr rәnglәrlә qonşuluq nәticәsindә yaranan rәng dәyişmәsi necә adlanır?

•

Rәngli kontrast
Solğun kontrast
Parlaq kontrast
Rәnglәrin harmoniyası
Rәnglәrin birlәşmәsi

646 Qonşu rәnglәrin tәsiri nәticәsindә rәngin parlaqlıığnın vә ya açıqlıığnın dәyişmәsi necә adlanır?

•

Rәnglәrin harmoniyası
Rәnglәrin birlәşmәsi
Parlaq kontrast
Rәngli kontrast
Solğun kontrast

647 Eyni vә ya qonşu rәng spektrlәrinin çalarlarının birlәşmәsindәn yaranan rәng harmoniyası necә
adlanır?

•

Uyğunluq harmoniyası
Sıra harmoniyası
Kontrastlar harmoniyası
Kәskin harmoniya
Yumşaq harmoniya

648 Birbirindәn uzaqda yerlәşәn spektrlәrin rәngindәn vә ya rәng çalarlarından yaranan rәng
harmoniyası necә adlanır?

•

Sıra harmoniyası
Kәskin harmoniya
Yumşaq harmoniya
Uyğunluq harmoniyası
Kontrastlar harmoniyası

649 Qara rәngli әşyalar işığı neçә faiz әks etdirir?

•

34
1520
1015
2530
2025

650 әn açiq rәnglә (ağ) әn tünd rәng (qara) arasında hansı rәngin çaları yerlәşir?

•

Boz
Yaşıl
Göy
Bәnövşәyi
Qırmızı

651 Hansı rәnglәrdә dolğunluq vә rәng çaları göstәricisi 0 a bәrabәrdir?

•

Axromatik
İsti
Xromatik
Parlaq
Soyuq

652 Ölçülәri kiçildәn vә qamәtli görünüş yaradan rәng hansıdır?

•

Qara
Sarı
Ağ
Çәhrayı
Boz

653 Hansı rәng bayram vә gözәllik simvolu hesab edilir?

•

Qırmızı
Qara
Ağ
Mavi
Yaşıl

654 Hansı rәng qırmızı vә sarı rәnglәrin qarışığından ibarәtdir?

•

Narıncı
Şabalıdı
Bәnövşәyi
Mavi
Çәhrayı

655 Bahar vә gәnclik rәmzi sayılan, әsәblәri sakitlәşdirәn rәng hansıdır?

•

Yaşıl
Narıncı
Qırmızı
Ağ
Sarı

656 Arzu, romantika, incәlik , sakitlik rәngi sayilan, sәma hündürlüyü, dәniz dәrinliyi әks etdirәn rәng
hansıdır?

•

Mavi
Göy
Yaşıl
Sarı
Ağ

657 Göstәrilәnlәrdәn hansı istehlak mallarının estetikası kursunun mәqsәd vә vәzifәlәrinә daxildir?

•

forma yaratmaya vә mәmulatların estetik dәyәrliliyinә tәsir edәn amillәri tәdqiq etmәk
mәmulatların estetik xassәlәri ilә onların kimyәvi tәrkibi arasındakı әlaqәni tәdqiqi etmәk
mәmulatların estetik xassәlәri ilә onların quruluşu arasındakı әlaqәni tәdqiqi etmәk
malların keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi üsullarını öyrәnmәk
malların istehlak xassәlәrini formalaşdıran amillәri öyrәnmәk

658 Estetik xassәnin digәr istehlak xassәlәrinin mәcmuusundakı payı necә adlanır?

•

Estetik xassәnin çәki әmsalı
Estetik xassәnin göstәricisi
Estetik xassәnin qiymәti
Estetik xassәnin keyfiyyәt xarakteri
Estetik xassәnin kәmiyyәt xarakteri

659 Istehlak mallarının estetikası hansın elim sahәlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi nәticәsindә yaranmışdır?

•

Dizayn, әmtәәşünaslıq, standartlaşdırma, erqonomika
Erqonomika, materialşünaslıq, politologiya
İqtisadiyyat, icәsәnәtşünaslıq, metrologiya
Metrologiya, dizayn, politologiya
Dinşünaslıq, әmtәәşünaslıq, dizayn

660 Formanın elementlәrinin birbirindәn kәskin fәrqlәnmәsi necә adlanır?

•

Kontrastlıq
Ritm
Tektonika
Kolorit
Plastika

661 Formaya ifadәlilik vә sabitlik verәn kompozisiya vasitәsi hansıdır?

•

Metrik qayda
Simmetriya
Plastika
Kompozisiya bütövlüyü
Asimmetriya

662 Formaya ifadәlilik vә dinamiklik verәn kompozisiya vasitәsi hansıdır?

•

Asimmetriya
Plastika ritm
Tektonika
Kolorit

Proporsiya

663 Cisimlәrin udulan vә ya әks olunan işıq şüalarının spektral tәrkibinә vә intensivliyinә uyğun
olaraq yaratdığı müәyyәn görmә tәsüratı necә adlanır?

•

Rәng
Ağlıq
Parlaqlıq
Kolorit
Tutqunluq

664 Rәnglәrin obyektiv ölçülmәsi üçün hansı cihazlardan istifadә olunur?

•

Kolorimetr cihazlarından
Defektometr cihazlarından
Fotometr cihazlarından
Mikroskop cihazlarından
Dinomometr cihazlarından

665 Mansella rәng atlasında neçә rәng çaları vardır?

•

100
150
120
200
180

666 Mövcud olan rәng atlaslarında neçә rәng әks olunmuşdur?

•

3500
2500
3000
1500
2000

667 Gözlә görünәn bütün rәnglәri hansı qruplara bölmәk olar?

•

Xromatik vә axromatik
Parlaq vә tutqun
Tutqun vә açıq
Qara vә rәngli
Ağ vә rәngli

668 Hansı rәng xromatik rәnglәrә aid deyil?

•

Qara
Sarı
Qırmızı
Narıncı
Yaşıl

669 Rәng çaları әks etdirmәk qabliyyәti sıfır olan rәnglәr necә adlanır?

•

Soyuq
Xromatik
Axromatik

•

Açıq
Parlaq

670 Material әşyanın formasına hansı vasitә ilә tәsir edir?

•

Konstruksiya
Kompozisiya
Siluet
Üslub
Moda

671 Hansı element әşyaların mәkan formasının ilkin elementlәrinә aid deyil?

•

Tektonika
Kütlә
Hәndәsi görünüş
Siluet
Faktura

672 Hansı formalı mәmulatlar görünüşcә daha yüksәk kütlәli qavranılır?

•

Hәcmli
Xәtti
Yastı
Dar vә uzun
Uzunsov

673 XIXXX әsrlәrin incәsәnәtindә hansı kompozisiya sxemlәrinә meyl daha güclü idi?

•

Sәrbәst kompozisiya
Qapalı kompozisiya
Açıq kompozisiya
Qeyridayanıqlı kompozisiya
Dayanıqlı kompozisiya

674 әmtәә istehsalı sahәsindә kompozisiyanın predmeti hansılardır?

•

Mәmulat vә mәkan
Material vә konstruksiya
Mәmulat vә material
Mәmulat vә istismar şәraiti
Material vә mәkan

675 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı Yapon üslubuna aiddir?

•

Diqqәti heç nә yüklәmir,mәkan sakitdir,heç bir izah vә şәrh tәlәb etmir
Tәrtibatda ornamentlәrә üstünlük verilir
Ekzotik üslubdur
Tikililәrin relyeflә bәzәndirilir
Xarici görünüşdә antik obraz canlnır

676 Müasir üslublardan hansı ekzotik üslub hesab olunur?

•

Hindistan
Şәrq
Yapon

Afrika
Çin

677 әşyaların dәyәri hansı әsaslarla müәyyәn olunur?

•

Faydalılığı vә gözәlliyi
Rahatlığı vә uzunömürlülüyü
Rahatlığı vә gözәlliyi
Bәdiiliyi vә estetikliyi
Gözәlliyi vә harmoniyalılığı

678 Dizayn üzrә elmlәr doktoru ilk dәfә olaraq hansı ölkәdә hazırlanmağa başladı?

•

Rusiyada
Italyada
İngiltәrәdә
Almaniyada
ABŞda

679 Bәdii konstruksiyalaşdırama:

•

Bәdii yaradıcılıq metodudur
Üslubdur
Klassik dizayn metodudur
Kompozisiya vasitәsidir
Formanı müәyyәn edәn elementdir

680 Dizaynerlәr mәmulatda minimum hansı keyfiyyәt göstәricilәrini tәmin etmәlidirlәr?

•

Yüksәk texnoloji sәviyyә, iqtisadi sәmәrә vә gigyeniklik
Tәhlükәsizlik, iqtisadi sәmәrә vә gözәllik
Yüksәk texnoloji sәviyyә, gözәllik vә rahatlıq
Erqonomiklik, tәhlükәsizlik vә gigyeniklik
Tәhlükәsizlik, iqtisadi sәmәrә vә gigyeniklik

681 Dizaynda formayaratma dedikdә :

•

Mәmulatların bәzәndirilmәsi başa düşülür
Bәdii layihәlәndirmә başa düşülür
Bәdii konstruksiyalaşdırma başa düşülür
Mәmulatların naxışlanması başa düşülür
Müasir dәbә uyğunluq başa düşülür

682 Bәdiidekorativ tәyinatlı mәmulatların formasının yaradılması zamanı dizayner әsasәn hansı
aspekti nәzәrә alır?

•

Fizioloji
Konstruktiv
Estetik
Ekoloji
Funksional

683 Estetik vә utulitar funksiyaların optimal nisbәtini әks etdirәn formalar necә adlanır?

•

Konstruktiv forma
Ciddi forma

•

Klassik forma
Funksional forma
Estetik forma

684 Aşağıdakılardan hansı mәmulatın yararlılığı haqqında informasiya daşıyıcısıdır?

•

Tektonika
Kompozisiya
Dәb
Siluet
Forma

685 Hansı anlayışlar arasında әks әlaqә mövcuddur?

•

Forma vә funksiya
Forma vә kompozisiya
Forma vә siluet
Forma vә gözәllik
Forma vә proporsiya

686 Misir üslubunun yaranmasında kimlәr aktiv iştirak edirlәr?

•

әmtәәşünaslar
dizaynerlәr
inşaatçılar
hüquqşünaslar
kommersantlar

687 Şәrq üslubu:

•

çox tәzahürlü, sirli, qorxulu
çox tәrәfli, çox tәzahürlü, spesifik vә sirrlidir
spesifik, sirli vә qorxulu
spesifik, qorxulu, bir mәnalı
çox tәrәfli, qorxulu, tarixәn itirilmiş

688 Müsәlman estetikasının әsas prinsiplәrindәn biri:

•

“aşkar xәzinә”
“bağlı xәzinә”
“qapalı xәzinә”
“әlçatmaz xәzinә”
“gizli xәzinә”

689 Müasir dövrdә Yapon üslubundan başqa hansı üslub daha mәhşur hesab edilir?

•

Afrika üslubu
Şәrq üslubu
Hindistan üslubu
Rokoko üslubu
Borokko üslubu

690 Dizayn işinin yeniliyinin vә bәdii ifadәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun özü neçә
mәrhәlәyә bölünür?

•

2

•

3
4
6
5

691 Dizayn işinin yeniliyinin vә bәdii ifadәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi prosedurunun özü 3 mәrhәlәyә
bölünür:

•

qiymәtlәndirmә, orta nümunә, yekun
hazırlıq, әsas, qiymәtlәndirmә
әsas, yekun, qiymәtlәndirmә
әsas, orta nümunә, yekun
hazırlıq, әsas, yekun

692 Aşağıdakılardan hansı bәdii üslubların dirijoru hesab edilir?

•

Arxitektura
İdeologiya
Kompozisiya
Rәng
Hәyat tәrzi

693 Aşağıdakılardan biri formanı yaradan amillәrә aid deyil?

•

Moda
Estetiklik
Tәyinat
Konstruksiya
Material

694 Hansı müasir üslubda mebellәrin sәthi hamar vә saya, rәngi isә açıq rәnglәrdә olur?

•

Şәrq
Çin
Hindistan
Afrika
Yapon

695 Şәrq üslubunda fiqursuz ornamentlәrә üstünlüyün verilmәsi nә ilә bağlıdır?

•

İslam dini
Adәtәnәnә
İqtisadi inkişaf
Siyasi inkişaf
Hәyat tәrzi

696 İstifadә olunan bәzәk motivlәrinә görә ornament hansı növlәrә bölünür?

•

Çevrә, yarpaq,spiral
Hәndәsi, nәbati, zoomorf
Hәndәsi, yarpaq, zoomorf
Hәndәsi, zoomorf, çiçәk
Nәbati, zoomorf, çoxbucaqlı

697 Әmtәәlәrdә gözәllik vә faydalılığın birinin digәrindәn yüksәk olmasının nәyә gәtirib çıxardığını

göstәrin.

•

keyfiyyәtin pislәşmәsinә gәtirib çıxarır
erqonomikliyin azalmasına gәtirib çıxarır
erqonomikliyin artmasına gәtirib çıxarır
bәdiiliyin yüksәlmәsinә gәtirib çıxarır
keyfiyyәtin yaxşılaşmasına gәtirib çıxarır

698 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı gözәllik vә faydalılıq kateqoriyaları üçün yanlış hesab edilmir?

•

Ziddiyyәtli kateqoriyalar hesab edilmir
Birbirinin әksi olan kateqoriyalar hesab edilir
Qarşılıqlı әlaqәli vә ziddiyyәtli kateqoriyalar hesab edilir
Eyni mәnalı kateqoriyalar hesab edilir
Qarşılıqlı әlaqәli kateqoriyalar hesab edilmir

699 Dizayn baxımından formayaratma:

•

bәdii layihәlәndirmәdir
mәmulatlara bәzәk vurmaqdır
mәmulatlara naxış vurmaqdır
bәdii konstruksiyalaşdırmadır
mәmulatları müasirlәşdirmәkdir

700 Göstәrilәn hansı aspekt dizaynda bәdiidekorativ tәyinatlı mәmulatların formasını yaradarkәn
nәzәrә alır?

•

funksional
konstruktiv
rekonstruktiv
ekoloji
estetik

