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0905y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0905Y Dizaynın әsasları2
1 Dizayn, tәsviri layihә fәaliyyәti, kütlәvi sәnaye, mühәndis layihәsi vә elm kimi bir neçә fәaliyyәt növünün
nәyindәn yaranmışdır?

•

inkişafından
kәsişmәsindәn
sinyezindәn
birlәşmәsindәn
keyfiyyәtindәn

2 Bizim dövrümüzәdәk gәlib çıxan fikir, çertyoj, naxış, layihәlәndirmәk, qurmaq kimi tәrcümә olunan
design anlayışı hansı әsrdә vә harada әmәlә gәlmişdir?

•

XVIII әsrdә Avstriyada
XVII әsrdә Almaniyada
XV әsrdә İtaliyada
XVII әsrdә Fransada
XVI sәrdә İngiltәrәdә

3 Dizayn italyan sözü disseqno dan әmәlә gәlib, bu anlayış hansı dövrdә yaranmışdır?

•

barokko
renesans
modernizm
ardeko
rokoko

4 Dizaynın sürәtlә inkişafının tәhlili, yaxın keçmişdә dizaynın tәdris olunmaması vә metodikitәdris
xarakterli әdәbiyyatın çox az olması sәbәbindәn tәdrisin keyfiyyәtinә necә tәsir edir?

•

kafi
әla
yaxşı
qәnaәtbәxş
mәnfi

5 Böyük şirkәtlәr istehlak tәlabatının dinamikasının son dәrәcә diqqәtlә öyrәnәrәk tәlabatlı, zövqlü
istehsalatçı üçün perspektivli nәlәr yaradır?

•

nümunәlәr
modellәr
istehlak malları
geyim çeşidlәri
mәmulatlar

6 Dizayn qabaqcıl texnologiyalara vә materiallara, әn müasir texniki nailiyyәtlәrә vә moda cәrәyanlarına,
insanların zövqlәrini nәzәrә alan istehsal edilәn mәmulatın yüksәk istehlakın nәyinә görә fәrqlәnir?

•

kәmiyyәtinә
uzun ömürlülüyünә
çeşidinә
keyfiyyıtinә
xüsusiyyәtinә
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7 Cәmiyyәtdә baş verәn yeniliklәr, evdә bişitilәn çörәyin köhnә reseptinә olan maraq, sağlamlığa ayrılan
yüksәk diqqәt, yeni tendensiyaların inkişafına imkan yaradan nәdә öz әksini tapır?

•

elmitexniki tәrәqqidә
dizaynda
bәdii layihәlәndirmәdә
bәdii tәrtibatda
normalardan istifadә edilmәsindә

8 Dizayn bәdiilayihә növlәrindәn fәrqli olaraq insan fәaliyyәtinin optimal şәraitlәrin yaradılması üçün hansı
mühit yaratmağa çalışır?

•

komfortlu
tәlәblәrә uyğun
tәhlükәsiz
yaxşı
normal

9 Dizayn sәnaye vә elmi texniki inqilabın bәdii layihә fәaliyyәtinin nәyinә çevrilmişdir?

•

növlәrinin birinә
kәmiyyәtinә
tәrәqqisinә
keyfiyyәtinә
inkişafına

10 Dizayn XX әsrin bәdii mәdәniyyәtinin nәyidir?

•

fenomenidir
yüksәk bәdii inkişafıdır
estetik inkişafıdır
mütәrәqqisidir
inkişaf yoludur

11 Kompyutor qrafikasında doyma dәrәcәsi nә ilә ölçülür?

•

faizlә
hәrarәtlә
xәtkeşlә
metrlә
santimetrlә

12 Rәnglәr neçә kateqoriyaya bölünürlәr?

•

2
4
3
6
5

13 Rәng tonu nәdir?

•

rәngin kәmiyyәt sәciyyәsidir
rәngin keyfiyyәt xarakteristikasıdı
işıq selinin gücüdür
cismin sapma göstәricisidir
fәrqlәndirmә sәrhәdidi

14 Rәng neçә parametrlә açıqlığı işıq tonu vә doyma dәrәcәsi ilә sәciyyәlәnir?
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•

2
8
3
6
4

15 Neçәnci ildә İsaak Nyuton işığın dispersiyasını kәşf etdi?

•

1660
1666
1665
1668
1656

16 Rәnglәnmiş sәthlәrdәn әks etdirilәn müxtәlif spektral tәrkibli işıq şüalarının gözün tor qişasına düşdükdәn
sonra insanın beynindә yaranan hissә nә deyilir?

•

düşüncә
mәhtik
istilik
rәng
qoxu

17 Geyim anlayışı hansı anlayışla bağlıdır?

•

gödәkçә vә palto ilә
pencәk vә şalvar ilә
palto vә plaş ilә
kostyum anlayışı ilә
köynәk vә şuba ilә

18 Ön hissәdә yuxarıda aşağıya kimi bağlanması olan, tikişli geyim hansı növ geyimlәr adlanır?

•

yubka vә bluzka
kofta vә yubka
pencәk vә ya şalvar
xalat vә ya palto
bluzka vә ya köynәk

19 Geyimin istәnilәn predmeti, bir vә ya bir neçә funksiyanı yerinә yetirir, eyni zamanda geyimә hansı
funksiyaya malikdir?

•

gözәllik
eleqantlı
gigiyenik
estetik
mexaniki

20 Geyim insanı әtraf mühitin hansı әsas mәnfi tәsirlәrindәn qoruyan örtük toplusudur?

•

tüstü, çovqun, qar
sel, yağış, qar
nәm, isti, duman
soyuq, isti, yağış, külәk
dolu, qar, külәk

21 Adaptativ әtraf mühitin nәyini tәmin edir?
istismara uyğunluğunu
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•

keyfiyyәtini
gigiyenik olmasını
rahatlığını
standarta uyğunluğunu

22 Dizaynın әsas problemi olan layihә mәdәniyyәti yaratmaq arzusu onun dinamizmi, әşyaların yeni mәdәni
nümunәlәrin formasının yaranmasını nә edir?

•

sürәtlәndirir
inkişaf etdirir
layihәlәndirir
müәyyәn edir
tәkmillәşdirir

23 Dizayn obyekti kimi estetik funksiya ilә yanaşı dizayner nәyi yaradır?

•

istehsal alәmini
rәssamlıq alәmini
mühәndis alәmini
dizayner alәmini
tәbiәt alәmini

24 Geyim dizaynı peşәkar mәsәlәlәri konfrans vә konqreslәrdә müxtәlif ölkәlәrin dizaynerlәrini birlәşdirәn
neçә tәşkilatdır?

•

modanı sevәnlәrin әnәnәlәrinә malikdir.
qeyri adi әnәnәlәrә malikdir
yaxşı әnәnәlәrә malikdir
heç bir birlik kimi әnәnәlәrә malik deyil
tәlәblәrә uyğun әnәnәlәrә malikdir

25 Sәnayedә yüksәk modanın yaradılması ilә müasir mәdәniyyәtin inkişafının istiqamәtlәri ilә bağlı
olmasına baxmayaraq burada eyni zamanda hansı mәsәlәlәrin hәyata keçirilmәsi mümkündür?

•

müasir geyimlәrә verilәn gigiyenik tәlәblәri
geyim dizaynın hazırkı görkәmi vә gәlәcәk inkişafı
uşaq geyimlәrinin estetik keyfiyyәtlәri
müasir dizaynın mahiyyәtini, mühüm anlayış vә ideyalarını
hazırkı geyimlәrin estetik keyfiyyәti vә perspektivlәri

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

•

adi
vacib
mühüm
mürәkkәb
sadә

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

•

konstruksiyasını
istehsalını
materiallarını
nümunәsini
avadanlıqlarını
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28 Dizayn tarixinin dәrsliyindә cәmiyyәtin maddi mәdәniyyәtinin sәnayеşlәsdirilmәsi dövründәn başlayaraq
hansı dövrü әhatә еdir?

•

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

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

•

mühәndis texnikasının
bәdii estetikanın
bәdii formalaşdırmanın
bәdii layihәlәndirmәnin
texniki estetikanın

30 Kostyumun konstruksiyasının yaradılmasından sonra dizayner tәrәfindәn nәzәrdә tutulmuş hansı
dәyişikliklәri yerinә yetirmәlidir?

•

mühәndistexniki
iqtisadi
texnoloji
funksional
texnoloji әmәliyyatlar

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

•

yaradıcılıq qabiliyyәtinә
rәssamlıq qabiliyyәtinә
layihә fәaliyyәtinә
yaradıcılıq prinsiplәri
bәdii yaradıcılığa

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

•

dizayn nәzәriyyәsini
humanitar mәdәniyyәtini
yaradıcılıq fәaliyyәtini
nәzәriyyәsini vә metodologiyasını
layihә mәrhәlәlәrini

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

•

texniki texnoloji
sosial iqtisadi
bәdii mәdәni
dizayn incәsәnәti
bәdii sәnaye

34 Dizayn özü layihә mәdәniyyәtinin qabaqlayıcı nәyidir?

•

idеyası
modеli
üsulu
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funksiyası
yaradıcılığı

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

•

incәsәnәtcini
layihәçini
tеxnoloqu
konstruktoru
rәssamını

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

•

sәmәrәli istеhsalın
müxtәlif formaların
bәdii konstruksiyaların
bәdii formaların
istеhsal üsullarının

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

•

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

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

•

texniki biliklәrinә
tәcrübә biliklәrinә
aldığı tәhsil biliklәrinә
yaradıcılıq mәdәniyyәtinә
bәdii biliklәrinә

39 Dizaynda mühәndistexniki vә tәbiәt vә tәbiәt elmlәri ilә yanaşı hansı biliklәrdәn istifadә edilir?

•

texniki
fәlsәfi
mexaniki
humanitar
texnoloji

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

•

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

41 Avropa ölkәlәrinin sәnayesindә aparılan texniki iqtisadi inqilablar nәticәsindә mәmulatların kütlәvi
istehsalında yeni nәlәrin әmәlә gәlmәsilә bağlıdır?
yeni texnoloji proseslәrin
texniki texnologiyanın
yeni layihәlәrin

•
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•

bәdii formaların
yeni avadanlıqların

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

•

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

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

•

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

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

•

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

45 Rәngin doyma dәrәcәsinin azalması nә demәkdi?

•

nisbi zәiflik demәkdir
onun qızarması demәkdir
onun qaralması demәkdir
onun ağarması demәkdir
işığın mәhdudlaşması demәkdir

46 Açıqlıqnәdir?

•

fәrqlәndirmә sәrhәdidi
eyni nisbәtdә olan bütün spektral rәnglәr
rәng tonu
rәngin kәmiyyәt xarakteristikası
keyfiyyәt xarakteristikası

47 İzomer nәdir?

•

düşәn işığın intensivliyi
rәngin keyfiyyәt xarakteristikası
rәngin kәmiyyәt sәciyyәsi
iki rәngin spektral eyni tәsiri
keçәn işığın intensivliyi

48 Dispersiya nәdir?

•

iki görmә әyrisinin arasında olan fәrq
kәmiyyәt xarakteristikası
rәngin keyfiyyәt xarakteristikası
cismin saçma göstәricisinin, işıq dalğasının uzunluğundan olan asıllıqdır
boya mәhlulu
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49 Geyim dizaynın mәqsәdi insanların tәlәblәrinә müvafiq, әtraf mühitin elementlәrin biri olan nәyin
layihәlәndirilmәsidir?

•

geyimin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsidir
konstruksiyaların layihәlәndirilmәsidir
texnoloji әmәliyyatların layihәlәndirilmәsidir
geyimin layihәlәndirilmәsidir
geyim elementlәrinin layihәlәndirilmәsidir

50 Geyim istehsal mәhsuludur, hәr hansı bir insanlar üçün fәrdi sifariş әsasında hazırlandığı kimi, eyni
zamanda hansı istehsalın mәhsulu ola bilәr?

•

standartlı
mexaniki sәnaye
sәnaye istehsalı
kütlәvi sәnaye
texnoloji

51 Geyimin әsas funksiyası ilә yanaşı hansı funksiyası vardır?

•

maşınları idarәetmә adaptasiya
idman yönlü adaptasiya
peşә yönlü adaptasiya
insanın hәr hansı bir fәaliyyәti ilә bağlı olan adaptasiya
hәrbi yönlü adaptasiya

52 Müasir geyim konsepsiyalarına nәlәr daxildir?

•

don, bluzka, kofta vә aksessuarlar
pencәk, şalvar, baş örtüyü, aksessuarlar
kostyum, baş örtüyü, papaq, aksessuarlar
paltar, ayaqqabı, baş örtüklәri vә aksessuarlar
köynәk, yubka, ayaqqabı vә aksessuarlar

53 Müasir geyim, fәaliyyәti müxtәlif sferalarda tәyin vә istifadә olunmasından asılı olaraq hansı qruplara
bölünür?

•

yaşına, hazırlama qaydasına, mövsümünә vә tәyinatına
yaşına, elementlәrinә, ornamentlәrinә, rәnginә
tәyinatına, materialına, istehsal texnologiyasına
mövsümünә, istehsal texnologiyasına, rәnginә
istehsal texnologiyasına, materialına, ornamentlәrinә

54 Biçimli vә tikişli Avropa stiliformasına görә bu paltar necә geyimdir?

•

ön hissәsi zәncir bağlaması ilә әyinә geyilәn insanın formasını tәkrar edir
bir neçә biçilmiş vә tikilmiş detallar standart ölçülәrinә uyğun gәlir
antropometrik ölçülәrinә vә formasına insan uyğun gәlir
kәnarlar hesabına bu paltar insan formasını tәkrar edir
müxtәlif ornamentlәrdәn ibarәt olan biçilib tikilmiş hissәlәr qadın donunu tәkrar edir

55 Fakturabu baş hissәdәn geyilәn geyimdir, o tikişsizkәsilmiş yaxalığı olur, biçimli vә tikişli ola bilәr,
bunlar qәdimdә necә adlandırılırdı?

•

aqraf, köynәk, tunika, xiton, oborka
xiton, miforma, safaro, oborka, kardiqan
don, köynәk, pencәk vә şalvar
plaş, panço vә tunikaya bәnzәr örtük
denim, qimatiy, volan, byfı, aqraf, panço
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56 Geyimin istifadә edilmәsindәn, insan bәdәninin örtülmәsindәn vә geyimin kәnarlarından asılı olaraq
hansı növlәrә bölünür?

•

daha çox hissәlәrә bölünmüş vә biçimli, tikilmiş
üç hissәlәrә bölünmüş vә biçilmiş, tikilmiş
iki hissәlәrә bölünmüş vә biçimli, tikilmiş
draplaşmış (biçimsiz, tikişsiz)
dörd hissәlәrә bölünmüş vә biçimli, tikilmiş

57 Әşya ümumilikdә hәyat tәrzinin әksi olmaqla, geyim isәinsan eyni zamanda onun nәyini әks etdirir?

•

rәnglәrini
ölçülәrini
formasını
hәyat tәrzini
erqonomikliyini

58 Sәnaye vә yüksәk moda haqqında bәhs etdirilmәsi hansı zәrurәti ilә bağlıdır?

•

geyimlәrә verilәn estetik tәlәblәrә әmәl edilmәsi ilә
gigiyenik cәhәtdәn ekoloji tәmiz geyim modellәrini tәrtib edilmәsi ilә
estetik cәhәtdәn әhalinin tәlәbatına uyğun geyimin istehsalı ilә
yüksәk keyfiyyәtli geyim modellәrini tәrtib edilmәsi ilә
mövsümi geyim kolleksiyalarının nümayişi ilә

59 Geyim dizayneri, hәr şeydәn öncә öz ideyalarını geyim modellәrindә, nәzәri baxışını isә necә tәcәssüm
etdirirlәr?

•

geyimlәrin sәrgisi şәklindә
müasir geyimlәrin baxışı şәklindә
geyimlәrә baxışı şәklindә
moda nümayişi şәklindә
geyimlәrin nümayişi şәklindә

60 Geyim yeni modasına baxışının әsaslandırılmasının aparıcı roldizaynerlәrә deyil, hansı şәxslәrә
mәxsusdur?

•

modelçi vә bәdii şuraya
konstruktor vә texnoloqlara
modelçi rәssamlara vә konstruktorlara
moda tәnqidçilәrinә vә şәrhçilәrә
dizayner vә estetikaçılara

61 Dizaynerlәrin bir qayda olaraq geyim yeni modasına baxışının şifahi әsaslandırılması mühasibә vә ya bir
mәtbuatın şәrti şәklindә necә keçirilir?

•

modelin eskizinsәn sonra
modelin layihәlәndirilmәsindәn әvvәl
modelin nümayişindәn әvvәl
modellәrin nümayişindәn sonra
modelin qurulmasından sonra

62 Geyim dizaynerlәri arasında yaradıcılıq konsepsiyalar, mühazirәlәr şәklindә ifadә edilmәsi hazırda hansı
vәziyyәtdәdir?

•

belә xüsusiyyәtlәri mәhduddur
belә xüsusiyyәtlәri kifayәt qәdәrdir
belә xüsusiyyәtlәrindәn geniş istifadә edilir
belә xüsusiyyәti yoxdur
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belә xüsusiyyәtlәri azdır

63 Geyim dizaynın әsas mәqsәdi reklam vә istehsalla bağlı olmasına baxmayaraq onun hansı tәşkilatlarla
әlaqәsi yaranmışdır?

•

bәdii layihәlәndirmә
istehsal
rәssamlıq
ticarәt
dövlәt standartlar

64 Geyim dizaynı müәyyәn dәrәcәdә bu tәşkilatçılıq rolunu hansı vasitәlәrlә yerinә yetirir?

•

moda yarmarkaları, geyim nümayişinin salonları
moda sәrgilәri, podiumlar, moda sevәrlәrin salonları
geyim modasının nümayişi, moda hәftәlәri
moda yarmarkaları, moda hәftәlәri salonlar
yeni modanın baxışı, moda yarmarkası

65 Geyim dizaynıonun ümumilikdә tәcrid olunmasını müәyyәn edәn hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

yaxşı
qәnaәtbәxş
qeyri normal
spesifik
normal

66 Dizayn üçün әsas mәsәlә texniki, mühәndis vә tәnbiәt elmlәrinin biliklәri ilә yanaşı hansı humanitar
fәnlәrin vasitәlәrindәn dә istifadә edilmәlidir?

•

sosiologiya, kulturologiya, psixologiya, semiotika
fәhlә, kutrologiya, sosiologiya, psixologiya, semiotika
psixologiya, semiotika, morfologiya, kulturologiya
estetika, sosiologiya, psixologiya, semiotika
morfologiya, semiotika, antropometriya,psixologiya

67 Dizaynın әsas problemi olan bәdii dәyәrlәrindәn mәdәni vә insanın bioloji tәbiәtinә uyğun olan nәyin
yaradılmasıdır?

•

interyerlәrin
predmet alәminin
geyim mәmulatlarının
yaşayış binalarının
maşın vә cihazların

68 XIX әsrin bir texniki möcüzә digәrini әvәzlәyirdi: dörd tәkәrli minik arabası vә qaz lәlәyi ilә başlayan әsr
hansı texnikalarla bitdi?

•

dördtәkәrli avtomobil vә üç tәkәr velosipedlә
qatar vә tikiş maşınları ilә
velosiped vә tikiş maşınları ilә
avtomobil vә çap makinası ilә
zinger tikiş maşını vә velosipedlә

69 Neçәnci әsr texnikanın son dәrәcәdә heyrәtlәndirici inkişaf әsri idi?
XX
XVII
XVI

•
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•

XIX
XVIII

70 Buxar qazanı, daxili yanacaq mühәrriki, elektrik mühәrriki, tәyyarә kimi ixtiralar tәkcә maşınqayırmada
deyil, hәm dә nәyin inkişafında tarixi mәrhәlә oldular?

•

memarlıqda
mexanikada
elmdә
dizaynda
cihazqayırmada

71 Tәcrübә göstәrdiyi kimi texniki mühәndisin yalnız bәdii sualların hәllinin nәticәsindә hansı mәhsulları
yaratmaq olar?

•

birinci növ
yararlı
keyfiyyәtli
rәqabәt qabiliyyәtli
standarta uyğun

72 İstehlakçıların tәlәblәrinә uyğun olan cәlbedici zahiri görünüşü olan mәmulatlarla yanaşı maşın
istehsalatını yaradan hansı peşәkarlara ehtiyac yaranırdı?

•

tәmirçilәrә
elektriklәrә
mexaniklәrә
texnoloqlara
dülgәrlәrә

73 İstehsalat sәnayesi sahәlәrindә istehlakçılar istehsal olunan mәhsulun zahiri görünüşünün gözәlliyinә,
elәcә dә nәlәrә daha çox fikir verirlәr?

•

rahatlığına vә keyfiyyәtinә
keyfiyyәtinә
zahiri görünüşünә
çoxçeşidli olmasına vә istismar rahatlığına
rahatlığına

74 Sәnaye inqilabının yaranması ilә әlaqәli kütlәvi maşın istehsalından әmәlә gәlәn iş bölgüsünün
yaranmasını hansı әsrin sonuna aid edirlәr?

•

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

75 Neçәnci ildә hazır geyimin istehsal sahәsindә pretaporte anlayışı mövcud idi?

•

1952ci illәrdә
1955ci illәrdә
1960cı illәrdә
1950ci illәrdә
1962ci illәrdә

76 Rәng haqqında elm traktatı neçәnci ildә dәrc olunub?
1811
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•

1812
1809
1810
1808

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

•

avtomobillәri
maşın hissәlәrini
aqreqatları
mәişәt predmetlәrini
traktorları

78 Uyğun mәmulatın funksional nümunәsinә nә deyilir?

•

alәtlәr
forma
model
prototip
mәmulat

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

•

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

80 Metodiki cәhәtdәn faktorları hansı qruplara bölmәk oalr?

•

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

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

•

şәhәrlәrin layihәlәndirilmәsi
predmetlәrin layihәlәndirilmәsinә
dәzgahların layihәlәndirilmәsinә
mühәndis layihәlәndirilmәsinә
binaların layihәlәndirilmәsinә

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

•

mәmulatın keyfiyyәtindәn
texnoloji proseslәrdәn
texnologiyadan
bu sistemdәn
mәmulatın bәdii tәrtibatından

83 Kanonun strukturuna, formasına vә bәzәyinә görә hansı әşyalar yaradılmışdir?
mәtbәx әşyaları
kostyumlar
12/100

22.12.2016

•

geyimlәr
mәişәt әşyaları
qabqacaqlar

84 Prеdmеtlәrin kompozisiyasında ornamеntlәrin әhәmiyyәti nәdәn ibarәt idi?

•

xarici görkәmindәn
zövqә uyğunluğundan
еstеtik әhәmiyyәtindәn
mәnәvi funksiyasından
yaraşıqlı olmasından

85 Insanların biribiri ilә ünsiyyәti hansı vasitә ilә başlamışdır?

•

müxtәlif әşiyalarla
işarә ilә
obrazla
sözlә vә simvollarla
müxtәlif sәslә

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

•

informasiyasını
tеxnologiyasını
konstruksiyasını
layihәsini
eskizini

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

•

tәrtibеtmә
eskizçәkmә
makеtlәşdirmә
layihәlәndirmә
modеllәşdirmә

88 Hansı әsrdә sәnayе kütlәvi istеhsal tәcrübәsinә çatmışdır?

•

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

89 Әmәk bölgüsü hansı dövrdә yеni mәrhәlәyә çata bilmişdir?

•

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

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

•

kanon
nümunә
şablon
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konstruksiya
tеxnologiya

91 Dizayn XX әsrin layihә fәaliyyәtinin nәyidir?

•

fеnomеni
üstünlüyü
ixtirası
yеniliyi
kәşfi

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

•

texnoloji
kommersiya
layihә
estetik
sәmәrәli

93 Dizayner yaradıclığı hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

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

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

•

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

95 Prototip sözünün mәnası nәdir?

•

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

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

•

standartların tәlәblәrini
keyfiyyәt mәsәlәlәrini
kompleks mәsәlәlәri
texniki mәsәlәlәri
texnoloji mәsәlәlәri

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

•

genişlәndirilmәsinә
sıxışdırılmasına
yenilәşmәsinә
aşağı düşmәsinә
mәhdud olmasına
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98 XIX әsrdә elmi texniki tәrәqqisi reqion mәdәniyyәtlәrin qarşılıqlı nәyi verdi?

•

mәdәni yüksәlişi
anlayışı vә zәnginliyi
texnologiyanı
texnikanı
tәsәrrüfatın inkişafını

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

•

sonuncu fazsası
aralıq fazası
әsas fazası
birinci fazası
ilk fazası

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

•

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

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

•

gündәlik tәlәbata
istehsal tapşırığına
tapşırığa
sifarişә
göstәrişә

102 Layihәçi üçün prototipin layihәlәndirmә әmәliyatları, edilәn dәyişikliklәrin mәqsәdi, mәnası, vasitәlәri
bütün bunlar prototipin nәyidir?

•

texnologiyası
ayrılmaz hissәsi
mühüm mәsәlәlәri
ifadә formaları
әmәliyyatları

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

•

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

104 Prеdmеtlәrin ornamеntlәrlә bәzәdilmәsi hansı prеdmеtlәrin istеhsalında istifadә еdilirdi?

•

üst paltarların
mәişәt әşiyaların
qabqacaqların
gеyim vә saxsı qabların
mеbеlin
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105 Rusiyanın әdәbiyyat vә incәsәnәt laureatı N.V. Voronov dizaynın kеçdiyi yolu vә onun xüsusiyәtlәrini
tәhlil еdәrәk nәyi müәyyәn еtmişdir?

•

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

106 Tarixi tеxnika ibtidai insanın primitiv әmәk alәtlәrindәn başlayaraq hansı müasir maşınlaradәk öz inkişaf
dövrünü kеçmişdir?

•

tеxnoloji
tеxniki
mеxaniklәşdirmә
avtomatlaşdırma
kamillәşmә

107 Dizaynеr tәhsili layihәlәndirmәnin nәyin istiqamәtindә formalaşır?

•

fәlsәfәnin
mеtodunun
tеxnikasının
mәdәniyyәtin
incәsәnәtin

108 İncәsәnәt vә sәnәtkarların әlaqәsi dövründә sonrakı illәrdә yaranan vә tәsir göstәrәn nәzәriyyәnin әsas
mövqelәri nәyin bәdii prinsiplәrini ifadә edir?

•

bәdii tәrtibatın
bәdii konstruksiyanın
kompozisiyanın
dizaynın
layihәlәndirmәnin

109 Neçәnci әsrin sonunda İngiltәrәdә İncәsәnәt vә sәnәtkarların әlaqәsi dövrü başlanmışdır?

•

XVIII
XVII
XX
XIX
XVI

110 Sәnaye istehsalı prosesindә әmәyin bölünmәsi baş verdi, dizaynın tәsviri layihә fәaliyyәtinin fәrdi
formasına çevrilәcәk peşә kimi formalaşaraq hansı peşәni yaratdı?

•

tәrtibatçı
modelçi
layihәçi
dizayner
nizamlayıcı

111 Sәnaye әsrinin gәlişi ilә mәmulatların ilk nümunәlәri necә yaradıldı?

•

nümunә formasında, çertyoj vә maket formasında
bәnd, sxem formasında
maket, çetyoj formasında
çetyoj, model vә tәcrübi nümunәlәr formasında
hissәlәrin bәndi, çertyoj vә nümunә formasında
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112 Leonardo da Vinçi rәnglәrin neçә mümkün aspektini seçmişdir?

•

5
4
8
2
3

113 Rәng sistemlәrini ilk dәfә kim yaradıb?

•

Coze Mellord Vilyam Terner
Mixail Lomonosov
Kelmholtsun
Leonardo da Vinçi
İvan Konstantinoviç Ayvazovskiy

114 Rәngin tәsviri aspektlәri, onun insana tәsirini hansı elm öyrәnir?

•

mәdәniyyәt
harmoniya
fizika
koloristika
rәssamlıq

115 Geyim dizaynın kolleksiyalarının layihәlәndirilmәsi hansı istehsal ilә bağlıdır?

•

müasir istehsal ilә
texnoloji istehsal ilә
fәrdi istehsal ilә
kütlәvi istehsal ilә
mexaniki istehsal ilә

116 Geyim müasir dövrdә hansı növ istehsal mәhsuludur?

•

mexaniki istehsal
fәrdi
mexaniki
kütlәvi
texnoloji

117 Hansı rәng bütün rәnglәrin işığını әks etdirir?

•

sarı
qırmızı
qara
ağ
göy

118 Rәng haqqında elm i kim dәrc edib?

•

Volfqanq Höte
Helmholtsun
Veber
Mixail Lomonosov
İsaak Nyuton

119 Spektri neçә rәngә bölüşdürmә qәbul edilib?
6
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•

9
5
7
8

120 Pretaporte üzәrindә modelçi vә ya firma nişanı olan necә geyinir?

•

üzәrindә fәrdi istehsalçının nişanı olan hazır geyimdir
üzәrindә firmanın nişanı olan kostyumdur
üzәrindә modelçinin ismi olan geyimdir
yüksәk keyfiyyәtli hazır geyimdir
üzәrindә firmanın nişanı olan kostyumdur

121 Bizim ölkәdә yaxın zamanlaradәk peşәkar geyim dizayneri vә ya stilist peşәkarları hazırda necә
adlandırırlar?

•

geyim, ayaqqabı, baş örtüyünün nәzarәtçilәri
geyim, ayaqqabı, baş örtüyünün layihәçilәri
geyim, ayaqqabı, baş örtüyünün texnoloqları
geyim, ayaqqabı, baş örtüyünün modelçilәri
geyim, ayaqqabı, baş örtüyünün mexaniklәri

122 Geyim dizaynın layihә obyektlәri hansı istehsal sahәlәrin bölünür?

•

kütlәvi istehsala aid müxtәlif geyim parçaları vә bәzәk әşyaları
müxtәlif idman növlәrinә uyğun geyim vә ayaqqabıları
idman geyimlәri, ayaqqabıları, bәzәk әşyaları
kostyum, trikotaj, ayaqqabı, baş örtüklәri vә bәzәk әşyaları
fәrdi istehsalına aid trikotaj vә bәzәk әşyaları

123 Әşyaların layihәlәndirilmәsindә funksional yanaşma, prosesin öyrәnilmәsini modelin işlәnmәsini,
nәticәdә, insanın dәyişәn rәngarәng tәlәblәrinә cavab verәn hansı obyektin yaradılmasını müәyyәn edir?

•

insanın bәdәn quruluşuna uyğun geyimlәrin
modanın istiqamәtinә kostyumun
yeni estetik tәlәblәrinә uyğun geyimin
yeni funksiyaya malik olan obyekti
ilin mövsümünә uyğun vә gigiyenik geyimlәrin

124 Cәmiyyәtdә әnәnәvi olaraq, hәr hansı bir insana mәxsus olmayan geyimin geymәsinә münasibәt necә
idi?

•

qanundan asılı idi
insanın öz mövqeyindәn asılı idi
qәnaәtbәxş
qadağan olmuşdur
cәmiyyәtin rәyindәn asılı idi

125 Tacik xalqının kişilәrinin milli kostyumlarının rәngi vә macar xalqının qadınlarının baş örtüklәrinin
rәngi insanların hansı mövqeyindәn xәbәr verir?

•

qәdim olmasından
inkişafından
mәdәniyyәtindәn
sosial mövqeyindәn
milli әnәnәsindәn

126 Müasir Avropa kostyumu, insanın yaşını müәyyәn edә bildiyi kimi dә gizlәdә bilir, milli kostyum isә bu
cәhәtdәn necә fәrqlәnir?
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•

insan yaşını
insan yaşını qәnaәtbәxş müәyyәn edә bilәr
insan yaşını qeyri dәqiq müәyyәn edә bilәr
insan yaşını dәqiq müәyyәn edә bilir
insan yaşını tәxmini müәyyәn edә bilәr

127 Kostyum insanlar arasında әlaqәnin bir növü olub, insan haqqında hansı mәlumatlar verir?

•

siyasi baxışını, onun kostyumunun hansı dövrә aid olmasını
insanın geyimindә, müxtәlif ornamentlәrdәn istifadәsini
insanın xarici görkәminin estetik olmasını
ictimai mövqeyini, siyasibaxışını, estetik zövqünü vә mәdәniyyәti
müxtәlif dövrlәrә aid olan geyim stillәrindә istifadәsini

128 Müәyyәn insanla vә ya ictimai qruplarla әlaqәli olduğundan kostyum da geyim kimi hansı
xüsusiyyәtlәrinә malikdir?

•

xarici görkәminin yaraşıqlı vә gözәl görünmәsi
insanın xarici görkәminin yaxşılaşdırılması
xarici mühitin mәnfi tәsirlәrindә qorunması
mühafizә, faydalı vә praktiki xüsusiyyәtlәrinә
insanın eleqantlı görünmәsi

129 Kostyum müәyyәn regionun (әrazinin) hansı xassәlәrini özündә әks etdirir?

•

insanın yaşını vә cinsini
milli dәyәrlәrini, insan yaşını, cinsini vә fәaliyyәtini
mәhdud tarixi mәrhәlәlәrini, mәnsubiyyәtini
adәt vә milli dәyәrlәrini, mәhdud tarixi mәrhәlәlәrini
iş fәaliyyәtini vә yerli mәnsubiyyәtini

130 Kostyumsiyasi, ictimai, milli, yerli mәnsubiyyәti vә insanın yaşını, cinsini, iş fәaliyyәtini әks
etdirmәklә, eyni zamanda onun daha hansı göstәricilәrini müәyyәn edir?

•

әvvәlcәdәn tәrtib edilmiş modelә әsasәn hazırlanmış geyim sistemi vә predmetidir
vahid geyim modelinin ideya üzrә cәmlәnәn paltar sistemi elementi vә predmetidir
geyim modelinin texnoloji ardıcıllıqla istehsal olunmuş predmetidir
vahid fikri, ideya vә tәyinat üzrә cәmlәnәn geyimin sistem elementi vә predmetidir
müәyyәn edilmiş ardıcıllıqla istehsal edilmiş geyim sistemi vә elementidir

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

•

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

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

•

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

133 Dizayner yaradıcılığı әn müxtәlif sahәlәri vә müxtәlif nәyi әhatә edir?
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•

layihәlәri
avadanlıqları
әmәliyyatları
mәmulatları
texnologiyanı

134 Sәnayе dizaynı nә vaxt yaranmışdır?

•

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

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

•

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

136 Kanon tipli istеhsalın layihәlәndirilmәsini nеcә adlandırırlar?

•

bәdii еstеtik
konstruktor
tеxnoloji
prototip
ilkin

137 Hazırda Parisin yüksәk moda evindә, tәrkibindә 20dәn az olmayan işçi vә üç daimi modelçisi olan
sexindәki qaydalara әsasәn geyim modellәrinin istehsalında işlәyәnlәrin neçә faizi tikiş maşının da
işlәmәsinә icazә verilә bilәr?

•

31 faizi
28 faizi
25 faizi
30 faizi
32 faizi

138 Hansı sәth işığı tamamilә әks etdirmir?

•

narıncı
boz
ağ
qara
sarı

139 Bu gün mәkanın xüsusi növlәri vardır vә onları hansı qanunlara әsasәn yaradırlar. Bu xüsusi növlәr necә
adlandırılır?

•

teploxodun oturacaqları, sәrnişin qatarının zalı, avialayner salonu
kosmik gәminin kayutası, aviolaynerin kabinası
avtobusun kupesi, paraxodun zalı, kosmik gәminin zalı, avialaynerin kabinası, avtomobilin kabinası
avialayner salonu, qatarın kupesi, teploxodun kayutası, kosmik gәminin kayutası
sәrnişin qatarının zalı, aviolaynerin zalı, traktorun kabinası

140 Әşyanın mәkan mühitini yaradan, dizaynerin işi ilә memar vә rәssam işi ilә müqayisә etdikdә hansı
nәticәyә gәlmәk olar?
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•

memar qapı vә pәncәrә yerinin forması, işıq, sәthlәrin kömәyi ilә “mәkan” yaradır, rәssam onun estetikliyini,
bәdii obrazlarını bu mәkanın sәthi ilә işlәyir
sәthlәrin rәng fakturasının kömәyi ilә estetikliyini yaradır
memar sәthin obrazını yaradır
rәssam sәthlәrin rәng fakturasının kömәyi ilә mәkanı yaradır
rәssam arxitektonika vә pәncәnrә yerinin formasının rәng fakturasını yaradır

141 Müasir dizaynerin fәaliyyәti ayrıayrı predmetlәrin yaradılması ilә mәhdudlaşmayaraq, onların bu gün
diqqәt sahәlәri, mәs., istәr ictimai binanın vә ya yaşayış evinin binası, istәrsә dә daha hansılar ola bilәr?

•

dövlәt standartlarının әmәl edilmәsi
әmәliyyatların mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
texnoloji әmәliyyatların tәkmillәşdirilmәsi
xarici mәkanın landçaftı, şәhәr mühitinin dizaynında
rәnglәrdәn sәmәrәli istifadә edilmәsi

142 Әsasını, mәkandan kompakt vә rasional istifadә rtmәk prinsiplәri tәşkil edәn dizayndan, mәkan şәraitinә
uyğunlaşdırmaq vә öz xarici quruluşunu dәyişәn qabiliyyәtin xüsusiyyәtlәrini kimlәrin fәaliyyәtindә çox
istifadә edilir?

•

modelçilәrin
texnoloqların
rәssamların
dizaynerlәrin
konstruktorların

143 Memarlıqda vә mebel istehsalında mobillik prinsiplәri hansı vaxtdan mövçuddur?

•

2000ci ildәn
1930ci illәrdәn
Yaxın illәrdәn
Çoxdan
1980cı illәrdәn

144 Materiallar vә konstruksiyaların qәnaәtçiliyi vә mәkandan istifadә edilmәsi haqqında daha hansı
dizaynın mәhşur mәktәbin tәdrisinin әsas prinsiplәri idi?

•

LDD vә TUdә
MDD vә TUdә
Çikaqo/ MUdә
BXUTEMACda
PDD vә TUdә

145 Bauhauzun hansı direktorlarından biri yazırdı: Yer üzündәki bütün әşyalar funksiya vә qәnaәtcilliyin
hasilindәn ibarәtdir ?

•

Samuel Kromptom
Ceyms Vayt
Henri Koul
Hans Mayer
Riçard Robert

146 Neçәnci әsrdә bir sıra ölkәlәrdә hökmranlıq edәn memarlıq üslubu, funksionalizmlә dizaynın sıx әlaqәsi
göstәrilir?

•

XlX әsr
XVll әsr
XVl әsr
XX әsr
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XVlll әsr

147 Mәmulatın formasını yaratmaq üçün konstruktor texnoloji әmәliyyatları vә dizaynerlerlәrin eskizlәri,
modellәşdirilmәsi necә öyrәnilirdi?

•

fәrdi olar
normativlәrә әsasәn
tәlәblәrә uyğun
xüsusi dәqiqlik
dövlәt standartına әsasәn

148 Mәmulatın adәtedilәn ornament rәsimlәrindәn ibarәt olan dekor deyil, hәm dә formanın nәyi bәzәyirdi?

•

gigiyenikliyi
bәdii tәrtibatı
quruluşu
hәndәsiliyi
xarici görünüşü

149 Nәhәng Maykrosolft korporeyşn kompaniyası yeni kompyuter sican (mausun) istehsaldan әvvәl,
mühәndis , dizayner, psixoloqlar cәlb edәrәk, apardıqları tәdqiqat nәticәsindә hansı üstünlüklәri әldә
etmişdir?

•

bu elementin sәmәrәli şәbәkәyә qoşulması
bu elementin sәmәrәli formasını
bu elementin sәmәrәli ölçüsünü
bu elementin sәmәrәli variantı әvvәlkinә nisbәtәn, çox istifadә olunmuşdur
bu elementin sәmәrәli istifadәsini

150 Hansı sәbәbdәn hazırda bir çox dizayner şöbәlәrindә insan faktoru üzrә mal alanlarla mütәxәssislәr
arasında olan әlaqәni diqqәtlә izlәyәn sәnaye psixoloqları işlәyirlәr?

•

texnoloji әmәliyyatlarda olan nöqsanların sәbәbindәn
mәmulatın stil vә modanın tәlәblәrinә uyğun gәlmәsi
yüksәk keyfiyyәtli mәmulatın istehsalı
malların mürәkkәblәşmәsi vә alıcının tәlәbkarlığının artması
rәnglәrdәn düzgün istifadә edilmәmәsi

151 Yaxşı dizayner çox vaxt istehsalçı firmanın nәyi hesab olunur?

•

mühәndisi
nәzarәtçisi
istehlakçı nümayәndәsi
texnoloqu
bәdii tәrtibatçısı

152 Müasir dizayner avtomobildә komfort şәraitini yaradarkәn tәkcә estetik rahatlığı deyil, hәm dә
avtomobilin vә istehsalçı firmanın nәyini tәrtib etmәlidir?

•

tәhlükәsizlik istismarını
formanın müasirliyini
xarici görünüşü vә rahatlığı
bәdii obrazını vә imicini
yüksәk sürәti

153 Müasir avtomobildә idarәetmә panelinin cihazlarının yerlәşdirilmәsindәn başlayaraq digәr elementlәrinә
kimi, dizaynerin iş prosesindәn hansı obyektlәr sayılır?
tәhlükәsiz idarәedilmәnin tәmin edilmәsi, avtomatlaşdırma
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•

tәmir etmә, nizamlama, tәkmillәşdirmә, sәmәrәlәşdirmә
layihәlәndirmә, avtomatlaşdırma, nizamlama
tәdqiqat, tәcrübәlәr vә çoxsaylı yoxlamalar keçәn
ixtira, axtarış, elementlәrin nizamlanması

154 Erqonomikainsanın psixofizioloji vә funksional xüsusiyyәtlәrini öyrәnәn hansı mühitin yaradılması
üçün lazımi parametrlәri tәmin edәn xüsusi elmdir?

•

qәnaәtbәxş
yaxşı
normal
konfortlu
standarta uyğun

155 Mәmulatın ucuzluğu vә hissәlәrinin forması arasında olan әsas hüquqi fәrq nәdir?

•

sәmәrәli layihәlәndirmә
keyfiyyәtli material
sәmәrәli konstruksiya
erqonomika
keyfiyyәtli texnologiya

156 Mәmulatın hansı әn әsas xüsusiyyәtlәri әtraflı düşünülmәsini özündә cәmlәşdirәn mәsәlәlәır birbirilә
rәqabәtә girdi?

•

mәmulatın gigiyenikliyi
mәmulatın materialı
mәmulatın konstruksiyası
mәmulatın ucuzluğu vә forması
mәmulatın istehsal texnologiyası

157 Tәksaylı mәişәt әşyalarını hazırlayan sәnәtkarın bacarmadığının, yәni maşın istehsalının optimal
mövqeyini,estetik zövqlәri vә onun istismarını nәzәrә alaraq, mәmulatın nәyi dizayner peşәsinin әsas tәrkib
hissәsi oldu?

•

erqonomikliyi
keyfiyyәti
layihәlәndirilmәsi
forma axtarışı
bәdii tәrtibatı

158 Kütlәvi sәnaye istehsalı şәraitindә yaranan vә dizaynın yarandığı gündәn әsas mәqsәdi istehlakçının
bahalı olmayan vә daha hansı tәlәblәrinin nәzәrә almağa yönәlmişdir?

•

rahatlıq
gigiyenik
erqonomik
estetik vә utilitar
istismar

159 Tәsviri layihә fәaliyyәtinin digәr növlәrindәn fәrqli olaraq dizayner hansı anlayışlar ilә sıx bağlıdır?

•

fiziki, mexaniki xüsusiyyәtlәri
istehsal texnologiyası
bәdii layihәlәndirmә
konfort anlayışları
mәmulatın keyfiyyәti
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160 Sovet rusiyasında dizayn anlayışını ifadә etmәk üçün tәyin olunmuş dәrgi neçәnci illәrdә әn mәhşur
Texniki estetika adlandırılırdı?

•

8090
6070
5060
6080
7080

161 XX әsrin әvvәllәrindә Amerika vә bir sıra avropa ölkәlәrinin yaranan yeni üslub cәrәyan olan
Funksionalizm dizaynda yeni formaәmәlәgәtirmә prinsiplәrin liderlәri kimlır olmuşlar?

•

Karl Bents, Qotlib Daymler, Vilhelm Maybax
K.Maleviç, A.Rodçenko, V.Tatlin
Anri van de Valde, Lisitskiy, Artur Braunar
Luis Salliven, Lloy Rayt, Peter Berens, Miss van der Roy, Valter Qropius, Tomas Ritvild
Uilyam Morris, Brayen, Henri Koul, Zaxariya Yansen

162 Çikaqo memarlıq mәktәbinin yaradıcılığından biri vә amerika memarlıq dizaynının patriarxı kim
olmuşdur?

•

Uolter Tiq
Pit Mondrian
Tomas Ritvild
Luis Salliven
Laslo Moxoy Nad

163 XX әsrin әvvәlindә bir sıra avropa ölkәlәrinin memarlığında formaların әmәlәgәlmә prinsiplәrinin
inkişafı üçün nә olmuşdur?

•

yeni istiqamәt
müasir memarlığın başlanğıcı
yeni üslub
nәzәri baza
yeni texnologiya

164 1929cu ilin ümumdünya böhran başlanğıcı ilә amerika dizaynı kütlәvi xarakter olaraq, mövcud
kommersiya çevrilib nәyi yaratdı?

•

dizayn peşәsini
dizayn sәnayesini
dizayn kommersiyasını
dizayn metodikasını
dizayn üslubunu

165 Almaniyada  Bauhauz vә sovet Rusiyasında ilk dizayn mәktәblәri nә vaxt yaranmışdır?

•

XX әsrin 60ci illәrindә
XX әsrin 40ci illәrindә
XX әsrin 30ci illәrindә
XX әsrin 20ci illәrindә
XX әsrin 50ci illәrindә

166 Nә üçün bәzәn dizayner peşәsinin yaranma tarixi XX әsrin әvvәli ilә әlaqәlәndirilir?

•

mәktәblәrdә ilk dizayner diplomçu mütәxәssislәrin buraxıldığına görә
alman elektrotexniki kompozisiyanın buraxılan mahsulun tәsirinә görә
müәssisәlәrin firma üslubunu yaratma imkanlarına görә
o vaxtlar rәssamlar sәnaye sahәlәrindә yüksәk vәzifә tutduqlarına görә
24/100

22.12.2016

amerika avtomobil firması "ford motors"firma üslubuna görә

167 Parisin yüksәk moda evindә çalışan dәrzilәrin yüksәk moda sindikatının üzvü olması üçün verilәn hansı
tәlәblәrә uyğun olmalıdır?

•

ildә 74 modeldәn az olmayaraq, ildә iki dәfә geyim kolleksiyalarını nümayiş etdirmәk vә bütün qaydalara әmәl
etmәk.
ildә 82 modeldәn az olmayan, ildә iki dәfә geyim kolleksiyalarını nümayiş etdirmәk vә bütün qaydalara әmәl
etmәk
ildә 80 modeldәn az olmayan, ildә iki dәfә geyim kolleksiyalarını nümayiş etdirmәk vә bütün qaydalara әmәl
etmәk
ildә 75 modeldәn az olmayan, ildә iki dә geyim kolleksiyalarını nümayiş etdirmәk, qaydalara әmәl etmәk
ildә 72 modeldәn az olmayan, ildә iki dәfә geyim kolleksiyalarını nümayiş etdirmәk vә bütün tәlәblәrә әmәl
etmәk

168 . Geyim dizaynı anlayış, ümumilikdә kostyumun yaranması fәaliyyәti әsasında yayılır, yalnız hazırlanan
kütlәvi geyimlә deyil, hәm dә hansı müәyyәn funksiya daşıyan geyimin sәnaye kolleksiyaların yaranması ilә
kifayәtlәnmir?

•

idman geyimi
kimyәvi sexlәrdә işlәyәnlәrin geyimi
istehsalat geyimi
xüsusi geyimi
metal әritmә sexlәrindә işlәyәnlәrin geyimi

169 Geyimin böyük sәnaye modaları keçirilәn vә mövsüm kolleksiyaları iki ildә tәqdim olunan şәhәrlәr necә
adlandırılır?

•

qadın geyimlәrinin modasının nümayişi
qadın geyimlәrinin moda paytaxtı
yüksәk moda paytaxtı
moda paytaxtı
yüksәk moda şәhәri

170 Florensiyada, sәnaye qadın geyimlәrinin modası ilk dәfә neçәnci illәrdә vә Parisin salonunda preta
porte hazır geyimlәr nümayiş etdirilmişdir?

•

1952ci ildә Florensiyada, 1958ci ildә Parisdә
1948, 1951ci illәrdә Florensiyada, 1956cı ildә Parisdә
1955ci ildә Florensiyada, 1957ci ildә Parisdә
1950ci ildә Florensiya, 1960cı ildә Parisdә
1948ci ildә Florensiyada, 1954cü ildә Parisdә

171 Optik sıxlığını hansı cihazla ölçürlәr?

•

istilik şkalasıyla
lükslә
lümenlә
densiometrlә
termometrlә

172 Boyamanın birinci növündәrәng, rәnglәnәn cismin strukturuna daxil olar?

•

rәng tündlәşir
rәng açıq rәngә çevrilir
rәng boz rәngә çevrilir
rәng dәyişir
rәng zәiflәyir

173 Boyama neçә növü bölünür?
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•

4
5
7
3
.02

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

•

sәrgi dizaynı
memarlıq mühitinin dizaynı
interyer dizaynı
eksteryer dizaynı
landşaft dizaynı

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

•

dekorativ incәsәnәt
boyakarlıq
qrafiki dizayn
rәssamlıq
ornament dizaynı

176 Hansı sahәnin dizaynı istehlak predmetlәrin istehsalı kütlәvi xarakter daşıyır?

•

sәnaye dizaynı
cihaz qayırma
maşınqayırma
metallurgiya
yüngül sәnaye

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

•

ayrılmaz üstünlüyü
ayrılmaz faktoru
ayrılmaz hissәsi
ayrılmaz göstәricisi
mühüm göstәrici

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

•

istismar xassәsinә
gigiyenik tәlәblәrinә
keyfiyyәtin nәzarәtinә
istehsalçıya doğru
istismar dövrünә

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

•

konstruktiv
kompozisiyasının
sosial iqtisadi
problemlәrinin
tәhlükәsizlik
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180 Ibtidai insanlar tәkcә daşdan dеyil, hәm dә ovladıqları balıq vә hеyvanların sümüklәrindәn nә üçün
istifadә еdirdilәr?

•

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

181 Art dizaynın әsas xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

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

182 Gеyim dizaynında istifadә еdilәn prеtaportе tеrminin mәnası nәdir?

•

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

183 Italyan dilindә disеqno tеrminin mәnası nәdir?

•

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

184 Latın dilindә işlәnilәn dеsiqnarе tеrminin mәnası nәdir?

•

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

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

•

konstruksiyanın
istеhsalın
mәdәniyyәtin
incәsәnәtin
tеxnologiyanın

186 Art dizayn yaradıcılığı dekorativ tәtbiqi incәsәnәtin nәyini tәrәnnüm edir?

•

modanın ideyalarını
klassik stilinin ideyalarını
modern stilinin ideyalarını
avanqard axının ideyalarını
idman stilinin ideyalarını
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187 Hansı qrup mәmulatların layihәlәndirilmәsi nisbәtәn çox elmi tutumlu vә mürәkkәb olduğundan
dövlәtin hansı potensialını müәyyәn edir?

•

bәdii incәsәnәtini
texniki inkişafını
mәdәni inkişafını
tәsәrrüfatiqtisadi
elmi inkişafını

188 Dizaynın әsas üsulu nәdir?

•

layihәlәndirmә
bәzәk еlеmеntlәrindәn istifadә еdilmәsi
kompozisiya
komponovka
ornamеntlәşdirmә

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

•

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

190 1969cu ildә Bеynәlxalq sәnayе şurasında dizaynın müәyyәnlәşdirilmәsinә dair qәbul еdilmiş qәrarında
mәmulatın hansı xassәlәri nәzәrdә tutulurdu?

•

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

191 Cәnuba yönәlmiş, yaxşı işıqlandırılan mәkanların tәrtibatında hansı tonlardan istifadә etmәk olar?

•

qara
bozumtul
açıq sarı
bozumtul mavi
ağ

192 Zәif işıqlandırılmış mәkanı hansı tonlarla tәrtib etmәk yaxşıdır?

•

ağ vә mavi
ağ vә qara
göy vә yaşıl
açıq sarı vә açıq çәhrayı
qırmızı vә narıncı

193 Mәkanların tünd tәrtibatı işıqlanma, işıqlandırmanın variantından asılı olaraq orta hesabla neçә faiz
aşağı salır?

•

7080%
5060%
510%
2040%
1
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194 Süni işıqlandırmada nә baş verir?

•

әşyaların sönük vә boz olması
әşyaların daha açıq olması
parlaqlığın artması
әşyalarının rәng tamının dәyişmәsi
әşyaların daha tünd olması

195 Hansı rәng hәmişә işıqlandırmanın rәngini özünә hopdurur?

•

göy
qırmızı
sarı
ağ
qara

196 Obyekt nә ilә işıqlandırılır?

•

cazibә qüvvәsiylә
rәnglә
ay işığıyla
günәşlә
qırmızı rәnglә

197 Hansı sәth müxtәlif uzunluqlu işıq dalğalarını bәrabәr udur?

•

yaşıl
qara
ağ
boz
qırmızı

198 Әn qara rәngi üzәrinә düşәn işığı әks etdirәn material hansıdır?

•

kәtan
çit
atlas
mәxmәr
sәtin

199 Stillәri birbirindәn necә fәrqlәnir

•

dizayn stili materialı vә texnologiya ilә bağlı olmaması
Şanal stili, Dioz stili, Bolensiaqa stili, Rakura stili
qәdim memarlıq abidәlәrin stillәri
kostyum stili, moda stili vә firma stili
dizayn stili material vә texnologiya ilә bağlı olması

200 Stil insan cәmiyyәtindә kostyumun inkişafı ilә necә bağlıdır?

•

tarixi dövrün bәdii istiqamәtidir
müәyyәn bәdii istiqamәtdir
dayanaqlı vahid obraz sistemidir
әsas anlayışlarından biridir
incәsәnәtdә yaranan ifadәli vasitәdir

201 Dizayner әşya vә mühiti layihәlәndirәrkәn niyә görә o filosof olmalıdır
dizaynerin layihәlәndirdiyi geyimlәr insanın estetik zövqünә uyğun gәlmәlidir
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•

dizaynerin layihәlәndirdiyi әşya vә mәmulatlar günün tәlәblәrinә cavab vermәlidir
dizaynerin layihәlәndirdiyi mәmulatlar insanın tәlәblәrinә uyğun gәlmәlidir
bununla dizayner insanın emosiyalarını, hissәlәrini, hәyat tәrzini layihәlәndirir
o әşya vә mühiti layihәlәndirәrkәn insanın tәlәblәrinә vә zövqünә uyğun gәlsin

202 Hansı dizayner öz tәrәfindәn dizaynerin yaradıcılıq istedadının tәsir xarakteri haqqında belә demişdi:
Dizayneryüksәk sәviyyәli rәssam vә filosofdu

•

alman dizayneri Q.Mutezus
ingilis dizayneri R.Fravnik
Şotland dizayneri Çarlz Renni
Hollan dizayneri K.Leyden
italyan dizayneri E.Sotsas

203 Yunqa Helmholtsun neçәnci illәrdә yaşayıb?

•

18261858
18191894
18201870
18211894
18241884

204 Eklektika hansı әsr mәdәniyyәtinin mühüm xarakteristikalarından biri idi?

•

XVIII
XVIII
XVII
XX
XIX

205 Hansı әsrin keçmiş stillәrin vә onların qarışığının istifadәsinә istiqamәtlәnәn stillәr әmәlә gәlirdi?

•

XIII
X
XI
IX
XII

206 Neçәnci illәrdә rokoko stili çәrçivәsindә, şinuazzi (Çin) vә Türkeri (türk stili) milko stillәr 18901900ci
illәrdә daxilindә neopotik (yenioptik), neorus stili vә hәndәsi stil, artdeko stillәrindәn (1920ci il) istifadә
edilirdi?

•

17401755
17301750
17901780
17451770
17501760

207 Hansı ölkәdә memarlıq sahәsindә istifadә qotik stilinin dövrü hansı әsrin ikinci yarısına kimi üstünlük
tәşkil edәrdi?

•

V
VI
VIII
VI
VII

208 Yeni texnologiya vә materialların formayaratma olan tәsiri nәçәnci әsrin ikinci yarısından nәzәrә çarpır?
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•

XVll
XVlll
XlX
XX
XVl

209 Bazar şәraitindә inkişaf edәn sәnayedәn, istehsalın daimi yeniliyinә , istehsal keyfiyyәtinin artırlıması vә
onun nәyi üçün yeni hәll yollarını tapılması tәlәb edilir?

•

modanın tәlәblәrinә uyğunluğu
formasının müxtәlifliyi
çeşidinin artırlıması
qiymәtinin ucuzlaşması
istismar rahatlığı

210 İstehlakçılar avtomobili satşdan alarkәn onun rahatlığına , komfortluğuna görә deyil, hansı әlamәtlәrinә
görә alırdılar?

•

erqonomik tәlәblәrinә uyğunluğuna görә
yanacağı qәnaәtlә işlәtdiyinә görә
saatda yüksәk surәtlә hәrәkәtinә görә
formasının orijinallığına görә
tәhlükәsiz olmasına görә

211 Amerikan mütәxәssislәr belә hesab edirlәr ki, dizayn yalnız kәmiyyәt xüsusiyyәtlәri olan : ölçülәr, surәt,
güc, qiymәt elәcә dә daha hansı incә xüsusiyyәtlәri әks etdirmәk iqtidarındadır?

•

texnoloji vә material tutumunun az olması
keyfiyyәt vә kәmiyyәti
gigiyenikliyi vә erqonomikliyi
istismarda rahatlığı, komfortlu üslubunu
estetikliyi vә keyfiyyәti

212 Dizayn mәmulatları nәinki müasir, elәcә dә әhalinin müәyyәn qrupunun hansı tәlәblәrinә cavab
vermәlidir?

•

mәhsuldar texnologiyasından istifadәsi
erqonomik tәlәblәrә uyöun
texnoloji tәlәblәrә uyğun vә keyfiyyәtli
estetik iddialarına vә zövqünә uyğun dәbli
rәng çalarlarından düzgün istifadә edilmәsi

213 Variabellik mәmulatların istehlakçılara müxtәlif ehtiyacların ödәnilmәsi üçün hansı üstünlüklәri tәmin
edir?

•

modaya uyğunluğunu
estetik tәlәblәrin uyğunluğunu
standtartların tәlәblәrini
böyük tirajlı, çoxçeşidli
xarici görünüşünün yaxşı olmasını

214 İstehsal edilәn mәmulatların oxşarlığının aradan qaldırıb, variabelli olması üçün dizayner nәdәn istifadә
etmәlidir?

•

müxtәlif texnologiyadan
müxtәlif üslublardan
müxtәlif rәnglәrdәn
müxtәlif kompozisiya elementlәrindәn
müxtәlif materiallardan
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215 Kütlәvi sәnaye istehsalının әsas problemi, istehsal olunan mәmulatın növlәrinin mәhdud sayda olması
onun zahiri görünüşündә hansı dәyişiklәr yaradır?

•

birbirindәn fәrqliliyinә
birbirinә uyğunsuzluğu
birbirinә oxşar olmaması
birbirinә oxşarlığını
birbirinә bәnzәr olmaması

216 Mәmulatın istehsal edilmәsindә istifadә edilәn bәzәklәr ona hansı tәsir göstәrir?

•

әla tәsir
yaxşı tәsir
mәnfi tәsir
qiymәtini bahalaşdırır
qәnaәtbәxş tәsir

217 Çox vaxt mәmulatın zahiri görünüşü, estetik keyfiyyәti, rәqabәtli olması nә zaman hәlledici rol oynayır?

•

baxış
sәrgi
nәzarәt
satış
yoxlama

218 Qırmızı vә yaşılın üstüstә düşmәsi nә rәngi verir?

•

qәhvәyi
bәnövşәyi
firuzәyi
sarı
narıncı

219 Yunqa Helmholtsonun nәzәriyyәsinә әsasәn gözdә neçә növ işığa hәssas qәbuledicilәrin olduğunu tәmin
edir?

•

2
5
4
1
3

220 XX әsrdә böyük stil әvәzinә incәsәnәtә hansı yeni anlayışlar daxil oldu?

•

popart
funksionalizm
abstraksionizm
avanqard stili ilә bağlı innavasion
synppealizm

221 Son postmodernizm stilini necә hesab etmәk olar?

•

etnik stili
Şanel stili
hәndәsi stili
böyük bәdii modern stili
disko stili

222 XX әsrdә kostyuma tәsir edәn hәm moda vә hansı müxtәlif stillәrin qarışığı olmuşdur?
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•

safari
retro
romantizm
postmodernizm
ardeko

223 Monoxromatik sarıyaşıl saçmanın nisbi spektral işıq effektivliyi nә hәrfiylә işarәlәnir?

•

F
A
C
V
L

224 Gözün özünün istilik saçma sәbәbindәn nә rәng şüalanmaya olan yüksәk hәssaslığı gün işığında gözün
işini mümkünsüz edәr?

•

infraqırmızı
narıncı
ağ
ultrabәnövşәyi
sarı

225 Yer sәthinә yaxın olan gün saçmasının spektri dalğanın uzunluğu neçә kmdәn qırılır?

•

300nm
510nm
400nm
290nm
555nm

226 Göz dalğanın uzunluğu 300 nmdәn az olmayan nә rәng işığı görә bilir?

•

mavi
tünd çәhrayı
infraqırmızı
ultrabәnövşәyi
açıq sarı

227 Adaptasiya şәraitindә göz dalğanın uzunluğu 950nmdәk olan nәhәng işığı az görә bilir?

•

narıncı
infraqırmızı
ultrabәnövşәyi
ağqara
açıq sarı

228 Göz dalğası neçә nm işığı duymağa qadirdir?

•

500700nm
200800nm
760800nm
400760nm
400600nm

229 Alaqaranlıq işığında çöplәr necә görmәni tәmin edir?
qara
rәngarәng
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•

ağ
ağqara
göy

230 Alaqaranlıqda spektral işıq effektivliyi göy saçmalara tәrәf neçә nm uzunluğunda yerini dәyişir?

•

55nm
512nm
550nm
510nm
520n

231 Neçә nm uzun olan işıq duyğusunun dalğası monoxromatik sayıyaşıl saçma yaradır?

•

553 nm
500nm
550nm
555nm
560nm

232 Göz daha az hansı şüalara hәssasdır?

•

göy
qırmızı
yaşıl
sarı
bәnövşәyi

233 Yaşıl vә göy rәngin üstüstә düşmәsi nә rәngi verir?

•

oxro
sarı
bәnövşәyi
firuzәyi
çәhrayı

234 Bütün resoptorlar qıcıqlanmayıbsa, hansı rәng duyğusunu almaq olur?

•

bәnövşәyi
yaşıl
ağ
qara
mavi

235 Bütün resoptorlar eyni dәrәcәdә qıcıqlanıblarsa, hansı rәng duyğusunu almaq olur?

•

göy
qırmızı
sarı
ağ
qara

236 Eyni işıqlanma hissini yaradan müxtәlif rәngin saçma gücü necә olur?

•

tonlar dәyişmir
tonlar azalır
parlaqlığı artır
geniş dairәdә dәyişir
tonlar güclәnir
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237 Dövrün böyük stilinin malik olduğu kifayәt qәdәr uzun müddәt әrzindә davamlılığı itdiyinә görә hansı
mikro yeni stil әhәmiyyәti qazanır?

•

hәndәsi
liberti
arnyvo
yeni türk, şәrq, yunan, rus, misir, latın amerika, afrika vә s.
ardeko

238 İnsan hәyatı vә cәmiyyәt tempinin surәtlәnmәsi ilә, mәlumat prosesinin inkişafı nәticәsidir ki, öz
dövrünü yaşayan insanın, hәyәcan vә hisslәrini bir hissәlәrini bir stildә deyil, hansı nümunәlәrdә әks etdirir?

•

çoxsaylı rәsm әsәrlәrin nümunәlәrindә
çoxsaylı moda vә stillәrdә
çoxsaylı bәdii tәrtibat üsullarında
çoxsaylı stil vә plastik nümunәlәrdә
çoxsaylı stil formalarına

239 Hәr tarixi dövrün stili müvafiq kostyumun hansı xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edirdi?

•

istehsal edilmәsinin
konstruksiyasının
modelinin
formasının
ornamentlәrinin

240 Epoxanın (dövrün) tarixi stil formaәmәlәgәtirmәnin ümumi prinsiplәri hәr dövrә müvafiq kostyumun
nәyini müәyyәn edir?

•

funksionallığını
model vә konstruksiyasını
istehsal texnologiyasını
formasının xüsusiyyәtlәrini
bәdii tәrtibatını

241 Hәr bir ölkә üçün bәdii mәdәniyyәtin inkişafı sosialiqtisadi inkişafla, digәr ölkәlәrin mәdәniyyәti ilә
bağlı olan bәdii stilin inkişafının nәyi xarakterik idi?

•

bәdii stilin tәnәzzülü
bәdii stilin yeni yaranması
bәdii stilin yüksәlişi
xüsusi dinamikası
bәdii stilin inkişafı

242 Hәr bir stil öz inkişaf dövründә hansı mәrhәlәlәri keçirdi?

•

hәr bir ölkәnin bәdii stili üç mәrhәlәdәn keçmәli idi
gәlәcәk bәdii mәdәniyyәtin inkişafı vә tәnәzzülü
gәlәcәk stilin formalaşması vә yüksәlişi
yeni yaranma, yüksәliş vә tәnәzzülü
bәdii stilin inkişafının xüsusi dinaması vә tәnәzzülü

243 Stil bәdii tәfәkkürün ümumi kateqoriyası olub. Onun nәyini xarakterizә edir?

•

iri tarixi dövrün bәdii istiqamәtini göstәrir
ayrıayrı dövrlәrin bәdii istiqamәtlәrini
obraz sisteminin vahidliyini
inkişafın müәyyәn mәrhәlәlәrini
incәsәnәtdә yaranan ifadәli vasitәlәri xarakterizә edir
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244 Stil insan cәmiyyәtindә kostyumun inkişafı ilә bağlı onun nәyidir?

•

predmet mühitinin bәdiiplastik ifadәsidir
baxış vә ideyaların ifadә sistemi
maddi vә bәdii mәdәniyyәtin inkişafı
әsas anlayışıdır
dövrün bәdii ifadәliyi

245 Neçәnci illәrdә İ.SenLorana mәxsus olan Afrikan , Rus baleti/operası. Kitay, İspan qadınları , Pikasso
yaddaşı vә stilizasiya kolleksiyaları parlaq nümunәlәrdәndir?

•

19701982
19701984
19631981
19601980
19651985

246 Bizi gündәlik әhatә edәn kütlәvi istehlak mәişәt әşyalarının adları hansılardır?

•

velosiped,r adio, video, mexanizmlәr, mebel vә s
mebel, radio, maqnitofon, fotoaparat, mexanizmlәr vә s
fotoaparatlar, mobil telefonlar, velosiped, radio, video vә s
mәişәt cihazları, audio vә video aparatlar, elektrik aqreqatları mebel vә s
elektrik aqreqatları, telefon, teleqraf, velosiped

247 Bu gün dizayner fәaliyyәtinin әn geniş yayılmış sahәsi hansıdır?

•

kütlәvi mәktәbli geyimlәridir
kütlәvi uşaq geyimlәridir
kütlәvi istehsal mallarıdır
kütlәvi mәişәt mallarıdır
kütlәvi qadın geyimlәridir

248 Hazırkı dövrdә, daima dәyişәn istehsalatın tәlәblәrinә uyğun olaraq hansı mәmulatlar yaratmalıdır?

•

tәlәblәrә uyğun
erqonomik, estetik vә qәnaәtcil
istismara davam, gigiyenik
qәnaәtcil, rahat, tәhlükәsiz, cәlbedici
yaraşıqlı, tәhlükәsizә

249 A kateqoriyasına aid edilәn bütün mәmulatların istehsalına dizaynerlәr necә yanaşmalıdır?

•

tәlәblәrә uyğun
qaydalara uyğun
mәsuliyyәti
xüsusi cavabdehliklә
standartlara uyğun

250 Sәnayeәnin A kateqoriyası ölkәnin inkişafıı tәyin etdiyinә gprә nәәr burada toplanılır?

•

әsas elmi tәdqiqatlar, tәcrübә işlәri. Material vә texnologiyalar
mürәkkәb maşın vә mexaniklәrinin layihәlәndirilmәsi
dövlәt standartları, ölçü cihazlaır, elmi tәdqiqat institutları
cihazqayırma sahәsinin elmi tәdqiqat institutları
maşınqayırma sәnayesinin elmi tәdqiqat üsulları

251 Sәnaye dizaynı fәaliyyәtindә maşınqayırma, dәzgah, nәqliyyat, silah vә hansı kateqoriyasına aid edilәn
mәmulatları buraya daxil etmәk olar?
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•

maşınqayırmaya aid olan mәmulatları
elektrotexnika kateqoriyasına aid edilәn mәmulatları
“B” kateqoriyasına aid edilәnlәri
“ A” kateqoriyasıan adi edilәn mәmulatları
cihazqayırma kateqoriyasına aid edilәn mәmulatları

252 Sәnaye dizaynın fәaliyyәtindә әsas yeri nәlәr tutur?

•

mexanizm vә cihazlar
aqreqat vә avtomatlar
maşın vә mühәrriklәr
alәt vә mexanizmlәr
yarımavtomat vә mexanizmlәr

253 Sәnaye dizaynı dizayner әmәyinin sferasında әsas qrupdur, dizaynın bu növü öz başlanğıcını haradan
götürür?

•

yüngül sәnaye incәsәnәtindәn
rәssamlıq incәsәnәtindәn
memarlıq incәsәnәtindәn
sәnaye incәsәnәtindәn
maşınqayırma incәsәnәtindәn

254 Sәnaye dizaynında hazırda başqa hansı dizaynerlәr fәaliyyәt göstәrir?

•

toxuculuq, maşınqayırma, poliqrafiya, yüngül sәnaye
toxuculuq, geyim art dizaynı, yüngül sәnaye, maşınqayırma
memarlıq, poliqrafiya, maşımqayırma, yüngül sәnaye
geyim vә akssessuarları, tekstil, qrafika dizaynı, art dizaynı, memarlıq
şüşә emalı, taxta emalı, mebel istehsalı, toxuculuq

255 Memar vә rәssamların peşәkar mühitindә yaranan dizayn, öz peşә sferasına hansı tәsirlәr etmәyә
başlamışdır?

•

dizayn sahәlәrinin ixtisaslaşmalarının genişlәndirilmәsinә
fotodizayn kimi yeni anlayışların yaradılmasına
layihә fәaliyyәtinә vә landşaft dizaynının yaradılmasına
onun genişlәndirilmәsinә vә formasının yaradılmasına
geyim dizaynının inkişaf etdirilmәsinә

256 XX yüzilliyin әvvәllәrindә dizaynerlәr öz peşә fәaliyyәtinin dairәsini taxtadan(sofa) şәhәr mühitinә
qәdәr vә neçәnci illәrdә nәyi bәyan etdilәr?

•

80 – cı ildә “sadә әmәliyyatlarından sadә avtomlara” kimi
65 ci ildә “ geyimdәn mürәkkәb avadanlıqlara” kimi
70ci illәrin “ mebeldәn avtomobilә” kimi
60 cı illәrdә” iynәdәn tәyyarәyә” kimi
75 cildә “ uşaq oyuncaqlarından mürәkkәn cihazlarına“ kimi

257 Birbirinin qarşısında yerlәşәn rәnglәr zidiyyәtli nә verilәr?

•

harmoniya
sıralama
ahәnglәr
rәng dairәsi
effekt

258 Kimin böyük rәng dairәsindәn iki, üç, dörd rәng tonlarından harmonic ahәnglәr yaratmaq üçün istifadә
edirlәr?
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•

Conson
Vilhelm
Höte
Osvald
Albert

259 Bizdә gözәl tәssürat yaradan rәng uyğunluqlarını nece adlandırııq?

•

Rәng strukturu
Rәng effekti
Rәng dairәsi
harmoniya
Rәnq sektoru

260 Tәcrübә göstәrir ki, bәzi rәnglәrin uyğunlaşdırılması gözәldir , digәrlәri xoşa qetmәzdi. Yaxud emosiya
yaradırlar rәng harmoniya mәsәlәlәrindә kim öz kitabında yuxarıdakı sözlәri yazırdı?

•

Terner
Leonardo da Vinçi
Hote
Vilhelm
Ayvazovski

261 Göz rәngi seyr etdikdә dәrhal aktiv vәziyyәtә gәlir vә öz tәbiәtinә uyğun olaraq istәr istәmәz vә
özündәn asılı olmayaraq o an verilmiş rәnglә birlәşdikdә özündә bütöv rәng dairәsindә olan digәr rәngi
yaradır. – kim özünün rәng haqqında olan әsәrlәrindә ahәng vә bütövlük haqqında belә yazırdı

•

Terner
Leonardo da Vinçi
Vilhelm
Hote
Ayvazovski

262 Stilziasiya yeni forma vә cәlbedici geyim nümunәlәrin nәyi üçün tәtbiq olunur?

•

bәdii tәrtibatında
texnologiyasında
konstruksiyasında
modellәşdirilmәsindә
layihәlәndirilmәsindәn

263 Stilizasiya üçün hansı fәnlәrdәn istifadә olunurdu?

•

istorizm vә neoklasizmdәn
syurrealizm vә istorizmdәn
abstraksionizm vә funksionalizmdәn
klassizm vә neoklassizmdәn
neoklasizm vә funksionalizmdәn

264 Müxtәlif verarxiyalarda klassik incәsәnәtin stilinә meyl edilmәsi hansı mövqe tutur?

•

müsbәt mövqeni
orta mövqeni
aşağı mövqeni
hakim mövqeni
neytral mövqeni

265 Çoxsaylı stillәr arasında hansı stil uzun müddәt әrzindә aktuallığını qorumuşdur?
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•

romanizm
barokko
rokoko
klassik stil
neoklassizm

266 Neçә dәrәcә temperaturda işıq selinin әn çox hissәsi spektrin görünәn hissәsindә yerlәşir?

•

200K
5000K
7000K
6000K
3000K

267 Rәng ölçülәrindә işıq mәnbәyini hansı vahidlә sәciyyәlәndirirlәr?

•

xәtkeşlә
C
sm
rәng hәrarәti ilә
lk

268 İşıqsaçan, boyanmış sәthlәrdәn әks etdirilәn rәng hissinә yaradan mәnbәyә nә deyilir?

•

rәng şüası
aydınlıq
işıq şiddәti
işıq mәnbәyi
işıq selinin gücü

269 İşıq şiddәti nә vahidiylә ölçülür?

•

saniyәylә
lümenlә
sm
lk
xәttkeşlә

270 Aydınlıq nә hәrfi ilә ifadә edilir?

•

F
V
L
A
S

271 Әşyadan әks etdirilәn vә gözün tor qişasına düşәn işıq selinin hissәsinә nә deyilir?

•

rәngli şüa
Saçma qәbul edicisi
işıq şiddәti
aydınlıq
rәng temperaturu

272 İşıq selinin gücü hansı ölçü vahidiylә ölçülür?
sm
selsi dәrәcә
nm

•
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•

lümenlә
lk

273 Rәnglәr arasındakı fәrq gözün seçә bildiyi әn az sәrhәdinin tәyini ilә tәhlil edilәn üsula nә deyilir?

•

doyma dәrәcәsi
saçma qәbuledici
işıq şiddәti
sәrhәd artımı
işıq mәnbәyi

274 Hansı alim işıq vә rәng hisslәrini fiziki kәmiyyәt vasitәsilә sәrhәd artımı üsulu ilә qiymәtlәndirmәyi
tәklif edirdilәr?

•

Leonarda da Vinçi
Qaring
İsaak Nyuton
Veber
Lomonosov

275 Triada boyalarının qarışdırılması yolu ilә rәnglәrin qanımasının nәyi mümkündür?

•

hiss etmәsi
hesablanması
işıqlandırılması
poliqrafik çapı
qavranması

276 İnsanın gözü nә qәdәr rәngi seçmәk iqtidarındadır?

•

5 minә qәdәr
20 minә qәdәr
50 minә qәdәr
100 minә qәdәr
10 minә qәdәr

277 Kompozisiyaları tәrtib etmәk üçün nәyi nәzәrә almaq vacibdir?

•

infraqırmızı işığa
doyma dәrәcәsinә malik olan müxtәlif rәnglәri
işıq şüalarını
әşyanı yerlәşdirmәsinә
ultraqırmızı işığa

278 Dairә 90 dәrәcә bucaq altında yerlәşәn rәnglәrin ahәngi rәnglәrin akkordunun neçә rәngi seçmәk
mәqsәdә uyğundur?

•

6 vә 7
1 vә 2
bir
iki, üç vә yaxud 4
5 vә daha çox

279 Yadda saxlamaq lazımdır ki nәyin kömәyi ilә ümumilikdә kompozisiyanın onun ayrıayrı hissәlәrinin
yaxud әşyaların istifadәsini güclәndirmәk olar?

•

rәng harmoniyası
fonun
rәng ahәngliyinin
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rәng sıralanması
rәng effekti

280 Bir sektordan birlәşәn rәnglәrin ahәngi yol verilәndir, lakin verilmiş kolorometrik dairәdәki qonşu
sektorlardan istifadә nәyә gәtirib çıxarır?

•

rәng saralmasına
rәng dairәsi
disharmoniyaya
harmoniyaya
rәng effekti

281 Müxtәlif rәnglәrin harmonik ahәnglәrini tәyin etmәk üçün nәdәn istifadә edirlәr?

•

Rәng üçbucağından
Rәng dairәsindәn
Rәng effektindәn
Rәng kölgәlәrindәn
Rәng ahәnglәrindәn

282 Hansı rәnglәr böyük sahә tәlәb edirlәr, әks halda onlar çirkli vә sönük görsәnәcәklәr?

•

mürәkkәb parlaq
mürәkkәb solğun
bütün rәnglәr
parlaq rәnglәr
sakit rәnglәr

283 Rәnglәrin akordlarının harmonic uyğunlaşmanın yaranmasına can atmaqla daha nәyә üstünlük etmәk
lazımdır?

•

az parlaqlığa
doyma dәrәcәsinә parlaqlığa vә kölgәlәnmәyә
Rәng koloritinә
rәng sıralamasına
rәng eyniliyinә

284 Harmonik kompozisiyaların yaradılmasında әsas rol oynayan , geyimin rәngi kimi dәbә mәruz qalan
nәdi?

•

Rәng şüası
rәng ahәngi
Rәng sıralaması
Rәng parlağı
Rәng effekti

285 Rәng fanatlığına bәrabәr olan rәnglәrin harmoniyası nәdir?

•

xromatik ziddiyyәt
üçbucaqlar
rәng dairәsi
sıra sistemi
rәng ziddiyәti

286 Sıra sistemi nә qәdәr sadә olsa,o qәdәr aydın vә tәbiidir?

•

Rәng ahәngini
Harmoniya
Rәng dairәsi
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Sıra sistemini
Rәng effektini

287 Bütün mövcud harmonik uyğunlaşdırılmaları tәyin etmәk üçün onların bütün variantlarını nәzәrә alaraq
nәyi tapmaq vacibdir?

•

Harmoniyanı
Sıra sistemini
Rәng ahәngini
Rәng dairәsini
Rәng effektini

288 Sıra sistemi nә qәdәr sadә olsa, nә bir o qәdәr aydın vә tәbiidir?

•

Rәng effektini
Rәng ahәngini
Harmoniya
Rәng dairәsi
Sıra sistemini

289 Optik saçmanı digәr enerji növlәrinә çevirәn cisimlәr necә adlanır

•

işıq şiddәti
saçma qәbuledicisi
rәng çalarları
aydınlıq
işıq mәnbәyi

290 Kәmiyyәt sәthin sahә vahidinә düşәn işıq selinin vahidinә nә deyilir?

•

aydınlıq
işıq şiddәti
işıq mәnbәyi
selin gücü
rәngli şüa

291 İşığın bütöv selin nә dәrәcә intensiv olduğunu göstәrәn kәmiyyәt dәyәrinә nә deyilir?

•

rәng tonu
işıq selinin gücü
aydınlı
işıq mәnbәyi
saçma qәbul edicisi

292 Hiss sәrhәdlәri nәdir?

•

rәngin kәmiyyәt sәciyyәsi
gözün müәyyәn edә bilәcәyi aydınlıq
rәng hormoniyasıdır
saçma qәbuledicisi
rәng hüdudlarının hesablanması

293 Görmә inersiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

boyanmış sәthlәr
dar ştrixlәr
rәngin qalıqlı duyğuları vә aydınlıq
tor şәkilli tәsvir
boyanmış sәthlәrdәn әks etdirilәn rәng hissәsi
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294 Rәnglәrin görmә adaptasiyası necә adlanır?

•

әşyaların rәnglәnmәsi
әşyaların işıqlanması vә köklәnmәsi
әşyaların mәkan dәyişmәsi
әşyaların yer dәyişmәsi
әşyaların tor qişada tәsviri

295 Sәrhәdlәrin sayının etalondan hesablanması ilә bağlı olan ölçü sistemi nәyin üzәrindә qurulub?

•

nisbi nәticәlәr әldә etdikdә
rәnglәrin fәrqliliyinin, sәrhәd qiymәtini bir qәdәr ayırd edә bilmәyәndә
rәnglәrin mәhdudluğunda
tәdqiqatlar nәticәsindә
rәnglәrin kәmiyyәtindә

296 İnsan neçә nisbi dәyişikliklәri tәyin etmәk iqtidarındadır?

•

rәnglәrin temperaturlu tәhlilindә
işığın tәsirini nәticәlәndirdikdә
müxtәlif kәmiyyәtlәri ümqayisәlәndirdiyinә
müxtәlif rәnglәri istifadә etdikdә
temperaturu ölçdükdә

297 Kompozisiyanın ümumi rәng harmoniyasına nail olmaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

rәnglәri azaltmaq lazımdır
rәnglәri tarazlaşdırmaq lazımdır
üzәrindә işıq şüasının azalmasına nәzәr etmәk lazımdır
ağ rәngi artırmaq lazımdır
rәnglәri çoxaltmaq lazımdır

298 Gözün spektral hәssaslığı nax yaxın olduqca onun tәsiri kompozisiyaya qarşı necә dәyişir?

•

azalır
şüalanma güclәnir
dәyişmir
yüksәlir
nisbәtәn azalır

299 Hәr mövsüm modelçilәrin tәklif etdiyi internet vә tv yayımında, moda jurnallarında reklam olunan
çoxsaylı stillәr әsasında müasir geyim dizaynın inkişaf istiqamәtlәrinin nәyini aşkar edir?

•

әtraf mühitin fәrdiliyi
ümumi tendensiyalarını
müxtәlif materiallar, әşya vә rәng müxtәlifliyi nәzәrә alınır
bütün moda nümunәlәri üçün vahid vә mütlәq
hәr bir insanın özünü sәrbәst ifadә etmәk üçün şәrtlәrin yaranması

300 C.Şanelin mәhşur geyim kolleksiyalarını xatırlamaq olar: moda qayıdacaq, amma hәqiqi stil isә necә
olacaq demişdir?

•

moda müasir insan cәmiyyәtinin mühüm komponentlәrdәn biridir
moda müasir cәmiyyәtin sosialiqtisadi münasibәtlәrinin nizamlayıcısıdır
stil isә heç bir zaman qayıtmayacaq
stil obyektin estetik әlamәtlәrini xarakterizә edir
stildә ideya baxışların sistemi ifadә olunur

301 Stilin moda ilә müqayisәdә hansı üstünlüyü vardır?
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•

stili tarixi dövrünün ümumi bәdii ifadәsidir
stil davamlı sosial ictimai fenomendir
moda müasir cәmiyyәt üçün mühüm әhәmiyyәti vardır
moda kostyumun evolyusiyasının mühüm faktordur
bәdii stil tarixi kostyumun evolyusiyasıdır

302 Müasir dizaynda kütlәvi istehlak mәhsulun yaranmasına istiqamәtlәnәn kommersiya dizaynında
stilizasiya hansı vәziyyәtdәdir?

•

istehsal edilәn geyimlәrin çeşidini artırır
öz әhәmiyyәtini qoruyub saxlayır
geyimlәrin xarici görkәmini müasirlәşdirir
geyimin bәdii layihәlәndirilmәsindә istifadә olunur
geyimin formasını istehlakçıların tәlәblәrinә uyğunlaşdırır

303 Stilizasiya orijinal stillә әlaqәni saxlayaraq, prototiplә sәrbәst әlaqәyә, xüsusilә nәyә üstünlük verir?

•

yeni formaların istifadәsinә
formanın yenilәşdirilmәsinә
formanın transformasiyasına
formanın müasir olmasına
yeni formalardan istifadә olunmasına

304 Dizaynda firma stili anlayışıbiznes mәhsulu vә istehsalı ilә bağlı sәnaye firmasının nәyidir?

•

fәrdi istehsal firmaların stilidir
geyim istehsal edәn firmaların stilidir
tanınmış geyim dizaynerlәrin stilidir
bütün elementlәrinin vahid stilidir
fәrdi modelyorların stilidir

305 Dizayn stili insan vә әşyaların qarşılıqlı әlaqә stilinә tәsir edәn vә insan hәyatına yeni keyfiyyәt verәn
nәlәrlә bağlıdır?

•

geyim üçün istifadә edilәn yeni formalı modellәr ilә
yeni material vә texnologiya ilә
geyimlәrin yeni istehsal texnologiyası ilә
geyimlәr üçün istifadә edilәn müxtәlif ornamentli parçaları ilә
geyimlәr üçün istifadә edilәn gigiyenik materiallar ilә

306 Dizayn stili texniki inkişafın estetik inkişafının nәticәsinin, materialın sәnaye mәlumatlarının nәyini әks
etdirir?

•

texnologiyasını
keyfiyyәtini
nailiyyәtlәrini
inkişafını
tәrәqqisini

307 Böyük bәdii stil vә mikrostildәn әlavә modelçiyә mәxsus müәllif stilinә layiq görülmüş mәhşur moda
dizaynerlәri hansılardır?

•

L.Petrov, K.Danqon, V.Bryuqe, İ.Tydor
K.Şanal, K.Dior, K.Belensiyaqa, Dj.Versace vә s.
Dj.Riçardson, B.Kerber, V.Stibel
A.Skyaarelli, D.Flyugel, P.Nistrom
L.Petrov, K.Danqon, V.Bryuqe, İ.Tydor

308 Klassik stilin uzun müddәt saxlanması na imkan verәn onun hansı xüsusiyyәtlәri olmuşdur?
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•

obyektlәrin estetik әlamәtlәrini özündә cәmlәşdirәn
onun universal, çoxfunksionallı, formanın bütöv vә sadә olması
dövrün estetik tәlәblәrinә uyğun vә universal olması
tarixini dövrünә uyğun, mәdәni cәhәtdәn ciddi olması
cәmiyyәtin yüksәk mәdәniyyәtini әks etdirәn, insanın antropometrik forma vә ölçülәrinә uyğun gәlmәsi

309 Neçәnci ildә dizaynda ( alternativ dizayn , yeni dizayn , metaforik dizayn , antifunksionalizm ) yenu
konsepsiya meydana gәlir?

•

1982
1986
1983
1980
1985

310 Neçәnci ildә ilk dәfә cәmiyyәt qarşısında real ekoloji tәhlükәsi, texnoloji inqilabın neqativ nәticәlәrinә
cavab olaraq, dizaynın ekoloji istiqamәti yaranmışdır?

•

1976
1965
1964
1970
1972

311 Hansı istehsal incәsәnәtinin nәzәriyyәçilәrindәn biri incәsәnәti sәnәtkarlığın ali ixtisaslaşdırılması
adlandırırdı?

•

L. Fayninger
A. Rodçenko
İ. Xoyzing
B. Arnato
V. Qropius

312 Sәnaye incәsәnәtin hәrәkatı sәnaye sferasından kәnarda yarandığına görә istehsalçılar hansı sifarışçini
ifadә edirdi?

•

nәzәriyyәçilәrin sifarişini
dizaynerlәrin sifarişini
istehlakçıların sifarişini
sәnayenin sosial sifarişini
rәssamların sifarişini

313 Sәnaye incәsәnәti tәrәfdarları yeni incәsәnәti praktiki fәaliyyәtin yeni forması kimi nәyi inkar edirdilәr?

•

köhә mәdәniyyәt qaydalarını
köhnә materilları
köhnә avadanlıqları
köhnә dәzgah sәnәtini
köhnә texnologiyanı

314 İnqilabdan sonrakı rusiyada sәnaye incәsәnәti neçәnci әsrdә başlanır?

•

XVlll әsrin sonunda
XlX әsrin әvvәllәrindә
XlX әsrin sonunda
XX әsrin әvvәllәrindә
XVlll әsrin әvvәllәrindә
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315 XX әsrin әvvәlindә qәrbi avropada dizaynın formalaşmasından әvvәl sәnaye mallarının bazardakı
rәqabәtinin yüksәldilmәsi mәqsәdi olduğu halda, gәnc sovet Rusiyyasında vәziyyәt necә idi?

•

sәnayenin keyfiyyәt göstәricilәrin sәviyyәsi aşağı idi
sәnaye belә sifarişin almasına kifayyәt qәdәr hazır deyildi
istehsal edilәn malların kәmiyyәti lazımı sәviyyәdә olmurdu
sәnaye tәrәfindәn belә sifarişçilәr yaradılmamışdır
sәnaye tәdricәn inkişaf edirdi

316 İncәsәnәtdә aparılan tәcrübәlәr hansı sahәlәrin inkişafına gәtirib çıxartdı?

•

mebel istehsalında, yüngül sәnayedә, mәdәniyyәtdә, incәsәnәtdә
yüngül sәnayedә, ağır sanәyadә, cihazqayırmada, incәsәnәtdә, әdәbiyyatda
memarlıqda, incәsәnәtdә, sәnayedә, maşınqayırmada, cihazqayırmada
poeziyada vә әdәbiyyatda  futurizm, kubizm, tәsviri sәnәtdә spimatizm, memarlıqda konstuktivizm
tәsviri incәsәnәtdә, mәdәniyyәtdә, memarlıqda, istehsaltexnologiyasında

317 Rusiyada inqlabdan sonra incәsәnәtdә hansı ideyalara cavab verәn axtarışlarını tәlәb edirdi?

•

sәnәtkarlığın
sovet ittifaqının
sovet qanunlarının
oktyabr inqlabının
sovet rәssamlığının

318 Çoxmәrtәbәli yaşayış binalarında layihәçinin palitra vasitәlәri necәdir?

•

azdır
daha azdır
normaldır
çoxdur
daha çoxdur

319 Yaşayış yerlәri icitmai binalardan fәrqli olaraq necә olurlar?

•

ölçülәrinә görә müxtәlif vә sadә olurlar
ölçülәrinә tәlәb olunan daha sadә formada
ölçülәrinә oxşar vә müxtәlif formada
ölçülәrinә görә kiçik vә kompakt formalarda
kompakt formada vә ölçülәrinә görә böyük

320 Çoxsaylı insanların bir yerdә toplaşdığı ictimai binalar çox vaxt neçә xüsusiyyәtli mәkandır?

•

tağşәkilli konstruksiyalı zal
adi formada olan konstruksiyalı zal
normal konstruksiyalı vә sütunlu
iri aşırım kontruksiyalı zal
müasir konstruksiyalı zal

321 Dizayner interyerin zahiri görünüşünü tәyin edәrkәn nәyә xüsusi diqqәt ayırmalıdır?

•

divar kağızlarının rәnginә
divar kağızlarının ornamentlәrinә
istifadә edilәn rәnglәrә
bәzәk materiallarına
bәzәk materiallarına

322 Çoxsaylı insanların gәldiyi ictimai binaların interyerindә әn mühümi nәdәdn ibarәtdir?
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•

binanin daxilindә estetik cәhәtdәn tәritibidir
milli ornamentlәrdәn istifadәsidir
cәlbedici yaxşı obraz yaratmaqdır
unikal obyektin yüksәk obrazını yaratmaqdır

323 Memarlığın dizayn fәaliyyәti neçә hissәdәdn ibarәtdir?

•

bina vә landşaftdan
interyer vә eksteryerlәrdәn
daxili vә xarici
әsas vә kömәkçi
bünövrә vә divardan

324 Uşaq oyuncaqları necә olmalıdır?

•

erqonomik, rahat
erqonomik, antropometrik
yüngül vә gigyenik, baha olmamalıdır
antropometrik, tәhlökәsiz
rahat, tәhlükәsiz, gigyenik, bahalı olmamalıdır

325 Dizaynerlәrin yaradıcılığında hansı mәmulatlar xüsusi populyarlıq qazanmışdır?

•

uşaq bağçaları
uşaq applikasiyaları
uşaq oyuncaqları
uşaq mebellәri
uşaq geyimlәri

326 Dizaynerlәrin arsenalında әlil vә hәrәkәti mәhdud olan insanların hәatını yüngüllәşdirmәk üçün nәlәr
mövcüddur?

•

avtomatik idarә edilәn avtomobillәr
bir çox ideyalar vә ixtiralar
maşın vә cihazlar
idarәedilmә mexanizmlәri
yüngül idarә edilәn maşınlar

327 Bu gün dizaynerlәr әlil, yaşlı vә hәrәkәt mәhdudiyyәti olan insanlar üşün nәyin istehsalına diqqәt
yırırlar?

•

velosiped,mebel
mebel vә avadanlıq
velosiped vә mexanizm
avadanlıq cihaz
mexanizm vә cihaz

328 Mebel dizaynın özünәmәxsus mahiyyәti olduğundan o, erqonomikaya aid hansı komplex mәsәlәlәrә
bağlıdır?

•

materiallar, estetika, konstruksiya, antropometriya
konstruktiv istahsal texnologiyası, materiallar, forma vә moda
texnologiya, arxitektonika, materiallar, antropometriya vә estetika
estetika, istehsal texnologiyası.konstruksiya, materiallar
mәmulatın konstruksiyası , texnologiyası, erxiyektonikası

329 Dizaynerlәrin sevimli yaradıcılıq obyekti nәdir?
geyim

•
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•

mebel
rәәsamlıq
layihәlәndirmә
ornamentlәr

330 Cәsarәtli öz israrını ehtiyacsız qocalığın istiqamәtlәndirәn israrlı insanlar hansı rәngә üstünlük verir?

•

Göy
Yaşıl
Ağ
Sarı
Ağ

331 Hansı rәngdә uzun müddәt әlaqәdә olduqda yorğunluq vә hәtta baş gicәllәnmәyә gәtirir?

•

Sarı
Narıncı
Bәnövşәyi
Mavi
Yaşıl

332 Hansı rәng qazanc, mәnәviyyat, alicәnabliq , nәzarәt, anlaşılmamazlıq, islahat,müdriklik, ziyalılıq,
qәddarlıq, tәxәbbürlükdir?

•

qırmızı
sarı
ağ
qara
purpur

333 Neçә rәngli kompozisiyalarda tәsadüfü rәnglәr çox vaxt әlvanlıq, hәyәcan hissi yaradırlar vә
kompozisiyanın vәhdәtini pozurlar?

•

qırmızı
bir rәngli
mürәkkәb rәngli
çox rәngli
sadә rәngli

334 Әsas rәng tonuna hansı rәngi әlavә etmәklә müxtәlif intensevli çalarların ahәngi heç vaxt
disharmoniyaya gәtirib çıxarır?

•

göy
ağ
qara
sarı
cәhrayı

335 Hansı rәngdә bütün xromatik rәnglәr tündlәşir, daha da tutqun , tәmtәraqlı edilir?

•

göy
bәnövşәyi
qara
ağ
qırmızı

336 Rәng dairәlәrindә necә rәnglәr yoxdur lakin onlar rәng kompozisiyasının qurulmasında vacib rol
oynayıblar?
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•

rәng akkordu
axromatik
xromatik
harmonik
parlaq

337 Monitorda rәng temperaturunu neçә dәrәcә tәyin etsәk ağ rәngi göstәrdikdә Günәşin temperaturuna kimi
qızdırılmış qara cismin saçma spektrinә yaxın olacaq?

•

666K
6500K
6000K
6600K
7000K

338 Saçma gücünün maksimal olduğu dalğa uzunluğu nә qәdәrdir?

•

0.0025
.0028
0.0029
0.0001
0.0020

339 Tәlәbatın özünü ifadә etmә imkanı nәyә çevrilmişdir?

•

tәlәbata uyğun mәmulatlara
keyfiyyәtli mәmulatlara
modalı mәmulatlara
hәyat tәrzinә
standarta uyğun mәmulatlara

340 Ekoloji problemlәr geyim dizaynerinin yaradıcılığında neçәnci illәrdә yer tutmuşdur?

•

1985ci ilin sonunda, 1984ci illәrin әvvәlindә
1970ci ilin sonunda, 1980ci illәrin әvvәlindә
1972ci ilin sonunda, 1981ci illәrin әvvәlindә
1974ci ilin sonunda, 1983ci illәrin әvvәlindә
1971ci ilin sonunda, 1982ci illәrin әvvәlindә

341 Әtraf mühitin müxtәlif formalarda dağıdılması onu hansı prosesә çevirir?

•

tәdbirlәr prosesinә
tәrәqqi prosesinә
dünya prosesinә
istehsal prosesinә
inkişaf prosesinә

342 Dizayn cәmiyyәtdә ekoloji dәyәrlәri nәzәrә alaraq nәyi müәyyәn edir?

•

ekoloji problemlәrin aradan qaldırılmasını
tәlәbat strukturunu
hәyat tәrzinin formalaşmasını
insan fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәrdә dәyişmәsini
siyasi vә iqtisadi prioritetlәrә baxışını

343 Geyim insanın müәyyәn hәyat tәrzinin nәyinә tәsir etmәk xüsusiyyәtinә malikdir?

•

ekoloji cәhәtdәn tәmiz olmasına
formalaşmasına
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xarici görkәminә
gözәl vә yaraşıqlı
gigiyenik olmasına

344 Әtraf mühitin paradiqması (müasir dünya quruluşu) ekoloji faktorları nәzәrә alaraq, dizayner layihәsinin
real mövcud olan mәdәniyyәtin nәyinә keçmәsini düzgün hesab edir?

•

әtraf mühitә zәrәr vermәyәn tәbii materiallardan istifadә olunması
kontekstinә
dünyada cәmiyyәt qarşısında olan real ekoloji tәhlükәnin aradan qaldırılması
әtraf mühitin tәmizlәnmәsi vә qorunması
hazırlanan mәmulatların gigiyenik tәmizliyi

345 Әşyalar olan adәtәnәnәlәrin, bazar mәhsulun hansı göstәricilәri dәyişmiş vә birdәfәlik istifadә olunan
әşyalar geniş yayılmışdır?

•

mәmulatların estetik cәhәtdәn yüksәk keyfiyyәtli olması
mәmulatın keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması vә geniş yayılması
mәmulatın uzunmüddәtli istifadәsinin azalması vә keyfiyyәtimin yaxşılaşdırılması
mәmulatın keyfiyyәti, uzunmüddәtin azalması, birdәfәlik istifadә üçün әşyaların geniş yayılması
mәmulatların standartlara vә әhalinin tәlәblәrinә uyğun istehsal olması

346 İkinci dünya müharibәsindәn sonra Qәrbdә cәmiyyәtin tәlәbatı hansı zamanı güclәnmişdir?

•

uyğun şәraitin yaradılmasındam sonra
buna uyğun mühüm işlәrin görülmәsindәn sonra
tәlәbata uyğun tәdbirlәrdәn sonra
ideologiyası yarandığı zaman
bütün nöqsanların aradan qaldırılmasından sonra

347 Sәnaye cәmiyyәtindә әşyaların burjua şüurunun tipik göstәricilәri nә hesab olunur?

•

insanların tәlәblәrinә uyğun hesab olunur
yaşayış tәrzinin göstәricilәrindәn biri hesab olunur
hәyat tәrzinin göstәricisindәn biri hesab olunur
hәyat keyfiyyәtinin әsas göstәricisi hesab olunur
insanları qane edәn göstәricilәrindәn biri hesab olunur

348 Ekoloji böhranın әn vacib şәrtlәrindәn biri sivil insanların maddi varlığından necә istifadә olunmasıdır?

•

mәmulatların istehsalında yeni texnologiyanın axtarışı kifayәt qәdәr olmaması
geyim dizaynında ekoloji problemin әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmәmәsi
ekologiyadan sәmәrәli istifadә olunmaması
istifadә bacarığına malik olmaması
mәmulatların istehsalında ekoloji materialın kifayәt qәdәr istifadә olunmaması

349 Bu gün dizaynda ekoloji istiqamәt nә ilә bağlıdır?

•

geyim üçün hazırlanan parçaların gigiyenikliyi ilә
geyimin bәdii layihәlәndirilmәsi ilә
geyimi istehsal texnologiyası ilә
mәdәniyyәtin peşәkar fәaliyyәti ilә
geyimin bәdii tәrtibatı ilә

350 Keçәn bu illәr әrzindә ekoloji problemlәrin geyim dizaynına olan tәsiri necә olmuşdur?
müәyyәn dәrәcәdә dәyişmәyә başlamışdır
kifayәt qәdәr dәyişmәmişdir
qәnaәtbәxş dәrәcәdә dәyişmişdir

•
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•

әhәmiyyәtli dәrәcәdә dәyişmişdir
müәyyәn dәrәcәdә dәyişmişdir

351 Geyimin istehsalı üçün kәtan, pambıq kimi materiallardan vә daha hansı vasitәlәrdәn modaya daxil
oldu?

•

fәrdi әl әmәliyyatlardan, tәbii parçalardan modaya daxil oldu
tәbii yun, ipәk modaya daxil oldu
ekoloji tәmiz materiallardan modaya daxil oldu
müasir texnologiyadan modaya daxil oldu
tәbii rәnglәrdәn, әl işlәrdәn modaya “ekoloji stil” daxil oldu

352 Dizaynda ekoloji etikanın prinsiplәrini tәsdiqlәyәn vә insanla әtraf mühiti arasındakı nәyә doğru yönәlәn
istiqamәtlәr ekoloji adlanır?

•

estetikaya doğru yönәlәn istiqamәtlәr
tәrәqqiyә doğru yönәlәn istiqamәtlәr
inkişafa doğru yönәlәn istiqamәtlәr
ahәngdarlığa doğru yönәlәn bütün istiqamәtlәr
ekoloji doğru yönәlәn istiqamәtlәr

353 Ekoloji böhranın qarşısını almaq üçün, insanlar nә etmәlidirlәr?

•

insanlar qarşısında yeni öhdәliklәr qoyulmalıdır
ekoloji tәhlükәnin qarşısını almaq üçün ciddi tәdbirlәr görmәlidir
ekoloji tәhlükәnin qarşısını almalıdır
düşüncә vә dәyәrlәrindә fundamental dәyişikliklәr
ekoloji tәhlükәnin qarşısı yeni vasitә vә metodlar vasitәlәri ilә alınmalıdır

354 Ekoloji problemlәr ilk növbәdә maddi deyil, nәyin pozulmasından yaranır?

•

ekoloji problemlәrә qarşı görülәn tәdbirlәrin
ekoloji problemlәri әmәlә gәtirәn sәbәblәrin aradan qaldırılması
ekoloji problemlәrin aradan qaldırılması
mәnәvi qaydaların pozulmasından
ekoloji problemlәrә qarşı mübarizәnin

355 Ekoloji böhran cәmiyyәtdәn mәqsәdә nail olmaq üçün hansı prioritetlәrin baxışını tәlәb edir?

•

cәmiyyәt qarşısındakı ekoloji tәhlükәni
ekoloji böhranı aradan qaldırılması üçün tәdbirlәrin görülmәsi
ekoloji böhranı yaradan sәbәblәrin araşdırılması
yeni vasitә vә metodları, siyasәt vә istisadiyyatda
böhrana qarşı görülәn tәdbirlәrә nәzarәt

356 Filosoflar ekoloklar, sosioloqlar hansı dövrdә yaşadığımız haqqında söylәyirlәr?

•

ekoloji çәtinliklәrin yaranması dövrünü
insan fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәrindә dәyişmәsi
әtraf mühitin müxtәlif formada dağılması
sivilizasiyanın dәyişmәsi dövründә
dizaynın hazırkı dövrdә ekoloji vәziyyәtini

357 Üzәrinә düşәn saçmanı udmayan cismә nә deyilir?

•

sarı cisim
ağ cisim
qara cisim
boz cisim
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göy cisim

358 Üzәrinә düşәn bütün müxtәlif dalğa uzunluğu olan saçmaları udan cismә nә deyilir?

•

göy cisim
sarı cisim
boz cisim
qara cisim
ağ cisim

359 Hansı rәng hәcmi azaldır , ürәk vә ağciyәrlәrin fәaliyyәtini stimullaşdırır, soyuqdәymәlәrә qarşı
müqavimәti artırır?

•

Ağ
Qәhvәyi
Qırmızı
Bәnövşәyi
Mavi

360 Hansı rәngi müşahidә etdikdә hәcmi artırır yaxınlaşdırır?

•

Yaşıl
Göy
Ağ
Sarı
Qırmızı

361 Hansı rәngin doyma dәrәcәsi yüksәk isti aktiv , dinamik, hәyәcanlıdır?

•

yaşıl
sarı
purpur
qırmızı
göy

362 Rәng nәyә malikdir?

•

tәşәbbüskar ifadәyә
emosional ifadәyә
sakit ifadәyә
gәrgin ifadәyә
aktiv ifadәyә

363 Rәnglәrin birgә tәtbiqi ilә onların harmonic ahәnginә nail olmaq üçün lazım olan mәqsәdә nә deyilir?

•

Rәng akkordu
Rәng harmoniyası
Rәng tarixi
Dizayner mәqsәdi
Rәng çalarları

364 Rәng temperaturunun kömәyi ilә nәyin rәngindә tәsvir etmәk olar?

•

sәmanın rәngindә
okeanın rәngindә
torpağın rәngindә
suyun rәngindә
günәşin rәngindә
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365 İşığın qeyriistilik mәnbәlәri qara cisimlәrlә neçәdilәr?

•

әyridlәr
uyğundur
bәrabәrdir
metamerdilәr
paraleldilәr

366 Monitor üçün qrara cismin verilmiş işıq mәnbәyi ilә eyni saçma spektirli olan temperatur?

•

cisim temperaturu
enerji temperaturu
atmosfer temperaturu
rәng temperaturu
istilik temperaturu

367 Fizikadarәng temperaturu anlayışı işığın hansı mәnbәlәrinә aiddir?

•

qavrama mәnbәsi
soyuq mәnbәsi
su mәnbәsi
istilik mәnbәsi
şüalandırma mәnbәsi

368 Qara cismin verilmiş eyni saçma spektrinә malik olan temperatur?

•

hava temperaturu
su temperaturu
işıq temperaturu
rәng temperaturu
günәş temperaturu

369 Spektrin istәnilәn sahәsindә maksimal saçma bacarığına malik olan cismin adı?

•

göy cisim
ağ cisim
boz cisim
qara cisim
sarı cisim

370 Rәng temperaturunun tәhlilinә keçmәdәn öncә nә rәng cisim anlayışını daxil etmәk vacibdir?

•

göy cisim
ağ cisim
qımızı cisim
qara cisim
sarı cisim

371 İşıq mәnbәyinin tәbii yaxud süni işığın әlvanlığının tәyin edilmәsinә nә deyilir?

•

işıq şiddәti
saçma qәbuledici
işıq mәnbәyi
rәng temperaturu
rәng çalarları

372 Dәmir 20000K qızdırılsa. Piksaçma nә rәng olacaq?
mavi
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•

göyyaşıl
qaralacaq
ultrabәnövşәyi
infraqırmızı

373 Günәş sәthinin temperaturunda tәşkil edәn şüalar?

•

ağ
infraqırmızı
ultrabәnövşәyi
göyyaşıl
sarı

374 Әtraf mühitin dağıdılması nәticәsindә insan fәaliyyәtinin müxtәlif sahәlәrindә hansı tәdbirlәrin
görülmәsi çox vacibdir?

•

dizaynın düzgün ekoloji istiqamәtinin yaradılması
әtraf mühitin bәrpası vә qorunması
cәmiyyәtin real ekoloji tәhlükәyә qarşı mübarizәnin aparılması
kordinal dәyişikliklәrin
әtraf mühitә zәrәr vermәyәn yeni materiallardan istifadә edilmәsi

375 Dizayn fәaliyyәti yalnız innovasiyalara deyil, nәlәri yüksәk qiymәtlәndirir?

•

geyim istehsalına ekoloji tәmiz parçalardan istifadә edilmәsi
adәtәnәnәlәrin üstün cәhәtlәrindәn istifadә edilmәsi
adәtәnәnәlәri müasir tәlәblәrә uyğunlaşdırılması
adәtәnәnәlәri dәyәrlәrinin yenidәn yaranmasını
geyim dizaynında әnәnәvi elementlәrindәn istifadә edilmәsi

376 Dizaynda ekoloji istiqamәtin yaradılmasında әsas mәqsәd әtraf mühitin bәrpası vә qorunması,
materialların qәnaәtlә istifadә edilmәsi vә hansı material vә texnologiyadan istifadә olunmasını nәzәrdә
tutur?

•

mәmulatın istehsalında optimal sәrfiyyat
resurs vә materiallardan maksimum qәnaәtlә istifadә edilmәsi
dizaynda ekoloji istiqamәtin yaradılması
ekoloji cәhәtdәn tәmiz material vә istehsal texnologiyasından istifadәsini
dizayner layihәlәrindә ekoloji yanaşmanın yeni prinsiplәri

377 Hansı avanqardçı – rәәsamların adları istehsal incәsәnәti ilә bağlıdır?

•

M. Broyer, N. Saarnen, O. Şlemmer
A. Tatlin, H. Altman, K. Maleviç, X. Maqomedov
E. Ştalberk, P. Sokolov, P, Mutiç
A. Rodçenko, El Lisitski
Y. Xartviq, M. Brand, T. Boqler

378 Әslindә rәssamın mühәndisә çevrilmәsi dizaynın nәyini göstәrir?

•

istehsal edilәn mәmulatlarının estetik keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini
istehsal әmәliyyatların tәkmillәşdirilmәsini
yeni istehsalın estetik cәhәtdәn inkişafını
yeni layihә mәdәniyyәtinin ilk nәzәri әsaslarını
istehsalın keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini

379 Sәnaye incәsәnәtinin nәzәriyyәçisi V.Kuşnerin qeyd etdiyinә görә mühәndis fәaliyyәtini tәhlil etdikcә
hansı nәticәyә gәlmәk olar?
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•

rәssam istehsal әmәliyyatlarını yaxşı bilmәk üçün istehsala daxil olmalıdır
rәssam istehsal texnologiyasını öyrәnmәk üçün istehsala daxil olmalıdır
rәssam istehsalatçıya çevrilәrәk istehsala daxil olmalı
“ rәssam – mühәndisә” çevrilәrәk, mühәndisi әvәz edib, istehsala daxil olmalıdır.
rәssam istehsal edilәn mәmulatların estetik keyfiyyәtini yüksәltmәk üçün istehsala daxil olmalıdır

380 Sosialtexniki ( universal) mәqsәdәuyğunluq bәdii fәaliyyәtin nәyidir?

•

fәrdi göstәricilәrdir
qayda vә qanunlarıdır
qayda vә meyarıdır
yeganә qanunu vә meyarıdır
standart göstәricilәridir

381 Hansı tanınmış modelyer 1966cı ildә qadınlar üçün smokinq, 1970ci ildә isә smokinq paltar
modellәrini münayiş etdirmişdir?

•

K.Laqerfeld
İ.Miyaki
C.Şanel
İ.S.Loran
Q.Kelli

382 Hansı tanınmış modelyer demişdir ki, Mәnim üçün dәbdәbә mәnә yaraşan vә beş il geyinilmәsi
mümkün olan, yaxşı tikilmiş geyim kostyumudur ?

•

K.Laqerfeld
İ.Miyaki
İ.S.Loran
C.Şanel
Q.Kelli

383 Diaqonal yerlәşәn rәng necә qavranılır?

•

neytral
sabit
yüngül
dinamik
aktiv

384 Üfüqi yerlәşәn rәng necә qavranılır?

•

neytral
dinamik
yüngül
sabit
aktiv

385 Şaquli yerlәşәn rәng necә qavranılır?

•

sabit
yüngül
neytral
aktiv
dinamik

386 Kim incәsәnәtin harmoniya olduğunu dedikdә, o. Tәsviri vasitәlәrlә incәsәnәt hәdәflәrini sәhv salır?
Fern
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•

Leonardo da Vinçi
Lomonosov
Seran
Ayvazovski

387 İki rәngin qarışığı nә zaman hәmahәng sayılır?

•

bәnövşәyi rәng verirsә
qırmızı rәng verirsә
göy rәng verirsә
boz rәng verirsә
yaşıl rәng verirsә

388 Assimilyasiya nәdir?

•

rәnglәrin uyğunluğu
rәnglәrin ahәngliyi
rәngin qavranmasına sәrf olunan güc
rәnglәrin tarazlığı
rәnglәrin kәmiyyәti

389 Rәnglәr hansı halda ahәndilәr?

•

onların qarışığı qırmızı rәng verәndә
onların qarışığı ultrabәnövşәyi rәng verәndә
onların qarışığı ağ rәng verәndә
onların qarışığı sarı rәng verәndә
onların qarışığı göy rәng verәndә

390 Neçәnci ildә Nikolson öz dәrgisindә rәnglәrin fәrziyyәlәrini dәrc etmişdir?

•

1976
1980
1978
1979
1975

391 Harmoniya nәdir?

•

rәnglәrin spektral nisbәtidir
güclәrin uyğunluğu
güclәrin ahәngsizliyi
güclәrin tarazlıq vә simmetriyasıdır
rәngin kәmiyyәt sәciyyәsidir

392 Havada su buxarlananda rәng temperaturu neçә kyә yaxın olur?

•

99000K
10000K
8000K
9000K
20000K

393 Neçәnci ildә Qermes firması ilk dәfә Kare Ermes әnәnәvi şәklindә işlәnәn ipәk yaylıq istehsal etmişdi?

•

1939
1935
1936
1938
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1937

394 Neçәnci ildәn etibarәn Qomes Fransa firması tәbii dәridәn geyim vә aksessuarlar istehsal edir?

•

1968
1960
1954
1956
1965

395 Geyimdә klassik әşyaların әbәdiliyi olduğundan istifadә müddәti mәnәvidәn daha çox nә ilә bağlıdır?

•

müasir inkişafla
zövqlә
dәblә
fiziki köhnәlmә ilә
firma ilә

396 Dizaynın moda sahәsindә şişirdilmiş qeyritәbii tәlabata qarşı olmasının tendensiyası qanunu
dәyişikliklәrdәn mәhrum olaraq nәyә çevrilir?

•

avanqard nümunәlәrә
keyfiyyәt nümunәlәrinә
yeni nümunәlәrә
klassik nümunәlәrә
istifadә olunmuş nümunәlәrә

397 Çoxsaylı tәdqiqatlar göstәrir ki, tәlabat hәcmilә öz hәyatından mәmnun olmuş insanın arasında nә
yoxdur?

•

asılılıq kifayәt qәdәr deyil
qәnaәtbәxşdir
asılılıq azdır
birbaşa asılılıq
asılılıq çoxdur

398 İnsan vә tәbiәt arasında harmonik mövcud olmağa imkan verәn, nәyin yaranması vacibdir?

•

keyfiyyәt sisteminin
tәlabat sisteminin
kәmiyyәt sisteminin
istehsal sisteminin
dәyәrlәr sisteminin

399 Sinir sisteminin fәaliyyәtin artıran, nәfәs vә nәbzi sürәtlәndirәn, әzәlә sisteminin işini aktivlәşdirәn rәng
hansıdır?

•

Qara
Bәnövşәyi
Yaşıl
Qırmızı
Qәhvәyi

400 Boz rәng xüsusiyyәtlәri әks etdirir?

•

Qara
Bәnövşәyi
Yaşıl
Etibar, tәmkinlik,sadәlik
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Qәhvәyi

401 Әsas xüsusiyyәti birlik olan rәng hansıdır?

•

Bәnövşәyi
Qәhvәyi
Qara
Ağ
Boz

402 Daxili dünyanı әtrafdakılardan gizlәtmәyә can atan insan hansı rәngә üstünlük verir?

•

Göy
Boz
Qәhvәyi
Qara
Bәnövşәyi

403 İnsan şüurunda hazırlanan vә hәkk olunan müәyyәn rәngin müşahidә edilәn adi obyektlәrin ayrılmaz
xüsusiyyәti kimi haqqında olan tәsәvvür necә adlanır?

•

rәngin qavrama halı
rәngin identifikasiya halı
rәngin eynilәşdirmә halı
rәngin sabitlik halı
rәngin duyğuluq halı

404 Әgәr әsәrin mövzusu ilk emosional tәkandan gәlirsә, onda formayaratmanın bütün prosesi әsәrin hansı
hissәsinә tabe olmalıdır?

•

mәrkәzi vә son hissәsinә
son vә ilkin hissәlәrinә
son vә bağlanış hissәsinә
ilkin vә әsas hissәsinә
mәrkәzi hissәsinә

405 Sarı rәng qara vә ağ fonlarda necә xarakter alır?

•

sarı rәng ağ fonda neytral, qara fonda isә soyuq xarakter alılr
sarı rәng ağ fonda isti, qara fonda isә incә xarakter alır
sarı rәng ağ fonda soyuq, qara fonda isә aqressiv xarakter alır
sarı rәng ağ fonda isti, yümgül, qara fonda isә soyuq aqressiv xarakter alır
sarı rәng ağ fonda aqressiv, qara fonda incә xarakter alır

406 Yüksәk doyma dәrәcәsi olan rәnglәrin әhatәsindә hansı rәnglәr öz rәng tonlarını bir qәdәr dәyişirlәr?

•

aktiv rәnglәr
tünd rәnglәr
açıq rәnglәr
xromatik rәnglәr
neytral rәnglәr

407 Rәngin hәqiqi açıqlığı hansı fonda daha aydın müşahidә edilә bilәr?

•

ağ fonda
tünd fonda
tam açıqlıqlı fonda
orta açıqlıqlı neytral fonda
rәngә uyğun olaraq ondan bir ton açıq fonda
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408 İlk dәfә olaraq mәhz C.Şanel qadınların dәyişkәn modanın tәsirindәn xilas etmәk üçün qarşısına hansı
mәqsәd qoymuşdur?

•

gigiyenik әşyalardan istifadә etmәyi tәklif etmişdir
qiymәtli әşyalardan istifadә olunmasını tәklif etmişdir
müasir әşyalar tәklif etmişdir
uzun müddәt dәbdәn düşmәyәn әşyalar tәklif etmişdir
keyfiyyәtli әşya seçmәyi tәklif etmişdir

409 Bir çox firmaların haqlı olaraq köhnә modellәri yenidәn istehsala buraxılmasında mәqsәdi nәdir?

•

maliyyә problemini hәll etmәk
keyfiyyәtli klassik mәmulat hazırlamaq vә firma imicini yaratmaq
istehsal hәcmini artırmaq
yenidәn uğur әldә etmәk
dәyişiklik etmәk

410 Mәmulatların istifadә müddәtinin istehsalatda sәrfini artırmaqla, birdәfәlik istifadә olunan әşyalardan
imtina etmәklә hansı üstünlüklәrә nail olmaq olar?

•

klassik nümunәlәrin istehsalının artmasına
ekoloji mәhsulun istifadәsinә
әşyaların tәlabat hәcminin artmasına
daha keyfiyyәtli mәmulatların istifadәsinә vә tәlabat hәcminin azalmasına
yeni tendensiyaya cavab verәn mәmulatların istifadәsinә

411 Ekologiyanın tәlabatının problemi dizaynın vәzifәlәrindә nәyә sәbәb oldu?

•

keyfiyyәt dәyişikliyinә
әtraf mühitin tәmizliyinә
geyim mәmulatlarının gigiyenik olmasına
ekoloji tәmizliyә
ekoloji strukturun formalaşmasına

412 Qәrblә modanın inkişaf tendensiyası sonsuz yüksәlişi, digәr ölkәlәr üçün bunun mümkün olmaması nә
ilә bağlıdır?

•

modanın istiqamәtinә uyğun
geyimin dәbdәn düşmәsilә
geyim modasının köhnәlmәsi ilә
hәr bir inkişafın müәyyәn sәrhәdi ilә
texniki sәviyyәnin yüksәk olması ilә

413 Bazar iqtisadiyyatı tәlәblәri moda dövrlәrinin nәyinә sәbәb olur?

•

iqtisadi gәlirlәrin yüksәlmәsinә
modanın istiqamәtinә uyğun
istehlakçının tәlәbinә uyğun
istehsal müddәtinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә qısalmasına
istehlakçıların zövqünә uyğun

414 Әşyaların layihәlәndirilmәsindә tez baş verәn fiziki vә mәnәvi köhnәlmә istehlakçının daha yeni
mәhsulun alınması üçün nәyә mәcbur edir?

•

mәmulatın kifayәt qәdәr keyfiyyәtli olmamasına
zövqünә uyğun mәmulatın tapa bilmәmәsinә
yeni mәhsulun kifayәt qәdәr olmamasına
vәsaitin xәrclәnmәsinә
müxtәlif çeşidli mәmulatların kifayәt qәdәr olmamasına
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415 Müvafiq olan psixi hallar nә zaman yaranır?

•

eşitmә qavranmasında gedәn proseslәr
hiss qavranmasında gedәn proseslәr
düşüncә halında proseslәr
görmә qavranmasında gedәn proseslәr
dad qavranmasında gedәn proseslәr

416 Kim isbat etmişdi ki, gözә vә beyinә orta boz rәng tәlәb olunur?

•

Mendeleyev
Nikolson
Rumford
Qering
Nyuton

417 Dissumulyasiya nәdir?

•

rәnglәrin paralelliyi
onların tarazlığı
onların bәrpası
rәngin qavranmasına sәrf olunan güc
rәnglәrin ahәngliyi

418 Rәnglәr haqqında fәrziyyәlәri ilk kim dәrc etmişdi?

•

Eynşteyn
Evald Qering
İsaak Qering
Fizik Remford
Leonardo da Vinçi

419 Simultan әmәlә gәlәn rәng nә kimi yaranırlar?

•

duyğu
mәntiq
düşüncә
hiss
fәrziyә

420 Gözümüz istәnilәn rәngi qәbul etdikdә dәrhal onun әlavә rәnginin yaranmasını tәlәb edir, belә halı
yaradan ziddiyyәt necә adlanır?

•

spektral nisbәt
ahәngsizlik
harmoniya
simultan
tarazlıq

421 İki vә daha çox rәnglәrin qarşılıqlı tәsirinә nә deyilir?

•

işıq mәnbәyi
rәng temperaturu
rәngli şüa
rәng harmoniyası
işıqlandırma

422 Hansı rәng şüaları atmosferdәn az itkilәrlә keçir?
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•

sarı
ağ
ultrabәnövşәyi
qırmızı
göy

423 Aydın havada günorta sәma işığının rәnginә nә ilә yayılması tәsir edir?

•

torpaqla
günәşlә
suyla
atmosferdә
ayla

424 Neçәnci ildәn etibarәn Amerikanın Espi kompaniyası Ekolleksiya düzgün ekoloji kolleksiya
buraxırdılar?

•

1996cı illәrdә
1992ci llәrdә
1990cı illәrdә
1994cü illәrdә
1985ci illәrdә

425 Neçәnci illәrdә geyim dizaynerlәri yenidәn әvәzedici materiallarla maraqlanaraq, sünixәz vә dәri, vinil
vә plastik materiallar, elәcә dә tәbii materiallara bәnzәyәn süni materiallara üstünlük vermişlәr?

•

1996cı illәrdә
1990cı illәrdә
1992ci llәrdә
1994cü illәrdә
1985ci illәrdә

426 Neçәnci illәrin sonunda tәbii xәz dәri vә lәlәklәryenidәn butiklәrә vә podiuma qayıdır, bu da yaşıllara
dizaynerlәri, topmodellәri günahkar hesab etmәyә imkan verir?

•

1980cı illәrin sonunda
1990cı illәrin sonunda
1992ci illәrin sonunda
1986cı illәrin sonunda
1995ci illәrin sonunda

427 Ali bәdiitexniki mәktәbindә layihәlәndirmәnin maket üsulunun müәllifi hesab edirdi ki, gәlәcәk memar
hәcmimәkan kompozisiyasını kağızda deyil, hәcmdә eskiz yaratdıqdan sonra nә etmәlidir?

•

layihәlәndirmәli vә konstruksiyanı qurmalıdır
hәcmdә işlәnmiş kompozisiyanı kağıza köçürmәlidir
mәmulatın hәndәsi formasını qurmalıdır
müxtәlif rәnglәrdәn istifadә etmәlidir
bәdii cәhәtdәn modelin maketini qurmalıdır

428 Ali bәdiitexniki mәktәbindә layihәlәndirmәnin maket üsulunun müәllifi kim olmuşdur?

•

N. Lodovski
L. Saliven
A.Rodçenko
B. Arbatov
B. Kuşner
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429 Ali bәdiitexniki mәktәbin peşәyönlü hazırlıq mәşqәlәlәrin materiallarında tәkcә gil, yağ, sulu boya,
akvarel vә s. deyil elecәdә forma hansı elementlәrini qururdular?

•

formanın rәng ahәngdarlığını
formanın ölçülәrini
formanın quruluşunu
hәcmlәri, müstәvilәri, xәtlәri
formanın xüsusiyyәtlәrini

430 Sovet dizaynının pionerlәri bәdii vasitәlәrinin axtarışında ilk oncә nәyә müraciәt edirdilәr?

•

hәndәsi formaya
konstruksiya
formanın müasirliyinә
formanın arxalığına
bәdii tәrtibatında

431 Ali bәdiitexniki mәktәbin hazırlıq kurslarında peşә istiqamәtlәndirilmәsi keçirilәrkәn, hәr şeydәn әvvәl
bu nәdә ifadә olunurdu?

•

peşә kistiqamәtindә olan materialına münasibәtdә
dekorativ tәtbiqinә olan münasibәtdә
mәmulatların hәcmli formasına olan münasibәtlә
bәdii layihәlәndirilmәsinә olan münasibәtlә
geyimin bәdii tәrtibinә olan münasibәtdә

432 Ali bәdiitexniki mәktәbin tәlәbәlәri bütün sahәlәrin mühәndis rәssamlar ı üçün nәyin tәlәbi qoyulurdu?

•

bәdii tәrtibatın
formayaratmanın bәdii vasitәlәrinin
bәdii layihәlәndirmәnin
bәdii konstruksiyanın
ornament rәsmlәrinin

433 Ali bәdii –texniki mәktәbin fakultәlәrinin tәlәbәlәri tәhsil almadan öncә hansı hazırlığı keçirdilәr?

•

ixtisas hazırlığını
ümumi rәssamlıq hazırlığını
kompozisiya hazırlığını
dizayn hazırlığını
rәngkarlıq hazırlığını

434 Ali bәdiitexniki mәktәbin ixtisaslaşdırılmış fakultәsindә ilk diplomlu dәstәsinin hazırlıq işlәrindә
dizaynerin fәaliyyәt profilinә vә onun yaradıcılığın dair hansı işlәr görülürdü?

•

rәssam dizaynerin vәzifәsi
dizaynerlәrin layihәırinә görülәn işlәr
dizaynerlәrin qarşısında qoyulan tәlәblәr
dizaynerin rolunun araşdılırmasının mürәkkәb prossesi
ornamentçi  rәssamın fәaliyyәti

435 Sovet İttifaqında dizaynın yaradılması üçün ağac vә metal emalı fakultәlәri nin fәaliyyәti nәdәn ibarәt
idi?

•

tәcrübә emalatxanaları
sınaq sexlәri
istehsalat emalatxanaları
özünәmәxsus laboratoriya
sınaq  tәcrübә sexlәri
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436 Ali bәdiitexniki mәkәtbin emalatxanasının ixtisaslaşdırlımış fakultәsindә hansı ixtisasçılar hazırlanır?

•

ornamentçi, tekstil, rәssam, nәzarәtçi vә rәssamlar
konstruktorrәssam, texnoloq, tәlimatşı, ağac vә metal emalı
toxucu, әyrici, ornamentçi, rәssam tәlimatçı, nәzarәtçi vә rәhbәrlәr
texnikirәssam, ornamentçi, bәdii tәrtibat, tәlimatçı vә rәhbәrlәr
memarlıq, ağac vә metal emalı, poliqrafiya, tekstil keramika vә rәssamlıq

437 Ali –bәdii texniki emalatxananın mәqsәdi sәnaye üçün hansı sәnәtkarların hazırlanmasından ibarәt idi?

•

ağac emalı sәnәtkarların, şüşә üzәrindә ornamentlәr üzrә rәssam vә rәhbәrlәrin
memarlıq vә heykәltәraşlıq, tәsviri incәsәnәt ustalarının vә rәhbәrlәrin
sәnәtkarrәssamların, tәlimatşıların vә texnikipeşә tәhsili üçün rәhbәrlәr
tekstil ornamentlәrin, rәssam tәlimatçıların vә rәhbәrlәrin
inşaat memarlıq sәnәtkarlarını, tekstil rәssamlarının, texniki peşә rәhbәrlәrinin

438 Neçәnci ildә Moskva Ali texniki rәssamlıq institutu әsasında ali inşaat memarlıq, Moskva poliqrafiya vә
Moskva tekstil institunun rәssamlıq fakultәsi yaradılmışdır?

•

1936ci il
1930cu il
1932ci il
1933cu il
1935ci il

439 Neçәnci ildә birlәşdirilәn Mosva birinci vә ikinci rәәsamlıq emalatxanaları ali texniki rәssamlıq
institutuna çevrildi?

•

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

440 Neçәnci ildә Moskva birinci vә ikinci dövlәt rәssamlıq emalatxanalarını birlәşmişdir?

•

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

441 Moskvada Ştroqanov rәssamlıqsәnaye vә heykәltaraşlıq, memarlıq mәktәblәrin әsasında hansı
emalatxanalar yaradıldı?

•

Moskva birinci vә beşinci dövlәt rәssamlıq emalatxanaları
Moskva ikinci vә üçüncü dövlәt rәssamlıq emalatxanaları
Sankpeterburq birinci vә ikinci dövlәt rәssamlıq emalatxana ları
Moskva birinci vә ikinci müstәqil dövlәt rәssamlıq emalatxanaları
Moskva üçüncü vә dördüncü dövlәt rәssamlıq emalatxanaları

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

•

XVI әsrin
XVIII әsrin
XX әsrin
XIX әsrin
XVIII әsrin
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443 Rusiyada müstәqil rәssamlıq emalatxanaların yaradılmasında әsas ideyası nәdәn ibarәt idi?

•

tәhsilin formasını dәyişәrәk yeni emalatxanaların tәşkili idi
tәhsil sistemindәn uzaqlaşdıraraq yeni emalatxanaların tәşkili idi
tәhsil sistemini dәyişmәk üçün yeni emalatxanaların tәşkili idi
akademik tәhsil üsullarından uzaqlaşdıraraq, fәrdi emalatxanaların yeni sistemin tәşkili idi
tәhsildәn uzaqlaşdıraraq yeni tәrtib edilmiş emalatxanaların tәşkili idi

444 1917ci ildәn sonra Rusiyada yeni tipli hansı tәhsil müәssisәlәri yartadılmışdır?

•

şәhәr rәssamlıq emalatxanaları
dövlәt heykәltaraşlıq emalatxanaları
dövlәt rәssamlıq emalatxanaları
müstәqil dölәt rәssamlıq emalatxanaları
dövlәt sәnәtşünaslıq emalatxanaları

445 Neçәnci ildәn sonra Rusiyada ölkәdaxili bütün rәssamlıq tәhsilinin sistemin yenidәn tәşkili hәyata
keçirilmişdir?

•

1918
1920
1919
1917
1916

446 Sovet hakimiyyәtinin ilk illәrindә hansı obyektlәrin layihәlәndirilmәsinin geniş yayılmışdır?

•

mәtbuat köşklәri, partiya, komsomol tәşkilatları
mobil tribunalar. Radio, teleqraf, pioner tәşkilatları
otribut mağazaları, qazetlәr, jurnallar. Mәtbuat tipoqrafiyaları
mobil tribunalar, tәşviqat qurğuları, mәtbuat köşklәri
tәşviqat qrupları, partiya vә komsomoltәşkilatları

447 Ölçülәrinә görә şәhәrin iştirakçı kütlәlәri daha hansı mütәxәssislәr inqilabı bayramların tәrtibatında
sovet dizaynının yaradılmasında böyük rolu var idi?

•

memarlar, rәssamlar, musiqiçilәr, şairlәr vә ssenaristlәr
hәmkarlar ittifaqının fәalları , partiya vә komsomal fәalları
görkәmli әmәk xadimlәri, müharibә veteranları vә partiya fәalları
fotoqrafları, kinorejissorlar, jurnalistlәrlә, mәtbuat müxbirlәri
mәtbuat müxbirlәri, jurnalistlәr, әmәk veteranları, tanınmış alimlәr

448 Memarlığa olan münasibәtlәr tәrsinә çevrilәrәk rәәsamdan memarlıq kompozisiyasına üzvi surәtdә daxil
olmaq әvәzinә memarlıq quruluşunun üzәrinә nәyin qoyulması tәlәb olunurdu?

•

memarlıq formalarını
ornament ,naxışların
heykәltәraşlıq formalarının
yeni tәrtibat quruluşunun
yazılı şüarların

449 Rәssamlar mövcud olan memarlıq görünüşü ilә şәhәr mühitinin nәyinin yaratmağa çalışırdırlar?

•

sahәlәrini
memarlığını
formasını
yeni simasını
landşaftını
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450 Şәhәr mühiti üçün çәkilmiş eskizlәrin vә hәyata keçmiş illәrin tәhlili nәyi göstәrirdi?

•

müxtәlif dinamik kompozisiyalardan istifadә edilmәsini
qeyritәsviri incәsәnәt üsullarının istifadә edilmәsini
tәsviri incәsәnt üsullarının istifadә edilmәsini
müxtәlif şәhәr mühitinin bәdii tәrtibatı üçün superqrafikanın üsullarından istifadә edilmәsini
müxtәlif statik kompozisiyalardan istәfadә edilmәsini

451 Real sosial sifarişin aydın ifadә olunan ideoloji tәşviqat xarakterli olduğuna baxmayaraq, rәssamlar bu
mәrhәlәdә yeni tәrtibat üslublarınnan istifadә edәrәk. nәyә diqqәet yetirirdilәr?

•

yeni ideologiyanın tәbliğinә
ornamentlәrin bәdii tәrtibatına
qeyritәsviri üslublara
bәdii konstruktiv problemlәrinә
sovet qayadalarının tәbliğatına

452 Fendi firmasında çalışan K.Laqerfeld hesab edir ki, tәbii xәz materialından hazırlanan geyim vә tәbii
dәridәn hazırlanan ayaqqabılardan imtina edilmәsi nәlәrdәn imtina etmәk kimi çәtindir?

•

әt kolbasalarından
әt mәmulatlarından
әt xörәklәrindәn
әt mәhsullarından
әt qida yemәklәrindәn

453 Sinir sisteminә әks tәsir göstәrәn rәng hansılardır?

•

Ağ, göy
Mavi, cәhrayı
Qara, ağ
Göy, qırmızı
Boz, qәhvәyi

454 Bu gün mәmulatların tәkrar istifadәsi vә işlәnmәsi, әtraf mühitin çirklәnmәsinin qarşısını almaq üçün
hansı әhәmiyyәti vardır?

•

geyim istehsalının sәmәrәli olması üçün
mühitin ekoloji tәmizliyi üçün
materialların qәnaәtlә işlәnmәsi üçün
böyük әhәmiyyәti vardır
gigiyenik geyimlәrin istehsalı üçün

455 Müasir geyim modasının retro ruhlu müxtәlif stil vә Vintaqe stili köhnәlmiş geyimin istifadә müddәtini
artırır vә yenidәn haraya gayıdır?

•

yeni modanın istiqamәtinә uyğun әmәliyyatlarına qayıdır?
modaya uyğun bәzәk әmәliyyatından keçirilir
yeni istehsal әmәliyyatların emalına qayıdır
müәyyәn vaxtdan sonra yenidәn modaya qayıdır
yeni istehsal texnologiyasına qayıdır

456 Parçaların rәnglәnmә texnologiyasının әtraf mühiti üçün tәhlükәsizliyini tәmin edәn istiqamәt hansıdır?

•

İtaliyada geyim üçün ekoloji cәhәtdәn standarta uyğun parçaların istehsalı
Fransa firmasının gigiyenik parçaların tәdqiqatı
Amerika vә Avropa firmalarının ekoloji tәmir parçaların istehsalı
Amerikanın "Livays" firmasının ekoloji tәmir parçaların istehsalı
İngiltәrә firmasının ekoloju cәhәtdәn keyfiyyәtli parçaların tәdqiqatı
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457 Novoteks kompaniyası parçaların rәnglәnmә prosesindәn istifadә etmәyәrәk hansı vasitә ilә onun mәnfi
tәsirini azaldır?

•

mümkün qәdәr texnologiyanı dәyişmәklә
mümkün qәdәr texnoloji dövranı çoxaltmaqla
mümkün qәdәr texnoloji dövranı artırmaqla
mümkün qәdәr texnoloji dövranın nizamlanmaqla
mümkün qәdәr texnologiyanı tәkmillәşdirmәklә

458 Geyimdә әvәzedicilәrin hansı qaydada istifadә olunması müәyyәn edilmişdir?

•

әvәzedici sintetik materialların bütün göstәricilәri laboratoriyada yoxlanmalıdır
әvәzedici sintetik materialların keyfiyyәt göstәricilәri aydın görünmәlidir
әvәzedici sintetik materialların struktura aydın görülmәlidir
әvәzedici sintetik materiallar struktura aydın görülmәlidir
әvәzedici sintetik materialların gigiyenik xassәlәri nәzarәt olunmalıdır

459 Sovet hakimiyyәtinin ilk illәrindә yaradılan dizaynın kütlәvi tәdqiqatın әsas sferaları nәdәn ibarәt idi?

•

sosial sifarişçilәrin, sәrgi salonların. Mağazaların bәdii tәrtibatlarından
landşaftların, sәrgilәrin, bayramların, yeni tәrtibat üsullarından
restoran vә mağazaların, sәrgilәrin, raklamların, şüarlarından
bayram tәrtibatları, şüarlar, reklam, kitab hasilatı, sәrgilәri vә teatr tәrtibatından
sәrgilәrin, reklamların, mağazaların, restoranların tәrtibatından

460 Tәdrisdә texniki  mühәndis fәnlәrә böyük diqqәtin verilәsi hansı hansı zәrurәtin olması ilә izah edilirdi?

•

yeni materiallardan istifadә edilmәsi
texnologiyadan geniş istifadә edilmәsi
texnikitexnoloji proseslәrin inkişafı
sәnayenin inkişafı
әl әmәliyyatlarından geniş istifadә edilmәsi

461 Ali bәdiitexniki mәktәbin müәllimlәrinin fikrinә әsasәn, tәlәbәlәrә verilәn tapşırığa yaradıcılıq
yanaşması necә olmalı idi?

•

konstruksiyanın forması qәnaәtbәxş
tәlәbәlәrә uyğun, sәnayedә istifadә edilә bilәn
qәnaәtbәxş, konstruksiyasının forması yaxşı
orjinal, konstruksiyanın forması sәmәrәli, sәnayedә istifadә edilә bilәn
standarta uyğun, konstruksiyası sәmәrәli

462 Konstruksiya üzrә verilәn ilk dәrs tapşırıqları gündәlik hansı sadә әşyalardan ibarәtdir?

•

kinoaparatlardan, radioqәbuledicilәr, soyuducu
qaşıq, qapının qulpu, qazan, ütü, qayçı vә nal
avtomobil hissәlәri, mәişәt texnikası, qapqacaqlar
paltaryuyan, tozsoran, velosipedlәr
pәncәrә, mәişәt cihazları,tikiş maşınları, fotoaparatlar

463 Konstruksiya üzrә dәrs tapşırıqları mürәkkәbliyinә görә bir layihәdәn digәr layihәyәdәk, bir funksiyalı
әşyadan çox funskiyalıyadәk dәyişirdi, bәs mәmulatın konstruksiyası hansı mәrhәlәlәrdәn keçәrәk dәyişirdi?

•

mürәkkәb konstruksiyadan sadә konstruksiyadәk
bir funksiyalıdan çox funksiyalıyadәk
adi konstruksiyadan daha da mürәkkәbәdәk
sadә konstruksiyadan daha da mürәkkәbәdәk vә bir materialın digәri ilә әvәz olunurdu
mürәkkәb layihәdәn sadә layihәyәdәk
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464 Mәmulatın mal nişanı, işıq reklamı, döş nişanın tәrtibatı әl eyilsәnaye texnologiyasına әsaslanaraq hansı
üsullardan istifadә edilirdi?

•

texniki vә oyma üsulundan
avtomatlaşdırma
mexaniki, avtomat,yarımavtomat, rәnglәmә vә çap üsullarından
ştamplanma, oyma, qalvanotexnika, rәnglmә vә çap üsullarından
rәnglәmә üsulundan

465 Konkret tapşırığın qyuluşu әşyanın funksiyasının nәyini tabe edirdi?

•

әşyanın ümmumi gprünüşünü
әşyanın formasının hәndәsi quruluşunu
әşyanın konstruksiya quruluşunu
әşyanın funksiyasının dekorativ rәsmini
әşyanın estetik görünüşünü

466 Ali bәdii mәktәbdә keçirilәn kompozisiya kursu tәlәbәlәrә sәthlәrin texnologiyasına yiyәlәnmәsinә
kömәk etmәklә bәrabәr onlara nәlәri aşılayırdı?

•

mәmulatların funksional vә estetik tәrtibatının öyrәnmәsinә
mәmulatın xarici görünüşünü estetik cәhәtdәn keyyfiyyәtli işlәnilmәsinә
mәmulatların bәdii trәtibatının tәcrübәsinin öyrәnilmәsini
mәmulatların bәdii dekorativ hәllinin tәcrübәlәrini
mәmulatın dekrotiv tәrtibatının keyfiyyәtli işlәnilmәsinә

467 Ali bәdiitexniki mәktәbdә dәrs tapşırıqları hansı istiqamәtdә gedirdi?

•

әşyanın istehsal texnologiyası vә bәdii cәhәtdәn tәrtib edilmәsi
geyim vә aksessuarlarının layihәlәndirilmәsi vә bәzәdilmәsi
mәmulatların istehsaltexnologiyası vә bәdii tәrtibatı
әşyanın yaradılması  “ konstruksiya” metal üzünün emalı – “ kompozisiya
mәmulat mәdellәrinin qurulması vә estetik cәhәtdәn tәrtib edilmәsi

468 Ali bәdii  texniki mçәktәbin rәhbәri tәrәfindәn işlәnmiş layihәlәndirmә konsepsiyasını necә ifadә etmәk
olar?

•

modellәrin formasının qurulması kimi, bәdii layihәlәndirmәnin ilk әmәliyyatı kimi
bәdii layihәlәndirmәnin ilk әmәliyyatı kimi
hәcmli formaların qurulmasının ilk әmәliyyatı kimi
dizaynın yaradılmasının ilk sistemi kimi
modellәrin formasının qurulması kimi

469 Ali bәdiitexniki mәktәbindә 10 il әrzindә , metal emalı fakultәsinin pe.әkar hazırlığına kim rәhbәrlik
edirdi?

•

U. Nesterov
Z.Zaxarov
E. Tolkunov
A. Rodçenko
S. Kazakov

470 Ağac vә metal üzrә dәrs deyәn müәllimlәrin әsas iş prinsiplәri nәlәrdәn ibarәt idi?

•

mәmulatların estetik cәhәtdәn sәmәrәli olmasından
mәmulatların sәmәrәli konstruksiyasının qurulmasından
tәdris proqramların düxgün yerinә yetirilmәsinә nәzarәtin güclәndirilmәsindәn
material vә konstruksiyanın әlverişliyi mәkanın sәmәrәli istifadәsi vә çox funskionallığı
mәmulatıarın gigiyenik vә funksional tәlәblәrinә uyğunluğundan
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471 Ağac vә metal emalı fakultәsinә hansı müәllim vә istehsalat incәsәnәtinin nümayәndәlәri dәrs
deyirdilәr?

•

E.Valter, U. Şlemmer, X. İtten
B. Nikolayev, A. İvanov, T. Mixaylov
V. Andreev, K. İoqanson, K. Klutskin
A. Rodçenko, El Lisitski, V. Tatlin
Q. Titov, A.Boqomolov, D. Saxarov

472 Ali bәdiitexniki mәktәbdә hәcmdә işlәnmiş kompozisiyanı kağıza köçürülmәsi üsulu ifadә etmә
vasitәlәrini hazırlanmasında nәyә kömәk edir?

•

iqtisadi cәhәtdәn mәmulatın sәmәrәli olmasına
bәdii tәrtib edilmәsinә
rәnglәrdәn istifadә edilmәsinә
fantaziyaya sәrbәstlik vermәyә
mәmulatın xarici görünüşünә formanın verilmәsinә

473 Neçәnci ildә modelçi amerikalı S.Leyn kağızdan hazırlanan gәlin paltarını istehsal etmişdir?

•

1986ci ildә
1979cu ildә
1989cu ildә
1969cu ildә
1978ci ildә

474 Tullantılı dizaynın istiqamәti dә mövcuddur, bә sbu istiqamәtin kütlәvi geyimlә әlaqәsi necәdir?

•

geyimlә әlaqәsi normaldır
geyimlә әlaqәsi qәnaәtbәxşdir
geyimlә әlaqәsi çoxdur
geyimlә әlaqәsi azdır
geyimlә әlaqәsi kifayәt qәdәrdir

475 London kollecinin mәzunları S.Martina, X.Çalayana tәrәfindәn qeyriadi kağızlardan istehsal olunan
geyim kolleksiyalarını nә vaxtadәk geymәk olurdu?

•

bir il yarım
bir ildәn az
iki ildәn çox
iki ilәdәk
bütün il boyu

476 1994cü ildә London kollecinin hansı mәzunları tәrәfindәn istehsal olunan kolleksiyalar böyük
rezonansa sәbәb oldu?

•

D.Koran, C.Versaçe
C.Qalyano, İ.Miyake
V.Yudaşkin, V.Zaytsev
S.Martina, X.Çalayana
Y.Yamomoto, K.Laqerfeld

477 Neçәnci ildә Berlindә keçirilәn Moda vә ekologiya dövlәtlәrarası forumda әsas mәqsәd bu vә ya digәr
materialların insana olan tәsiri haqqında, istehlakçıları mәlumatlandırmaqdan ibarәt idi?

•

1996cı ildә
1993cü ildә
1995ci ildә
1994cü ildә
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1992ci ildә

478 Ağır rәnglәr hansılardır?

•

Bәnövşәyi, mavi, yaşıl
Ağ, sarı, göy
Mavi, göy, yaşıl
Qırmızı,bәnövşәyi, göy
Mavi, sarı, göy

479 Yüngül rәnglәr hansılardır?

•

Mavi, göy, yaşıl
Ağ, mavi, sarı
Mavi, sarı, göy
Ağ, göy, bәnövşәyi
Ağ, sarı, göy

480 Rәngin ideal sintezinin modelindә gözün qәbuledicilәri hansı spektr zonasını görürlәr?

•

bәrabәr spektr zonasını
nisbәt spektr zonasını
düzbucaq spektr zonasını
öz spektr zonasını
saçma spektr zonasını

481 SPM  boyalarının açıqlamasını verin?

•

Ssarı, Ppurpur, Mgöy
Sağ, Ppurpur, Mmavi
Ssarı, Pyaşıl, Mmavi
Ssarı, Ppurpur, Mmavi
Ssarı, Ppurpur, myaşıl

482 Hansı sintezdә qara rәng saçmalarının tamamilә olmur?

•

dәrәcәli sintez
subtraktiv sintez
analitik sintez
additiv sintez
sintetik sintez

483 Rәngi prinsipial olaraq necә üsullarla sintezlәşdirmәk olar?

•

sintetik vә subtraktiv üsullarda
additiv vә subtraktiv üsullarda
additiv vә sintetik üsullarda
additiv vә analitik üsullarda
subtraktiv dәrәcәli üsullarda

484 Hәr hansı bir rәngi, texniki olaraq hasil etmәk üçün 3 mәrhәlә vacibdir,bu mәrhәlәlәr hansılardır?

•

Isubtraktiv, IIdәrәcәli, IIIsintetikdir
Ianalitik, IIdәrәcәli, III  subtraktiv
I  dәrәcәli, II analitik, III  subtraktiv
Ianalitik, IIdәrәcәli, IIIsintetikdir
Isubtraktiv, IIanalitik, IIIdәrәcәli

485 Hәr hansı bir rәngi, texniki olaraq hasil etmәk üçün neçә mәrhәlә vacibdir?
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•

6
4
2
3
5

486 Tәmiz ekoloji mәhsul reklamı ilә yanaşı, dizaynerlәr tәrәfindәn hazırlanan geyimlәrin üzәrindә nәyini
mühafizәyә aid şüalardan istifadә olunur?

•

әtraf mühitin qorunmasının tәdbirlәri
geyimin istehsalı üçün ekoloji tәmiz parçaların istehsalına
әtraf mühitin tәmzlәnmәsinә
tәbiәtin mühafizәsinә
әtraf mühitin tәmizlәnmәsi üçün tәdbirlәrin görülmәsinә

487 Amerika şirkәti Spri ona mәxsus çox da bahalı olmayan geyim reklamlarından әldә edilmiş gәlirdәn
nәyin mühafizәsinә sәrf etmişdir?

•

әtraf mühitin nçirklәnmәsinin qarşısının alınmasına
ekologiyanın çirklәnmәsinin qarşısının alınmasına
amazon sahillәri boyu meşәlәrin salınmasına
meşәlәrin mәhv edilmәsinә qarşı mübarizәyә
geyim üçün gigiyenik materiallardan istifadәsinә

488 Ekoloji mәdәniyyәtin ictimai tәfәkkürdә tәsdiqinin hәlli yolları nәyin xeyrinә aparılan tәşviqat işlәridir?

•

istehsalın artması vә "üzvi hәyat tәrzi"nin
ekoloji cәhәtdәn yaxşı olmasına vә istehsalın artmasının
tәmiz ekoloji şәraitin yaradılması vә istehsalın yüksәldilmәsinin
ekoloji şәraitin hәll edilmәsinә vә mәmulatın keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinin
mәmulatların istehsalın artması vә tәmiz ekoloji şәraitin yüksәldilmәsinin

489 Ekoloji böhranı yalnız insanın әtraf mühitә olan nәyin vasitәsilә dәyişmәk olar?

•

geyim üçün standartlarda nәzәrdә tutulmuş materiallardan istifadә etmәklә
geyim mәmulatlarının istehsalında ekoloji tәmiz materiallardan istifadә etmәklә
geyim materiallarının düzgün seçilmәsilә
mühitә olan münasibәti dәyişmәklә
gigiyenik materiallarından sәmәrәli istifadә etmәklә

490 Geyimlәrin fәrdi sifarişlә istehsal olunması nәyin mübarizә yollarından biridir?

•

geyimin ekoloji cәhәtdәn istehsalının yollarından biridir
geyimin antropometrik ölçülәrinә uyğun yollarından biridir
geyim dizaynın yeni layihәlәndirmә yollarından biridir
ekoloji tәbliğatın mübarizә yollarından biridir
geyimin yeni modaya uyğun istehsal edilmәsinin yollarından biridir

491 Poradoksal olaraq, çoxobrazlı stillәr, layihәlәndirmәnin diferensasiyası, istehsalın vahid seriyalı kütlәvi
istehsal ilә müqayisәdә hansı xüsusiyyәtlәrә malikdir?

•

materiallardan sәmәrәli istifadәsinә imkan verir
geyimin istehsal texnologiyasına müsbәt tәsir göstәrir
yeni modellәrin istehsal edilmәsi üçün әlverişlidir
vәsait çox sәrf olunur vә daha çox ekoloji xüsusiyyәtlәrә malikdir
iqtisadi cәhәtdәn sәmәrәlidir

492 Alternativ iqtisadiyyat tәrәfdarlarının konsepsiyası nәdәn ibarәt idi?
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•

materiallardan qәnaәtlә istifadә olunmasından
geyimlәrin istehsal olunmasında әlverişli texnologiyanın seçilmәsindәn
istehsal proseslәrindә materiallardan istifadә olunmasından
istәnilәn istehsalın әn az material sәrfini tәmin edәn müasir texnologiya vә az seriyalı istehsalın әsaslanmasından
müxtәlif materiallardan müasir geyimlәrin istehsalından

493 Alternativ iqtisadiyyat tәrәfdarları nәyi tәklif etdilәr?

•

gigiyenik cәhәtdәn әlverişli materiallardan istifadә
az tullantısı olan materiallardan istifadәsini
ekoloji cәhәtdәn tәmiz olan materialları
ekoloji istehsalın maraqlı konsepsiyasını
materiallardan qәnaәtlә istifadә olunmasını

494 Formaәmәlәgәlmәdә istәnilәn әnәnәvi olmayan materialların tәdqiqi nәyә sәbәb oldu?

•

yeni materiallardan istifadә olunmasına
yeni mәmulatların, formaların vә ornamentlәrin tәrtibinә
yeni forma, mәmulatların layihәlәndirilmәsinә
yeni obraz, yeni forma, yeni materiallar axtarışına
yeni ornamentlәr, texnoloji әmәliyyatlar yerinә yetirilmәsinә

495 Peşәkar modelçilәrin modellәrindә әnәnәvi olmayan hansı materiallardan tullantı dizaynına olan marağı
ifadә edir?

•

süni vә sintetik parçaların tikәlәri
süni vә sintetik, trikotaj parça materialları
tәbii yun, pambıq, ipәk vә süni parçalar
köhnә qәzetlәr, qutu tikәlәri, parça yamaqları vә paketlәr
sәtin, mәxmәr, ştapel tәbii materialları

496 Tullantılı geyim dizaynında çox mәhşur olan kolleksiyalar hansılardır?

•

süni vә sintetik materiallardan istehsal olunan geyim kolleksiyaları
tәbii vә sintetik materiallardan müxtәlif geyim mәmulatları
geyimlәrin istehsalı üçün tәbii materiallardan istifadәsi
"Qrinpis" pivә bankalarının, plastik butulka vә polietilen paketlәrdәn ibarәt geyim
tәbii materialların tullantılardan istehsal olunan geyim kolleksiyaları

497 Hansı rәng çığıran rәnglәr adlanır?

•

Qırmızı, göy
Yaşıl, göy
Sarı, yaşıl
Qırmızı, narıncı
Narıncı, yaşıl

498 Narıncı vә qırmızı rәnglәr görmә ilә birlikdә beynin hansı mәrkәzini qıcıqlandırır?

•

Müvazinat
Nitq mәrkәzi
Qoxu mәrkәzi
Eşitmә
Dadbilmә

499 İntraversiya rәnglәri hansılardır?
Yaşıl,qırmızı,sarı
Qırmızı, sarı,narıncı
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•

Sarı, yaşıl, göy
Göy,bәnövşәyi, yaşıl
Qırmızı, yaşıl,göy

500 Ekstaversiya rәnglәri hansılardır?

•

Qırmızı, yaşıl, göy
Sarı, yaşıl, göy
Yaşıl, qırmızı, sarı
Qırmızı, sarı, narıncı
Göy, bәnövşәyi, yaşıl

501 İstehlakçılar arasında ixtiraçılıq bacarığı olmayanlar mәnim geyimimi geyәrsә, bu geyim olmaz , bu
haqda hansı dizayner söylәmişdir?

•

X.Xemner
İ.Miyake
T.Kuşnir
E.Yamato
K.Lakrua

502 Neçәnci ildә dizaynerlәr birliyi sәnaye mәmulatlarında ruhi stimulyasiya әylәncә vә istifadәçini
sevindirәn, şüurunu stimulyasiya edәn, onda yumor hissi әmәlә gәtirәn amillәrin әmәlә gәlmәsini tәlәb
edirdi?

•

1986cı ildә
1983cü ildә
1982ci ildә
1987ci ildә
1985ci ildә

503 Neçәnci illәrdә Qәrbdә istehlak prosesini yeni әylәncә növünә, istirahәtin tәşkilinin xüsusi formasına
çevirmәk tendensiyası müşahidә olunurdu?

•

1979cu il
1983cü il
1980cı il
1981ci il
1984cü il

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

•

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

505 Rәng fәnnin tәdrisinin birinci proqramı necә adlanırdı?

•

xromatik rәnglәr
minimum proqram
tәdris proqramı
rәnglәrin xüsusiyyәtlәri
maksimum proqram

506 Rәng fәnnini hansı müәllimlәr tәdris edirdi?

•

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

507 Dizayner vә istehlakçının qarşılıqlı fәaliyyәt konsepsiyası dizayndaistehlak prosesini nәyә çevirәn
istiqamәtlәrdәn biridir?

•

istehlakçınln yaradıcılıq imkanına
istehlakçının iştirakını tәlәb edәn
qarşlılıqlı әlaqәni yaradan
istehlakçınln yaradıcılıq iştirakına
әylәncәyә çevirәn

508 Yapon dizayneri İ.Miyake yaradıcılıq prosesindә kimin iştirakını әsas prinsiplәrdәn hesab edir?

•

istehsalçının
konstruktorun
istehlakçının
dizaynerin
modelçinin

509 Müasir modada demikratizm, stillәrin, formaların, siluetlәrin rәngarәngliyi hәr kәsә hansı imkan verir?

•

onun saçının vә dәrisinin rәnginә uyğun olan
ona yaraşanı verir
bәdәnin formasına uyğun olanı
bәdәnin antropometrik ölçülәrinә uyğun olanı
gözünün vә dәrisinin rәnginә uyğun olanı

510 Dizayner mәhsulu müasir estetikada perspektiv istiqamәtlәrdәn biri kimi ekoloji şüurun nәyi olaraq çıxış
etmәlidir?

•

aktual mәsәlәsi
srtimulyatoru
etik mövqeyi
estetik istiqamәti
ekoloji istiqamәti

511 Hansı ingilis dizaynerlәri öz geyim modellәrindә ekoloji şüar vә şәkillәr yerlәşdirmişlәr?

•

F.Orlenskiy vә T.Adonis
K.Xemuel vә X.Starey
B.Timonye vә M.Jakkar
P.Berten vә İ.Jozefina
C.Fredrik vә P.Berten

512 Fransız dizaynerlәri 1994cü il yazyay kolleksiyasını müasir zamanda hansı problemlәrә hәsr etmişlәr?

•

uşaqların ekoloji problemlәrinә
uşaq problemlәrinә
uşaq geyimlәrin bәdii tәrtibatına
uşaq geyimlәrinin modaya uyğunluğuna
uşaqların gigiyenik problemlәrinә

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

•

19251930ci illәr
19201922 ci illәr
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19151925ci illәr
19301935ci illәr
19201925ci illәr

514 Hansı rәnglәrin tarazlığı boz rәngi yaradır?

•

Ağ, cәhrayı
Sarı, qara
Göy, qara
Qәhvәyi, sarı
Qara, qәhvәyi

515 Dizayn mәhsulunun istehlak prosesindә, әşya yeni funksiya әldә etdikdә hansı fәaliyyәtә transformasiya
olunur?

•

modelçi vә yaradıcılıq prosesinә
әylәncә vә yaradıcılıq fәaliyyәtinә
yaradıcılıq vә layihәlәndirmә
әylәncә vә dizayner fәaliyyәtinә
modelçi vә istehsal prosesinә

516 Sosial dizayn konsepsiyası, insanın gәlәcәyi ilә bağlı cәmiyyәtin mәqsәdyönlü fәaliyyәtә keçmәsi
dizaynın nәyi ilә bağlıdır?

•

ekoloji istiqamәtlәnәn qarşıya qoyulan mәqsәdlәrilә
ekoloji istiqamәtlәnәn әsas problemlәrilә
ekoloji istiqamәtlәnәn dizaynın әsas quruluşu ilә
ekoloji istiqamәtlәnәn dizaynın layihәlәndirilmәsilә
ekoloji istiqamәtlәnәn әsas tәdbirlәri ilә

517 İnsanın özünü böhrana tәhrik edәn sivilizasiyasına alternativ olaraq müasir insanın humanistliyinә
istiqamәtlәnәn hansı konsepsiyaları yaranmışdır?

•

insanın "üzvü tәlabatlarının" yerinә yetirilmәsi
"ekoinkişaf" vә üzvü hәyat tәrzi
ekoloji böhrandan çıxış
insanın әtraf mühitә adaptasiyası
harmonik cәmiyyәtin yaradılması

518 Müasir cәmiyyәt, postsәnaye dövrü vә ekoloji sivilizasiyaya müvafiq gәlәn nәyin mәqsәdini
qoymuşdur?

•

harmonik şәxsiyyәt formalaşma proseslәrini öyrәnmәk
yeni insan obrazını formalaşdırmaq
harmonik cәmiyyәt yaratmaq
harmonik şәxsiyyәt formalaşdırmaq
sәnaye vә ekoloji mәsәlәlәri әlaqәlәndirmәk

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

•

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

520 Sarı vә göy rәngin tarazlığı hansı rәngi yaradır?
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•

Mavi
Yaşıl
Narıncı
Qәhvәyi
Bәnövşәyi

521 Xaricetmә cihazları hansılardır?

•

monitor, sistem blok
skaner, rәqәmsal kamera
printer çap maşını
printer, skaner
rәqәmsal kamera, printer

522 Daxiletmә cihazları hansılardır?

•

çap maşını, skaner
skaner, rәqәmsal kamera
printer, skaner
monitor, sistem blok
rәqәmsal kamera, printer

523 Rәng idarәetmә sistemini nәlәr tәşkil edir?

•

HSL, CMM, RGB
PCS, cihazların profili, CMM
PCS, CMM,CNMY
CMM, cihazların profili, HSL
RGB, cihazların profili, HSL

524 Rәnglә idarәetmә sisteminin funksiyası nәdir?

•

rәnglәrin udulması
rәnglәrin işıqlandırılması
rәnglәrin tonu
rәnglәrin düzgün әks etdirilmәsi
rәnglәrin spektri

525 Subtraktivlәrlә işlәyәn cihazlar hansılardır?

•

rәqәmsal kameralar, monitorlar, skanerlәr
skanerlәr, mәtbәә maşınları, video kameralar
rәqәmsal kameralar, skanerlәr, sistem blok
printerlәr, mәtbәә maşınları
monitorlar, printer, sistem blok

526 Additiv rәnglәrlә işlәyәn cihazlar hansılardır?

•

rәqәmsal kameralar, skanerlәr, sistem blok
rәqәmsal kameralar, monitorlar, skanerlәr
printerlәr, monitorlar, mәtbәә maşınları
skanerlәr, mәtbәә maşınları, video kameralar
monitorlar, printer, sistem blok

527 RGB cihazları hansılardır?

•

rәqәmsal kameralar, skanerlәr, sistem blok
monitorlar, printer, sistem blok
rәqәmsal kameralar, monitorlar, skanerlәr
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printerlәr, monitorlar, mәtbәә maşınları
skanerlәr, mәtbәә maşınları, video kameralar

528 Fotoşopun spot rәnglәrә tәsiri necәdir?

•

bәrabәr
müsbәt
mәnfi
tәsirsiz
normal

529 Spot rәnglәri vahid şәklә salmaq üçün nәlәr yaradılır?

•

CMM
rәng kitabxanaları
rәng politrası
CMS
rәng kataloqları

530 Spot rәnglәrin yaradılması üçün kompyuter rәssamları nәdәn istifadә etmirlәr?

•

rәng kataloqlarından
CMSdan
rәng politrasından
rәng kitabxanalarından
CMMdan

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

•

yüksәk sәviyyәdә
orta sәviyyәdә
qәnaәtbәxş sәviyyәdә
parlaq vә әyani
yaxşı sәviyyәdә

532 Parisdә keçirilәn sәrgidә nümayiş etdirilәn heykәllәr neçә stil stiqamәtindә hazırlanmışdır?

•

dörd
iki
bir
altı
üç

533 Parisdә keçirilәn sәgidә Sovet pavilyonunu ekspozisiyaları kim tәrәfindәm tәrtib edilmişdir?

•

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

534 Parisdә keçirilәn Beynәlxalq sәrgidә Avropanın neçә ölkәsi iştirak edirdi?

•

25
20
22
25
18
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535 Parisdә keçirilәn dekorativ incәsәnәtin nümayәndәlik sәrgisinin keçirilmәsi әvvәlcәdәn neçәnci ildә
nәzәrdә tutulurdu?

•

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

536 Spot boyalarla hansı rәnglәri tәsvir etmәk olar?

•

yüngül rәnglәri
mәhdud sayda rәnglәri
doyma dәrәcәsi az olan rәnglәri
doyma dәrәcәsi çox olan rәnglәri
istәnilәn rәnglәri

537 Multimediya vә Web mәhsullarını tәkmillәşdirәrkәn bir çox müxtәlif kompyuterlәrdә müşahidә etmәk
üçün adәtәn palitra neçә rәnglә mәhdudlaşdırılır?

•

252
256
250
254
258

538 Lab modeli praktik istifadә üçün necә xarakter daşıyır?

•

normal
mürәkkәb
yalnış
әhәmiyyәtsiz
asan

539 Kanal b hansı rәnglәrә uyğundur?

•

tünd yaşıldan parlaq çәhrayı rәngәdәk
açıq göy rәngdәn, parlaq sarı rәngәdәk
parlaq sarıdan açıq boz rәngәdәk
parlaq çәhrayıdan, açıq rәngәdәk
tünd boz rәngdәn, açıq göy rәngәdәk

540 Aşağıdakılardan hansı rәng hesablamanın başlanğıcıdır?

•

yaşıl
qırmızı
mavi
göy
purpur

541 Rәng dairәsindә 120 dәrәcәli bucağa hansı rәng uyğun gәlir?

•

mavi
purpur
göy
qırmızı
yaşıl

542 Hansı rәng 360 dәrәcәyә uyğundur?
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•

yaşıl
göy
qırmızı
qara
sarı

543 Rәngin doymasının azaldılması nә demәkdir?

•

işıqlanması
ağarması
qaralması
bozarması
tündlәşmәsi

544 Göy vә qırmızı rәngi qarışdırdıqda nәticәdә hansı rәng alınır?

•

çәhrayı
purpur
mavi
sarı
yaşıl

545 Yaşıl vә göy rәngi qarışdırdıqda nәticәdә hansı rәng alınır?

•

çәhrayı
purpur
sarı
mavi
qırmızı

546 Qırmızı vә yaşıl rәngin qarışığından nәticәdә hansı rәng alınır?

•

boz
çәhrayi
mavi
sarı
purpur

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

•

mexaniklәşdirmә
yarım avtomat
mexaniki
avtomatlaşdırma
әl sәnәtkarlığı

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

•

Rusiyanın
Almanların
İngilislәrin
Fransızların
İtalyanların

549 Paris sәrgisindә ABTME –nın ekspozisiyası әn birinci mәktәb kimi hansı sәviyyәdә tәqdim olunurdu?
yaxşı sәviyyәdә
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•

qәnaәtbәxş sәviyyәdә
orta sәviyyәdә
çox cәhәtli sәviyyәdә
yüksәk sәviyyәdә

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

•

yenilikçiliyini
mütәrәqqliyini
qabaqcıllıq
novatorluq
maraqlığını

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

•

119
110
118
108
104

552 Sadә rәnglәr hansılardır?

•

soyuq rәnglәr
yüngül rәnglәr
triad rәnglәri
spot rәnglәri
ağır rәnglәr

553 Triad boyalarla hansı rәnglәri tәsvir etmәk olar?

•

yüngül rәnglәri
doyma dәrәcәsi çox olan rәnglәri
doyma dәrәcәsi az olan rәnglәri
mәhdud sayda rәnglәri
istәnilәn rәnglәri

554 Spot çap nә üçün tәtbiq edilir?

•

yüngül rәnglәr
isti rәnglәr
ağır rәnglәr
xüsusi rәnglәr
quru rәnglәr

555 Triad nәdir?

•

soyuq rәnglәr
yüngül rәnglәr
şәxsi boyalarla çap olan rәnglәr
çoxboyalı illüstrasiyaların rәngi
isti rәnglәr

556 Spot rәnglәr hansılardır?
soyuq rәnglәr
yüngül rәnglәr
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•

çoxboyalı illüstrasiyaların rәngi
şәxsi boyalarla çap olan rәnglәr
isti rәnglәr

557 Videoyaddaş kompyuterin hansı hissәsindә yerlәşir?

•

videokamerada
proqramda
kompyuterin monitorunda
sistem blokundakı video platada
klaviaturada

558 Kompyuterin rәng imkanları nәdәn asılıdır?

•

proqramlardan
ekranın diametrindәn
palitranın genişliyindәn
video yaddaşın kәmiyyәtindәn
әsas fondan

559 Modelin diapazonu nәdir?

•

rәngin istiliyi
rәngin parlaqlığı
rәngin tonu
rәngin spektri
rәngin doyma dәrәcәsi

560 Qrafik proqramlı mәhsulda, rәnglәrin seçimi necә baş verir?

•

rәng politrası ilә
HSB modelinin qrafik tәsviri ilә
RGB modelinin qrafik tәsviri ilә
CMY modelinin qrafik tәsviri ilә
HSL modelinin qrafik tәsviri ilә

561 Kanal anın tәrkibindә hansı rәnglәr mövcuddur?

•

tünd boz rәngdәn, açıq göy rәngәdәk
parlaq sarıdan açıq boz rәngәdәk
açıq göy rәngdәn, parlaq sarı rәngәdәk
tünd yaşıldan, parlaq çәhrayı rәngәdәk
parlaq çәhrayıdan, açıq rәngәdәk

562 Rәngin tonu nә ilә ölçülür?

•

desimetr ilә
saniyә ilә
santimetr ilә
dәrәcә ilә
metr ilә

563 Parlaqlığı olmayan rәng hansıdır?

•

ağ
bәnövşәyi
göy
qara
sarı
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564 Rәngin doyması azaldıqca rәng necә olur?

•

solgun olur
ağır, isti olur
"çığıran"gur olur
pastel,solğun olur
ağır, soyuq olur

565 Hansı rәng yüksәk doyma dәrәcәlidir?

•

tәrkibindә purpurolmayan rәng
tәrkibindә sarı olmayan rәng
tәrkibindә qara olmayan rәng
tәrkibindә ağ olmayan rәng
tәrkibindә mavi olmayan rәng

566 Rәngin intensivliyini xarakterizә edәn әsas parametr nәdir?

•

işıqlanma
parlaqlıq
ton
doyma dәrәcәsi
hәcm

567 Rәng dairәsinin mövcud olan iki parametri hansılardır?

•

doyma dәrәcәsi, hәcm
parlaqlıq, doyma dәrәcәsi
parlaqlıq, ton
ton, doyma dәrәcәsi
hәcm, parlaqlıq

568 Sosial tәdqiqatlara әsasәn rәnglәrin azalma sәviyyәsinә görә hansı ardıcıllıq düzgündür?

•

qara, qәhvәyi
sarı, qara, narıncı
yaşıl, qara, narıncı
narıncı, qәhvәyi, qara
yaşıl qara qәhvәyi

569 İki subtraktiv komponentin qarışdırılmasından alınan rәng necә olur?

•

ağ rәng yaranır
boz çalarlarda rәng yaranır
açıq rәng yaranır
tünd rәng yaranır
qara rәng yaranır

570 Üç әsas subtraktiv rәnglәr hansılardır?

•

mavi, yaşıl, purpur
purpur, sarı, mavi
mavi, yaşıl, sarı
mavi, purpur, sarı
purpur, sarı, yaşıl

571 Ağ rәngdәn artıq rәnglәrin çıxılması yolu ilә alınan rәnglәri necә adlandırırlar?
analitik
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•

sintetik
addiv
subtraktiv
dәrәcәli

572 İşıq saçan ötürmәlәrin vasitәsilә elektron cihazlarında bütün rәnglәr hansı rәnglәrin müxtәlif nisbәtinin
qarışığından әmәlә gәlirlәr?

•

qırmızı, sarı, ağ
qırmızı, yaşıl, sarı
qırmızı,sarı, göy
qırmızı, yaşıl, göy
qırmızı, göy, qara

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

•

Frants Relo
Frank Rayt
Con Reskin
Uliyan Morris
Qotfrid Zemper

574 Hansı memar gündәlik hәyatının funksional tәlәblәrini nәzәrә alaraq öz evini daxildәn xaricәdәk
layihәlәndirmişdir?

•

Peter Berens
Frank Rayt
Adam Stivens
Uilyam Morris
Qotfred Zemper

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

•

Frank Rayt
Bozis Rozinq
David Sarpov
D. Nikoloson
Nikolay Lodovskiy

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

•

Bәdii sәnayenin
Bәdii şura
Dizayn şurası
Bauhauzun
Verkbundun

577 Hansı Avstraliyalı memar tәsdiq edirdi ki, forma utilitar funksiyonallığından ibarәtdir?

•

Rixard Rimerşmid
Karl Şimidt
Adolf Loos
Yozef Olbrix
Qerman Mutezun

578 Hansı amerikalı memar bioloji obyektlәrin funksional xassәsinә qәribә şәkildә uyğunlaşmış mühüm
dәrәcәdә çox müxtәlif maddi formaların oluğu haqqında söylәmişdir?
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•

Anri Breytbort
Luis Salliven
Uilyam Nikolson
Lydviq Xolvayn
Sinkler Lyis

579 Hansı amerikalı memar, harmonik formada, polad karkaslı göydәlәn binaların müәllifidir?

•

Adolf Kassandr
Luis Salliven
Norman Qeddes
Adolf Loos
Frank Rayt

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

•

aşağı
yüksәk
orta
qәnaәtbәxş
yaxşı

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

•

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

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

•

klassiklә
ampirlә
barakko ilә
avanqardla
qotiklә

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

•

keyfiyyәti yüksәlmiş
araşdırılmış
nizama salınmış
müәyyәn edilmiş
korrektir edilmiş

584 Ardeko stilindә mәmulatın funksionallığı, utilitarlığı vә mәqsәdәuyğunluğu olmayıb, ilk növbәdә onun
nәyi әsas tuitulur?

•

uzun ömürlüyü
dekorativliyi
bәzәk elementlәri
materialları
xarici görkәmi

585 Memarlı karyerasını tәzә başlayan Rayt incәsәnәt vә maşın sәnәti mәşhur sözünü neçәnci ildә
söylәmişdir?
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•

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

586 Luis Salleven Uşağ baxçasında söhbәt adlı kitabını neçәnci ildә yazmışdır?

•

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

587 Amerikalı memar Luis Salliven canlı tәbiәtin qanunauyğunluqlarını insan fәaliyyәtinin nәyinә
köçürülmәsin cәhd göstәrmişdir?

•

tәhsilinә
sferasına
idmanına
istiqamәtinә
sәnәtkarlığına

588 Tәyyarәlәrinin uzaq mәsafәlәrә vә yüksәkliklәrә hansı hәddә çatırdı?

•

lazımlı
orta
yüksәk
yaxşı
rekord

589 Sovet tәyyarәlәrinin uzaq mәsafәlәrә uçuşların әnәnәsi davam etdirilәrәk neçәnci illәrәdәk
idealogiyalara çevrildi?

•

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

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

•

aktuallığını
populyarlığı
istifadәsini
tәtbiqi
әksini

591 Rusiyada beynәlxalq maşınqayırma tәlәblәrinә uyğun parovozun nәlәri yaradılırdı?

•

tәkәrlәrini
mühәrriklәri
formaları
buxar qazanlarını
xarici görkәmli

592 Neçәnci ildә mühәndis dizaynı maşınqayırmada, tәyyarә istehsalına sürәtlә inkişaf etdikcә unikallığı
getdikcә geri çәkilmәkdәdir?
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•

1925ci ildә
1928ci ildә
1927ci ildә
1926cı ildә
1930cu ildә

593 1920ci illәrdә hansı Rus alimi faydalı iş әmsalı parovozdan 34 dәfә yüksәk olan teplovozu
yaratmışdır?

•

Robert Uayr
Xristian Qyuqens
Yakov Qakker
Qannes Mayer
Uilyan Şekkel

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

•

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

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

•

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

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

•

imkanları
tәyinatı
layihәlәri
yaradıcılığı
funksiyası

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

•

azalda bilәr
nizamlaya bilәr
yaxşılaşdıra bilәr
yüksәldә bilәr
aşağı sala bilәr

598 Dizaynproqram strukturunun bloklarının hәr biri nәdir?

•

xüsusi bölmәlәrdir
xüsusi tәdbirlәrdir
xüsusi kәsiklәrdir
xüsusi kәsiklәrdir
xüsusi layihәlәrdir

599 Dizaynproqram strukturuna neçә blok daxildir?
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•

8
6
5
4
7

600 Ümumi mәdәniyyәt kimi geyim mәdәniyyәti necә hadisә sayılır?

•

ümumcәmiyyәt
ümumxalq
ümumrespublika
ümumbәşәr
ümummilli

601 Geyimin formasının müstәvi üzәrindә proyeksiyasına nә deyilir?

•

layihәçi
konstruksiya
element
siluet
kompozisiya

602 Müasir kostyumun yaradılmasında hansı üsullardan istifadә edilmәlidir?

•

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

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

•

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

604 Kostyum anlayışının insanla әlaqәdar olan müәyyәn dövrlә bağlı hansı әhәmiyyәti vardır?

•

milli
psixoloji
estetik
tarixi
mәdәni

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

•

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

606 Layihәqabağı tәhlil ölkәdә vә xaricdә istehsal edilәn mәmulatın nәyini öyrәnilmәsi mәqsәdilә tәhlil
edilir?
funksiyasını
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•

keyfiyyәtini
nümunәsinin
әn yaxşısını
formasını

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

•

ictimai dәyәri
tәyinatı
funksiyası
müxtәlif elementlәr
antropometrik ölçülәri

608 Kostyumun yaradılması üçün yaradıcı dizayner hansı biliklәrә malik olmalıdır?

•

layihәçi
rәssam
modelçi
müxtәlif
konstruktor

609 Bәdii layihәlәndirmә hansı tәhlildәn başlayır?

•

ictimai rәyin
nümunәlәrin
texniki informasiyanın
layihәqabağı
keyfiyyәt göstәricilәrinin

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

•

memar
texnoloq
mexanik
rәssam
kimyaçı

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

•

fәrdi istehsalçı
kütlәvi istehsalçı
mexaniki istehsalçı
kimyәvi istehsalçı
texnoloji istehsalçı

612 Dizayn hansı dövrlәrdә yaranmışdır?

•

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

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

kifayәtlәnmişdir
razı qalmışdır
geniş istifadә etmişdir
kifayәtlәnmәmiş

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

•

istehsal texnologiyasına
dizaynın spesifikliyinә
layihә ideologiyasına
әtraf alәmә
dizayn yaradıcılığına

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

•

yaradıcılıq qaydalarından
layihә mәdәniyyәtindәn
yaradıcılıq konsepsiyasından
maddi mәdәniyyәtindәn
müәlliflik yaradıcılığından

616 Texniki vasitәlәrlә yaradılan bütün predmet alәmi hansı qanunlara uyğundur?

•

dizayn layihәlәndirilmәsinә
bәdii konstruksiya
texniki estetika
gözәllik vә funksionallıq
qrafikidizayn

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

•

hәrtәrәfli
bәdii
mәdәni
estetik
ictimai

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

•

fizioloji
psixoloji
erqonomik
estetik
funksional

619 Dizaynın nәzәriyyәsinin әsas prinsiplәrini müәyyәn edәn memar X.Van de Valde mәmulatın hansı
formalarının uyğunluğuna xüsusi diqqәtin verilmәsini vacib sayırdı?

•

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

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

mexaniki estetikanın
istehsal estetikasının
texniki estetikanın
texniki estetikanın
predmet estetikasının

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

•

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

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

•

qayda vә qanunlarından
texnologiyasından
estetik cәhәtdәn
maddi mәdәniyyәtindәn
bәdii tәrtibatından

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

Istismarını
Gigiyenikliyini
Erqonomikliyini
Hәrәkәtliyini
Formasını

627 Geyimin funksionallığı onun nәyinә әsasәn müәyyәn edilir?
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•

Materialına
Gigiyenikliyinә
Standartına
Tәyinatına
Formasına

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

•

tәrtib etmәlidir
әmәl etmәlidir
yerinә yetirmәlidir
nәzәrә almalıdır
әlavә etmәlidir

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

•

Çox az görünәn
Çox görünәn
Az görünәn
Görünmәyәn
Zәif görünәn

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

•

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

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

•

Tәlәblәrә uyğun olmasına
Komfortlu olmasına
Standart ölçülәrә
İdeal obraza
Funksional olmasına

632 Kostyum, cәmiyyәtin hansı sәviyyәsini әks etdirir?

•

Bәdii zövqünü
Estetik
Sosioloji
Mәdәni vә sosialiqtisadi
Modaya münasibәtini

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

•

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

634 Geyimlәrdә istifadә edilәn birinci növ tikmәli xәlәtlәr çiyindәn başlayaraq aşağıya doğru daralan qollar
hansı bir element kimi yandan sallanardı?
xalatın görkәmini artıran element kimi
yaraşıqlı element kimi
90/100

22.12.2016

•

bәzәk elementi kimi
dekorativ bir element kimi
xalata yaraşıq verәn element kimi

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

•

XVI әsrin
XVIII әsrin
XIX әsrin
XX әsrin
XVII әsrin

636 Kostyum dizaynının әmәlә gәlmәsi vә formalaşmasının tarixi neçәdir?

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

funksionallıq vә formaәmәlәgәtirmә
texnoloji vә gigiyeniklik
gözәllik vә funksionallıq
istehsal vә istehlak
estetik vә gözәllik

641 Geyim sivilizasiyanın yaranmasının bütün mәrhәlәlәrindә insanın görkәminә necә tәsir etmişdir?
modanın istiqamәtinә uyğun
bәdii tәrtibatına
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•

dekorativ tәrtibatına
estetik cәhәtdәn
yaxşıya doğru dәyişmәsinә

642 Azәrbaycanda parça xammalının növündәn asılı olaraq toxuculuğun nәyi yaradılmışdır?

•

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

643 Neçәnci әsrdәn başlayaraq toxunma proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsinә ilk tәşәbbüs göstәrilmişdir?

•

XVIII
XVI
XVII
XIX
XV

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

•

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

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

•

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

646 Azәrbaycanda aparılmış arxeoloji qazıntılar göstәrir ki, әcdadlarımız hansı dövrdәn әyirmә, hörmә vә
tikmә ilә mәşğul olmuşdur?

•

daş
dәmir
tunc
bürünc
mis

647 Azәrbaycan dekorativtәtbiqi sәnәtin zәngin ölkәlәrindәn biri dә hansı sәnәtdir?

•

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

648 Yunan tarixçisi Heredortun yazdığına görә Azәrbaycanda parçaların boyadılma vә bәzәdilmәsi hansı
zamandan başlanmışdır?
I әsrdәn
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•

IV әsrdәn
II әsrdәn
çox qәdim zamandan
III әsrdәn

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

•

Özbәkistan
İran
Yaponiya
Hindistan vә Çin
Pakistan

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

•

mahudçuluq
yunçuluq
pambıqçılıq
ipәkçilik
kәtançılıq

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

•

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

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

•

maşınlarından
qurğularından
alәtlәrindәn
dәzgahlarından
vasitәlәrindәn

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

•

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

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

•

qәdim daş
mezolit
paleolit
neolit
bürünc

655 İnsan obrazının vә ya qrupunun nәyinә görә uyğunluğu?
sosial vәziyyәtinә
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•

әlamәtlәrinә görә
yaşayış tәrzinә
sosial tipinә
tiplәrinә görә

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

•

kütlәvi istehsalını
yarımavtomat texnologiyasını
robot texnologiyasını
avtomatlaşdırılmanı
mexaniklәşdirmәni

657 Dizayner mәmulatalrı layihәlәndirәrkәn aşağıda göstәrilәn neçә tәlәblәrә әmәl etmәlidir?

•

22
18
16
14
20

658 Mәmulatın layihәlәndirilmәsi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

18
14
12
10
16

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

•

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

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

•

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

661 Azәrbaycanın bәdii sәnaye dizaynın sonrakı inkişafına hansı faktorlar tәkan vermişdir?

•

Incәsәnәtin sirlәrinә yiyәlәnmәsi
Bakı müәssәlәrindә tәcrübә keçmәsi
Kadrların Moskvadakı bәdii suvenir istehsal müәssәlәrindә tәcrübә keçmәsi
İxtisaslı milli kadrların hazırlığı
Bәdii incәsәnәt tәhsilinin alınması

662 1960cı ildә azәrbaycan zәrgәrliyi mәmulatların bәdiitexniki istehsalını necә davam etdirirdi?
Iki müxtәlif standartda
Iki müxtәlif şәhәrdә
Iki müxtәlif sexdә

•
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•

İki müxtәlif müәssisәdә
Iki müxtәlif texnalogiyada

663 Moskvanın Qlavyuvelirtorq tәşkilatı neçәnci ildә Bakı zәrgәrlik fabrikinә bir sıra tәşkilatı sәrәncamlar
vermişdir?

•

1967ci ildә
1950ci ildә
1960 cı ildә
1966cı ildә
1965ci ildә

664 Zәrgәrlik sәnәtinin nәyi üçün ciddi qәrarlar qәbul edilmişdir?

•

Keyfiyyәtin yüksәldilmәsi
Qәnaәtbәxş işlәmәsi
Mәhsuldarlığı
İnkişafı
Standarta uyğunluğu

665 Bakı zәrgәrlik fabrikindә yeni üsullarla yaradılmış mәmulatları istehsalınin kamillәşmәsi bu sәnәtin
hansı sәviyyәdә olduğunu göstәrdi?

•

Geri qalan
Qәnaәtbәxş
Sabit
İnkişaf
Zәif inkişaf edәn

666 19601966cı illәrdә zәrgәrlik fabriki ilә yanaşı hansı bәdii sәnaye müәssәlәrinin nәzdindә fәaliyyәtlәri
genişlәndirilirdi?

•

ӘliBayramlı Tikiş kombinatı
Ordubad ipәk zavodunun
Gәncә Toxuculuq kombinatının
Azәrxalçanın, Şәki ipәk kombinatının
Yevlax Tikiş kombinatının

667 Neçәnci ildә Bakı zәrgәrlik fabriki öz әtrafına birinci dәrәcәli ustaları toplayaraq müxtәlif bәzәk
mәmulatları ilә yanaşı kütlәvi mәişәt әşyalarının istehsalına başladı?

•

1990
1970
1960
1950
1980

668 1960cı ildә Azәrbaycanda zәrgәrlik mәmulatlarının istehsalını bәdii texniki xarakter etibarı ilә neçә
müәssisәdә davam etdirirdi?

•

6
4
3
2
5

669 1960ci ildә zәrgәrlik fabriki texnoloji cәhәtdәn hansı sәviyyәdә idi?
Inkişafı qәnaәtbәxş idi
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•

Inkişafdan geri qalırdı
Inkişaf etmәyә başlayırdı
Inkişaf edirdi
Inkişaf normal idi

670 Neçәnci illәrdә bәdii konstruksiyanın imkanları vә aparıcı işçi qüvvәlәri formalaşmağa başladı?

•

19681970
19661967
19641968
19631965
19671969

671 SSRİ nazirlәr sovetinin neçәnci ildә verilәn qәrarına әsasәn böyük sәnaye mәrkәzlәrindә dizayn
sәnәtinin inkişafına tәsir göstәrirdi?

•

1968
1966
1965
1962
1967

672 Azәrbaycanda sәnaye dizaynın sәviyyәsi әvvәlki dövrlәrindәn fәrqli 19501960 cı illәrdә necә
olmuşdur?

•

Yaxşı
Tәlәblәrә uyğun
Qәnaәtbәxş
Normal
Daha intensiv

673 Mәmulatların bәdii layihәlәndirilmәsi zamanı onun hansı bәdii layihәlәndirilmә sahәlәrindәn fәrqli
olduğunu nәzәrә almaq lazımdır?

•

rәssamlıq vә memarlıqdan
ornamentlәşdirmәdәn
ağır sәnaye istehsalından
heykәltaraşlıqdan vә rәssamlıqdan
memarlıqdan vә heykәltaraşlıqdan

674 Mәmulatın forması ilә onun hansı istehsalı arasında uyğunluğu vardır?

•

kimyәvimexaniki
kimyәvi
texnoloji
mexaniki
mexanikikimyәvi

675 Detal vә bәndlәrin standartlaşdırılması, hansı sistemindәn istifadә edilmәsi?

•

zövqü
mәnәvi
sosioloji
maddi
maraqlandırma

676 Sosial faktorlarından hansıların nәzәrә alınması?
cinsini, yaşını, zövqünü, ixtisasını, milliyәtini vә s.
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•

coğrafi vә iqlim şәraitini, yaşayış tәrzinini vә s.
yaşını, iş yerini, yaşayış tәrzinini. Coğrafi vә iqlim şәraitini vә s.
cinsini, yaşını, ixtisasını, millәtini, zövqünü vә s.
ixtisasını, millәtini, iş yerini, yaşayış tәrzinini vә s.

677 Mәmulat hissәlәrinin yığılmasının nәyi?

•

mürәkkәbliyi
avadanlıqları
sadәliyi
texnologiyası
әmәliyyatalrı

678 Mәmulatın nümunәsinin istehsala buraxılmasına dair mәsәlәnin nәyinә nәzarәt edilir?

•

konstruktor texnoloji әmәliyyatlarına uyğunluğuna
standart göstәricilәrinә uyğunluğuna
verilәn tәlәblәrә uyğunluğuna
düzgünlüyünә nәzarәt
mәmulatın etalona uyğunluğuna

679 İstehlakçının ilkin hazır mәmulata olan nәyi?

•

tәlәbi
münasibәti
baxışı
reaksiyası
rәyi

680 Mәmulatın texniki layihәsinin nә edilmәsi?

•

dәqiqlәşdirilmәsi
texnikadan istifadә edilmәsi
modelin qurulması
tәrtib edilmәsi
texnologiyadan istifadә olunma

681 Mәmulatın layihәlәndirilmәsinin tamamlanma mәrhәlәsindә mәmulatın tәcrübә nümunәsinә nә olmasına
nәzarәt edilmәlidir?

•

fәrqinin olmamasına
forma vә ölçülәrin eyni olmasına
materialı eyni olmasına
uyğun olmasına
göstәricilәri eyni olmasına

682 Mәmulatın layihәlәndirilmәsinin müxtәlif mәrhәlәlәrindә layihәçirәssam kimlәrlә әlaqәdә olmalıdırlar?

•

modelçi, texnoloq vә mexanik ilә
sınaqçı, texnoloq vә materialşünasla
materialşünas, gigiyenaçı vә konstruktorla
konstruktor, texnoloq vә iqtisadçı ilә
gigiyenaçı, istismarçı vә iqtisadçı ilә

683 Mәmulatın xassәlәrinin analitik tәhlilindәn sonra bәdii layihәlәndirmә prosesinin mahiyyәtindәn irәli
gәlәn mәmulatın hansı xassәlәri müәyyәn edilir?
mexaniki göstәricilәri
konstruktortexnoloji
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•

texnikitexnoloji
funksionaltexniki
istismar vә gigiyenik

684 Etalon mәmulatların öyrәnilmәsi yalnız texniki cәhәtdәn qeydә alınması deyil, hәm dә yaradıcı fikri nә
edәn әsas kimi qәbul edilmәlidir?

•

keyfiyyәti yaxşılaşdıran
dәyişә bilәn
tamamlayan
formalaşdıran
әhәmiyyәti olan

685 Tәhlil nәticәsindә texniki vә iqtisadi cәhәtdәn fәrli olan informasiyalardan nә olunmalıdır?

•

istifadә olunmalıdır
standarta uyğunlaşdırılmalıdır
sәmәrәli istifadә olunmalıdır
nәzәrә alınmalıdır
yeni modelә tәtbiq olunmalıdır

686 Mәmulatın layihәlәndirilmәsindәn әvvәl onun mühüm xassәlәri nә olmalıdır?

•

sınaqdan keçirilmәlidir
tәyinatına uyğun olması yoxlanmalıdır
gigiyeniklik xassәlәri yoxlanmalıdır
hәrtәrәfli tәhlil
dövlәt standartına uyğun yoxlanmalıdır

687 Mәmulatın funksional tәhlilinin mәqsәdi nәyin müәyyәn edilmәsinә imkan verir?

•

materialının gigiyenik xassәlәrini
keyfiyyәt göstәricilәrinin sәviyyәsini
erqonomik vә gigiyenik xassәlәrini
tәyinatının vә funksiyanın xassәlәrini
texnoloji normativlәrin göstәricilәrini

688 Dizayner mәmulatın layihәlәndirilmәsinә başlamazdan әvvәl görülәn işlәrin nәyini müәyyәn etmәlidir?

•

әsas tәdbirlәri
qarşıya qoyulan mәqsәdi
görülәn işlәrini
әsas istiqamәtini
әmәliyyatların ardıcıllığını

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

•

Peter Rocerә
Tomas Edisona
Bartelemi Timonyeyә
Henri Milliyә
Oqyust Lyumpyerә

690 Neçәnci ildә Fransalı Bartelemmi Timonye qarmaq iynәsindәn istifadә edәrәk, bir dәqiqәdә 200 tikiş
addımlarını tәmin edәn tikiş maşınını qurmuş vә patentlәşdirmişdir?
1870cu ildә
1850cu ildә
1840cu ildә

•

98/100

22.12.2016

•

1830cu ildә
1860cu ildә

691 XX әsrin әvvәllәrindәn başlayaraq dünyada şöhrәti ilә seçilәn çap maşını Olivetti hansı dövlәtә
mәxsusdur?

•

Rusiya
Almaniya
ABŞ
İtaliya
Fransa

692 Protatip çap makinası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

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

693 Әn ucuz Undervud çap makinası neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

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

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

•

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

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

•

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

696 Çap makinası II dәfә kim tәrәfindәn ixtira olunmuşdur?

•

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

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

•

Peter Rocerә
Oqyust Lyumpyerә
Henri Milliyә
Bartelemi Timonyeyә
Tomas Edisona
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