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0916y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0916Y İncәsәnәt vә dizayn tarixi2
1 Daşdan yonulmuş “Әsrin әkssәdası” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

T.Mәmmәdov
F.Nәcәfov
A.Әskәrov
İ.Zeynalov
Ö.Eldarov

2 Daşdan yonulmuş “Dua edәn qadın” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

T.Mәmmәdov
F.Nәcәfov
A.Әskәrov
İ.Zeynalov
Ö.Eldarov

3 Daşdan yonulmuş “Çılpaq qadın” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

T.Mәmmәdov
F.Nәcәfov
A.Әskәrov
İ.Zeynalov
Ö.Eldarov

4 Bәstәkar Qara Qarayevin mәrmәrdәn düzәldilmiş obrazının müәllifi kimdir?

•

T.Mәmmәdov
C.Qaryağdı
A.Әskәrov
İ.Zeynalov
Ö.Eldarov

5 Ağacdan yonulmuş “Xalq şairi Sәmәd Vurğun” portretinin müәllifi kimdir?

•

Ö.Eldarov
T.Mәmmәdov
İ.Zeynalov
C.Qaryağdı
A.Әskәrov

6 Ağacdan yonulmuş “Nizami Gәncәvi” portretinin müәllifi kimdir?

•

Ö.Eldarov
T.Mәmmәdov
İ.Zeynalov
C.Qaryağdı
A.Әskәrov

7 Ağacdan yonulmuş “Şairә Natәvan” portretinin müәllifi kimdir?

•

A.Әskәrov
Ö.Eldarov
C.Qaryağdı
T.Mәmmәdov
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İ.Zeynalov

8 “Akademik Y.Mәmmәdәliyev” heykәlinin müәllifi kimdir?

•

İ.Zeynalov
A.Әskәrov
T.Mәmmәdov
Ö.Eldarov
C.Qaryağdı

9 “Şah İsmayıl Xәtai” heykәlinin müәllifi kimdir?

•

C.Qaryağdı
İ.Zeynalov
Ö.Eldarov
A.Әskәrov
T.Mәmmәdov

10 Görkәmli dramaturqlar Cәfәr Cabbarlı vә Cәlil Mәmmәdquluzadәnin Naxçıvandaki heykәllәrinin
müәllifi kimdir?

•

Tokay Mәmmәdov vә Ömәr Eldarov
Mirәli Mirqasımov
Tokay Mәmmәdov
Cәlal Qaryağdı
Ömәr Eldarov

11 “Füzuli” heykәlinin müәllifi kimdir?

•

Ömәr Eldarov
Tokay Mәmmәdov vә Ömәr Eldarov
Cәlal Qaryağdı
Mirәli Mirqasımov
Tokay Mәmmәdov

12 “M.Ә.Sabir” heykәlinin müәllifi kimdir?

•

Әlәkbәr Rzaquliyev
Cәlal Qaryağdı
Elmira Şahtaxtinskaya
Fuad Әbdülrәhmanov
Altay Hacıyev

13 Nizami Muzeyi üçün hazırlanmış “Xosrov vә Şirin” poemasının motivlәri әsasında “Fәrhad dağı yarır”
qorelyefinin müәllifi kimdir?

•

Әlәkbәr Rzaquliyev
Cәlal Qaryağdı
Elmira Şahtaxtinskaya
Fuad Әbdülrәhmanov
Altay Hacıyev

14 Mәşhur satirik şair M.Ә.Sabirin heykәli neçәnci ildә ucaldılmışdır?

•

1949cu ildә
1958ci ildә
1961ci ildә
1959cu ildә
1946cı ildә
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15 Gәncә vә Bakıda ucaldılmış “Nizami” heykәlinin müәllifi kimdir?

•

Oqtay Sadıqzadә
Fuad Әbdülrәhmanov
Altay Hacıyev
Elmira Şahtaxtinskaya
Әlәkbәr Rzaquliyev

16 “Nizami” heykәli Bakıda neçәnci ildә ucaldılmışdır?

•

1946cı ildә
1949cu ildә
1959cu ildә
1958ci ildә
1961ci ildә

17 “Nizami” heykәli Gәncәdә neçәnci ildә ucaldılmışdır?

•

1961ci ildә
1946cı ildә
1958ci ildә
1949cu ildә
1959cu ildә

18 Firdovsinin “Şahnamә” poemasından olan “Ox atan gәnc” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Oqtay Sadıqzadә
Fuad Әbdülrәhmanov
Altay Hacıyev
Elmira Şahtaxtinskaya
Әlәkbәr Rzaquliyev

19 “Azәrbaycan – qәdim mәdәniyyәt diyarıdır” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Qәzәnfәr Xalıqov
Elmira Şahtaxtinskaya
Әlәkbәr Rzaquliyev
Altay Hacıyev
Oqtay Sadıqzadә

20 Elmira Şahtaxtinskayanın әsәrlәri hansılardır?

•

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”
“Festivalgәnclik bayramıdır”, “Üzüm toplayan qız”, “İtkisiz sevinc”
“Xәzәr”, “Bahar nәğmәsi”, “Xalq yaradıcılığı”
“Bakı”, “Mәnim vәtәnim”, “Mәnim bacılarım”, “Üç gül”
“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq

21 Rәssamlardan kim “Koroğlu” dastanına çәkilmiş rәsmlәrindә, “Odlar yurdu”, “Bahar oyunları”, “Nәsimi
poeziyasına illüstrasiyalarında” әsәrlәrindә miniatür әnәnәlәrindәn faydalanır?

•

Nadir Әbdürrәhmanov
Altay Hacıyev
Oqtay Sadıqzadә
Әlәkbәr Rzaquliyev
Qәzәnfәr Xalıqov

22 Altay Hacıyevin әsәrlәri hansılardır?
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•

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”
“Bakı”, “Mәnim vәtәnim”, “Mәnim bacılarım”, “Üç gül”
“Festivalgәnclik bayramıdır”, “Üzüm toplayan qız”, “İtkisiz sevinc”
“Xәzәr”, “Bahar nәğmәsi”, “Xalq yaradıcılığı”
“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq

23 “Azәrbaycan – odlar diyarı” linoqravürlәrinin müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Rasim Babayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov

24 C.Cabbarlı vә M.Müşfiqin akvarel portretlәrinin müәllifi kimdir?

•

Qәzәnfәr Xalıqov
Yusif Hüseynov
Oqtay Sadıqzadә
Әlәkbәr Rzaquliyev
Әmir Hacıyev

25 Yusif Hüseynovun әsәrlәri hansılardır?

•

“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”
“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”
“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”
“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”
“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”

26 Әlәkbәr Rzaquliyevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”
“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”
“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”
“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”
“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”

27 Köhnә Bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr” kimi maraqlı linoqravürlәrin müәllifi kimdir?

•

Qәzәnfәr Xalıqov
Asәf Cәfәrov
Nadir Әbdürrәhmanov
Oqtay Sadıqzadә
Әlәkbәr Rzaquliyev

28 “Fitnә”, “Nәsimi” kitablarının miniatür üslubda tәrtibatçısı kimdir?

•

Toğrul Nәrimanbәyov
Asәf Cәfәrov
Rasim Babayev
Oqtay Sadıqzadә
Nadir Әbdürrәhmanov

29 Cәlil Mәmmәdquluzadәnin “Danabaş kәndinin әhvalatları” povestinә çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi
kimdir?
Nadir Әbdürrәhmanov
Rasim Babayev

•
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•

Oqtay Sadıqzadә
Asәf Cәfәrov
Toğrul Nәrimanbәyov

30 Hüqonun “Sәfillәr” romanına çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Rasim Babayev
Oqtay Sadıqzadә
Toğrul Nәrimanbәyov
Nadir Әbdürrәhmanov

31 Nizaminin “Xәmsә”sinә çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Rasim Babayev
Toğrul Nәrimanbәyov
Nadir Әbdürrәhmanov
Mikayıl Abdullayev

32 Dәdә Qorqud” eposuna çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Asәf Cәfәrov
Rasim Babayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Mikayıl Abdullayev

33 Füzulinin “Leyli vә Mәcnun” poemasına çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Nadir Әbdürrәhmanov
Rasim Babayev
Asәf Cәfәrov
Mikayıl Abdullayev
Toğrul Nәrimanbәyov

34 S.Rәhimovun “Şamo” romanına çәkilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Rasim Babayev
Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Nәrimanbәyov
Asәf Cәfәrov

35 M.Rәhmanzadәnin әsәrlәri hansılardır?

•

“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq
“Festivalgәnclik bayramıdır”, “Üzüm toplayan qız”, “İtkisiz sevinc”
“Bakı”, “Mәnim vәtәnim”, “Mәnim bacılarım”, “Üç gül”
“Xәzәr”, “Bahar nәğmәsi”, “Xalq yaradıcılığı”
“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”

36 . M.Rәhmanzadәnin әsәrlәri hansılardır?

•

“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”
“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”
“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”
“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”
“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”
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37 Hansı әsәrlәr Ә.Әzimzadә yaradıcılığının yekun akkordları adlandırılır?

•

“Köhnә bakı”, “Lәnkәran balıqçıları”, “Tәlәbәlәr”
“Neft”, “Bizim Xәzәrdә”, “Doğma Azәrbaycan”
“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”
“Tovuz lәlәkli qarğa”, “Şir vә pişik balası”, “Böyüklük iddiası”
“Xәzәrin qoynunda”, “Xәzәr balıqçıları”, “Xınalıq”

38 Hansı rәssamların әsәrlәri Azәrbaycan qrafikasının ilk estamp nümunәlәri hesab olunur?

•

Rasim Babayev vә Elmira Şahtaxtinskaya
Әzim Әzimzadә vә Bәhruz Kәngәrli
Әlәkbәr Rzaquliyev vә Vәcihә Sәmәdova
hamısı düzdür
Әliağa Mәmmәdov vә Maral Rәhmanzadә

39 Hәsәn Mustafayevin әsәrlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”
“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә
“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”
“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”

40 Nizaminin “Xosrov vә Şirin” poemasına hәsr edilmiş rәsm әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Oqtay Sadıqzadә
Qәzәnfәr Xalıqov
Yusif Hüseynov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Әmir Hacıyev

41 M.Seyidzadәnin “Nәrgiz” poemasına hәsr edilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir

•

Oqtay Sadıqzadә
Qәzәnfәr Xalıqov
Yusif Hüseynov
Әlәkbәr Rzaquliyev
Әmir Hacıyev

42 Nizaminin “Yeddi gözәl” poemasına hәsr edilmiş illüstrasiyaların müәllifi kimdir?

•

Yusif Hüseynov
Әmir Hacıyev
Qәzәnfәr Xalıqov
Oqtay Sadıqzadә
Әlәkbәr Rzaquliyev

43 Rәssamlardan kim öz yaradıcılığını kitab qrafikası vә tәrtibatına hәsr edәrәk, M.F.Axundov,
Y.V.Çәmәnzәminli, M.Müşfiq kimi Azәrbaycan yazıçılarının әsәrlәrinә çoxlu illüstrasiyalar yaratmışdır?

•

Yusif Hüseynov
Әmir Hacıyev
Qәzәnfәr Xalıqov
Oqtay Sadıqzadә
Әlәkbәr Rzaquliyev

44 Әzim Әzimzadә yaradıcılığının xarakterik xüsusiyyәtlәri hansılardır?
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•

Yumşaq yumor vә kinayә ilә fәrqlәnәn
hamısı düzdür
Parlaq fәrdi dәstixәtt
Tәkrarolunmaz qrafik üslub
Kәskin satira vә rişxәnd ilә fәrqlәnәn

45 Әzim Әzimzadәnin әsәrlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
“Köhnә ailәdә qadının taleyi”, “İnnabı rәng bizә mәxsusdur”, “Müsәlmanların müqәddәs yerlәrә ziyarәti”
“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”
“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”
“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

46 Әzim Әzimzadәnin әsәrlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”
“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”
“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”
“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

47 Hansı rәssamın Sabirin “Hophopnamә” satirik kitabına hәsr edilmiş illüstrasiyaları milli kitab
qrafikasının inkişafına qiymәtli hәdiyyә idi?

•

S.Salamzadә
Ә.Әzimzadә
A.Mәmmәdov
V. Nәrimanbәyov
E.Rzaquliyev

48 Siyasi plakat, karikatura, kitab tәrtibi ilә illüstrasiya kimi qrafika janrlarının inkişafı hansı rәssamın adı ilә
bağlıdır?

•

S.Salamzadә
Ә.Әzimzadә
A.Mәmmәdov
V. Nәrimanbәyov
E.Rzaquliyev

49 Mövzusu Böyük Vәtәn Müharibәsinә hәsr edilmiş “41ci il” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

N. Әbdürrәhmanov
V. Nәrimanbәyov
E.Rzaquliyev
A.Mәmmәdov
S.Salamzadә

50 “Yeni hәyat naminә” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elbәy Rzaquliyev
A.Mәmmәdov
Nadir Әbdürrәhmanov
Әbdülxalıq
Toğrul Sadıqzadә

51 “Torpaq haqqında dekret” әsәrinin müәllifi kimdir?
Toğrul Sadıqzadә
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•

Nadir Әbdürrәhmanov
Әbdülxalıq
Elbәy Rzaquliyev
Müslim Abbasov

52 “Xalq qәhrәmanı” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Müslim Abbasov
Әbdülxalıq
Toğrul Sadıqzadә
Nadir Әbdürrәhmanov
Elbәy Rzaquliyev

53 “Oktyabrın әkssәdası” tarixi әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Müslim Abbasov
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Sadıqzadә
Әbdülxalıq
Elbәy Rzaquliyev

54 “Bakı. 1917ci il” tarixi әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Elbәy Rzaquliyev
Toğrul Sadıqzadә
Әbdülxalıq
Nadir Әbdürrәhmanov
Müslim Abbasov

55 . “İnqilabi Bakı” tarixi әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Müslim Abbasov
Elbәy Rzaquliyev
Nadir Әbdürrәhmanov
Toğrul Sadıqzadә
Әbdülxalıq

56 Әli Verdiyevin әsәrlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
“Savadsızlığın lәğvi”, “Әmәk qәlәbәsi”, “Qızıl toy”, “Babәkin döyüşü”
“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Xәzәr gözәli”,
“Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”
Xәzәr üzәrindә şәfәq”, “Hәyat naminә”, “Sevinc”, “Muğam”, “Bakıda yay”

57 Tәlәt Şıxәliyevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Şair Ә.Vahid”, “Bәstәkar A.Mәlikov”, “Oğullar”
“Hәkimin yanında”, “Çayxana”, “Koskosa”, “Analıq”, “Uşaqlıq xatirәlәri”
“Xәbәr gözlәyirlәr”, “Geoloqlar”
“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”
“Qaçaq Nәbi”, “Ailә”, “Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”

58 Qafar Seyfullayevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr”
“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”
“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”
“Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”
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“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”

59 Dirijor Niyazinin, rejissor Ş.Bәdәlbәylinin, rәssam R.Babayevin, müğәnni Z.Xanlarovanın portretlәrinin
müәllifi kimdir?

•

N.Әbdürrәhmanov
B.Mirzәzadә
T.Salahov
V.Sәmәdova
A.Cәfәrov

60 B.Mirzәzadәnin әsәrlәri hansılardır?

•

“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr”
“Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”
“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”
“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”
“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”

61 Vәcihә Sәmәdovanın әsәrlәri hansılardır?

•

“Hәkimin yanında”, “Çayxana”, “Koskosa”, “Analıq”, “Uşaqlıq xatirәlәri”
“Xәbәr gözlәyirlәr”, “Geoloqlar”
“Şair Ә.Vahid”, “Bәstәkar A.Mәlikov”, “Oğullar”
“Qaçaq Nәbi”, “Ailә”, “Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”
“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”

62 Vәcihә Sәmәdovanın әsәrlәri hansılardır?

•

“Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”
“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”
“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr”
“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”
“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”

63 Rasim Babayevin hansı әsәrlәrindә tәsirli poetik formaların vasitәsilә әldә edilmiş simvolika, alleqoriya,
assosiativ, sözaltı mәna elementlәri üstünlük tәşkil edir?

•

hamısı düzdür
“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”
“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”
“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”
Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”

64 Rasim Babayevin hansı әsәrlәri insani vә hәyati problemlәrini әks etdirir?

•

“Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”
“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”, “Qaçaq Nәbi”, “Ailә”
hamısı düzdür
“Xalça toxuyan qadın”, “Üzüm yığımı”, “Musiqiçilәr”
“Kasıb evindә toy”, “Varlı evindә toy”, “Qurban bayramı”, “Su üstündә dava”

65 Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”
“Qaçaq Nәbi”, “Ailә”, “Müharibә veteranı”, “Çayçı Mәmmәd”, “Mәnim bağım”
“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”
“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”
“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”
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66 Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”
“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”
“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”
“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”
“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

67 Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”
“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”
“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”
“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”
“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

68 Rasim Babayevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”
“Neftin doldurulması”, “Torpaq”, “Dağlar”
“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”
“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”
“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

69 Asәf Cәfәrovun hansı әsәri monumentaldır vә şәrti dekorativ formalarla tәqdim edilmişdir?

•

“Oğullar”
“Mәnim Azәrbaycanım”
“Oyanma”
“Abşeron”
“İtki haqqında düşüncәlәr”

70 Asәf Cәfәrovun әsәrlәri hansılardır?

•

“Hәkimin yanında”, “Çayxana”, “Koskosa”, “Analıq”, “Uşaqlıq xatirәlәri”
“Şair Ә.Vahid”, “Bәstәkar A.Mәlikov”, “Oğullar”
“Xәbәr gözlәyirlәr”, “Geoloqlar”
“Qardaşının xatirәsinә”, “Nәsimi”, “Hәrbi psixoz”
“Dağlarda”, “Çobanlar”, “Mürәbbi qız”, “Naibәnin portreti”

71 Asәf Cәfәrovun әsәrlәri hansılardır?

•

“Neftin doldurulması”, “Torpaq”, “Dağlar”
“Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”
“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”
“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”
“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”

72 Asәf Cәfәrovun әsәrlәri hansılardır?

•

“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”
“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr
Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”
“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”
“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”

73 Nadir Әbdürrәhmanovun әsәrlәri hansılardır?
“Püstә ağacı”, “Bahar haqqında xatirә”

•
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•

“Dağlarda bahar”, “Bizim dağların adamları”, “Azәrbaycan dağlarında bahar”
“Kürün sahilindә”, “Lәnkәranda toy mәrasimi”
“Arx kәnarında”, “Rәfiqәlәr”, “İtki haqqında düşüncәlәr
Günorta çağı”, “Bizim Lәnkәranda”

74 Nadir Әbdürrәhmanovun әsәrlәri hansılardır?

•

“Neftin doldurulması”, “Torpaq”, “Dağlar”
“Çәltik tarlası”, “Sevimli naxışlar”, “Talış qadınları”
“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”
“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Moskva”
Abşeron”, “Qolbaq seçәn qızlar”, “Oyanma”

75 Azәrbaycan rәssamlarından kim Koreya, Bolqarıstan, Әfqanıstan, İraq xalqlarının hәyatına silsilә rәsmlәr
hәsr etmişdir?

•

Mikayıl Abdullayev
Nadir Әbdürrәhmanov
Asәf Cәfәrov
Toğrul Nәrimanbәyov
Rasim Babayev

76 Toğrul Nәrimanbәyovun hansı әsәrlәri üçün rәnglәrin uyğunluğu vә dekorativliyi xarakterikdir?

•

hamısı düzdür
“Nar”, “Çiçәklәr”, “Qocaman çinar”, “Qız qalası”
“Sevinc”, “Muğam”, “Mahnı”
“Bakıda yay”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”

77 Toğrul Nәrimanbәyovun hansı әsәri dramatik rәnglәri ilә rekviyemi – keçәn müharibәnin matәm
musiqisini xatırladır?

•

“Axşam”
“Oyanma”
“Xәzәr üzәrindә axşam”
“Hәyat naminә”
“Xәzәr üzәrindә şәfәq”

78 Toğrul Nәrimanbәyovun әsәrlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Savadsızlığın lәğvi”, “Әmәk qәlәbәsi”, “Qızıl toy”, “Babәkin döyüşü”
“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Azәrbaycan nağılı”
“Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”

79 Toğrul Nәrimanbәyovun әsәrlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
“Xәzәr üzәrindә şәfәq”, “Hәyat naminә”, “Sevinc”, “Muğam”, “Bakıda yay”
“Savadsızlığın lәğvi”, “Әmәk qәlәbәsi”, “Qızıl toy”, “Babәkin döyüşü”
“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Azәrbaycan nağılı”
“Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”

80 Sәttar Bәhlulzadәnin hansı әsәrlәrindәki kolorit, zәrif vә yumşaq rәng çalarlarına görә, sәrbәst
“improvizasiya” sayağı çәkiliş üslubuna görә rәssamın dәstixәttini tanımaq mümkündür?

•

hamısı düzdür
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•

“Vәtәnimin baharı”, “Şamaxı üzüm bağları”, “Şahnabad şәlalәlәri”, “Zәfәran natürmortu”, “Gәlin otağı”, “Abşeron
narı”
“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”,
“Qudyalçay sahili”, “Doğma düzәnlәr”, “Xәzәr üzәrindә axşam”, “Suraxanının alovları”
“Xәzәr gözәli”, “Azәrbaycan nağılı”

81 Sәttar Bәhlulzadәnin әsәrlәri hansılardır?

•

“Qladiolus”, “Moskva pәncәrәsi”, “Günәşli sәhәr”, “Çiçәklәnәn nar”
“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Azәrbaycan nağılı”
“Axşam”, “Sәadәt qurucuları”, “Mingәçevir işıqları” “Sevinc”, “Racәstan qadınları”
“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Pambıq yığımı”, “Dirijor Niyazinin portreti”, “Çәnlәr lövhәlәri”

82 Sәttar Bәhlulzadәnin әsәrlәri hansılardır

•

“Qladiolus”, “Moskva pәncәrәsi”, “Günәşli sәhәr”, “Çiçәklәnәn nar”
“Qudyalçay sahili”, “Doğma düzәnlәr”, “Xәzәr üzәrindә axşam”, “Suraxanının alovları”
“Axşam”, “Sәadәt qurucuları”, “Mingәçevir işıqları” “Sevinc”, “Racәstan qadınları”
“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Pambıq yığımı”, “Dirijor Niyazinin portreti”, “Çәnlәr lövhәlәri”

83 Mikayıl Abdullayevin әsәrlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
“Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”
“Xәzәr üzәrindә şәfәq”, “Hәyat naminә”, “Sevinc”, “Muğam”, “Bakıda yay”
“Torpağın hәsrәti”, “Oyanma”, “Kәpәzin göz yaşları”, “Azәrbaycan nağılı”
“Savadsızlığın lәğvi”, “Әmәk qәlәbәsi”, “Qızıl toy”, “Babәkin döyüşü”

84 . Azәrbaycan rәssamlarından kim “Benqal qızları”, “Kәlkәtәli talibә”, “Ana”, “Balaca Çandra”,
“Racәstan qadınları” әsәrlәrinә görә Nehru adına beynәlxalq mükafata layiq görülmüşdür?

•

Tağı Tağıyev
Mikayıl Abdullayev
Salam Salamzadә
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә

85 Azәrbaycan rәssamlarından kim şair mütәfәkkir Nәsiminin, әdәbiyyat klassiklәrindәn Vaqif,
M.F.Axundzadәnin portretlәrini çәkmişdir?

•

Tağı Tağıyev
Mikayıl Abdullayev
Salam Salamzadә
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә

86 Azәrbaycan rәssamlarından kim xalq şairi S.Vurğunun, şәbәkә ustası A.Babayevin, pianoçu
F.Bәdәlbәylinin, pambıqçı Ş.Hәsәnovanın portretlәrini çәkmişdir?

•

Tağı Tağıyev
Mikayıl Abdullayev
Salam Salamzadә
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә

87 Tahir Salahov hansı natürmortların müәllifidir?
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•

“Qudyalçay sahili”, “Doğma düzәnlәr”, “Xәzәr üzәrindә axşam”, “Suraxanının alovları”
“Qladiolus”, “Moskva pәncәrәsi”, “Günәşli sәhәr”, “Çiçәklәnәn nar”
“Axşam”, “Sәadәt qurucuları”, “Mingәçevir işıqları” “Sevinc”, “Racәstan qadınları”
“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Pambıq yığımı”, “Dirijor Niyazinin portreti”, “Çәnlәr lövhәlәri”

88 Tahir Salahov hansı mәnzәrәlәrin müәllifidir?

•

“Qudyalçay sahili”, “Doğma düzәnlәr”, “Xәzәr üzәrindә axşam”, “Suraxanının alovları”
“Neft çәnlәri”, “Xәzәrdә”, “Abşeron motivi”, “Köhnә Ramana”, “Mәrdәkan qalası”
“Axşam”, “Sәadәt qurucuları”, “Mingәçevir işıqları” “Sevinc”, “Racәstan qadınları”
“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Pambıq yığımı”, “Dirijor Niyazinin portreti”, “Çәnlәr lövhәlәri”

89 Әfsanәvi xalq qәhrәmanı Koroğlunun, şair Rәsul Rzanın portretlәrini kim çәkmişdir?

•

Sadıq Şәrifzadә
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Salam Salamzadә
Tağı Tağıyev

90 Kim Qara Qarayev, D. Şostakoviç, F. Әmirov kimi bәstәkarların portretlәrini çәkmişdir?

•

Salam Salamzadә
Tağı Tağıyev
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Sadıq Şәrifzadә

91 Tahir Salahovun hansı әsәrlәri ciddi sadәliyi, obrazların böyüklüyü, siluetlәrin dәqiq ahәngdarlığı ilә
seçilir?

•

“Günәşli sәhәr”, “Çiçәklәnәn nar”
“Yeni dәniz”, “Xәzәrdә sәhәr”
“Sәhәr eşelonu”, “Neftçi portreti”
“Abşeron qadınları”, “Ana”, “Aydan”
“Köhnә Ramana”, “Mәrdәkan qalası”

92 Tahir Salahovun hansı kompozisiyası Azәrbaycan qadınının lәyaqәt vә әxlaqi zәnginliyini tәcәssüm
etdirәn möhtәşәm freskaya bәnzәyir?

•

“Tәmirçilәr”
“Abşeron qadınları”
Növbәdәn qayıdarkәn”
“Neftçi portreti”
“Sәhәr eşelonu”

93 Tahir Salahovun hansı әsәri iri planlı kinokadr prinsipi әsasında işlәnәrәk insan iradәsinin gücü vә mәnәvi
alәmin poetik tәcәssümünün parlaq nümunәsidir?

•

“Sәhәr eşelonu”
“Tәmirçilәr”
“Neftçi portreti”
“Abşeron qadınları”
Növbәdәn qayıdarkәn”

94 Tahir Salahovun әsәrlәri hansılardır?
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•

“Qudyalçay sahili”, “Doğma düzәnlәr”, “Xәzәr üzәrindә axşam”, “Suraxanının alovları”
“Növbәdәn qayıdarkәn”, “Sәhәr eşelonu”, “Neftçi portreti”, “Tәmirçilәr”, “Abşeron qadınları”
“Axşam”, “Sәadәt qurucuları”, “Mingәçevir işıqları” “Sevinc”, “Racәstan qadınları”
“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Pambıq yığımı”, “Dirijor Niyazinin portreti”, “Çәnlәr lövhәlәri”

95 Azәrbaycan rәssamlarından kim “sәrt üslub”un, qәhrәmanlıqdramatik meylin parlaq nümayәndәsi,
özünәmәxsus dәstixәttә malik olan görkәmli fırça ustasıdır?

•

Sadıq Şәrifzadә
Tahir Salahov
Sәttar Bәhlulzadә
Salam Salamzadә
Tağı Tağıyev

96 Böyükağa Mirzәzadәnin әsәrlәri hansılardır?

•

“Axşam”, “Sәadәt qurucuları”, “Mingәçevir işıqları” “Sevinc”, “Racәstan qadınları”
“Pambıq yığımı”, “Dirijor Niyazinin portreti”, “Çәnlәr lövhәlәri”
“Növbәdәn qayıdarkәn”, “Sәhәr eşelonu”, “Neftçi portreti”, “Tәmirçilәr”, “Abşeron qadınları”
“Qudyalçay sahili”, “Doğma düzәnlәr”, “Xәzәr üzәrindә axşam”, “Suraxanının alovları”
“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”

97 Mikayıl Abdullayevin әsәrlәri hansılardır?

•

“Mahnı”, “Torpağın bәrәkәti”, “Mәhsul bayramı”, “Moskva”, “Emalatxanada”
“Axşam”, “Sәadәt qurucuları”, “Mingәçevir işıqları” “Sevinc”, “Racәstan qadınları”
“Qudyalçay sahili”, “Doğma düzәnlәr”, “Xәzәr üzәrindә axşam”, “Suraxanının alovları”
“Pambıq yığımı”, “Dirijor Niyazinin portreti”, “Çәnlәr lövhәlәri”
“Növbәdәn qayıdarkәn”, “Sәhәr eşelonu”, “Neftçi portreti”, “Tәmirçilәr”, “Abşeron qadınları”

98 Görkәmli şair vә mütәffәkkir Nizami Gәncәvinin portretinin müәllifi kimdir?

•

Hәsәn Haqverdiyev
Salam Salamzadә
Tağı Tağıyev
Sәttar Bәhlulzadә
Sadıq Şәrifzadә

99 İstehsalat qabaqcılı Q.Xalıqovun portretinin müәllifi kimdir?

•

Hәsәn Haqverdiyev
Salam Salamzadә
Tağı Tağıyev
Sәttar Bәhlulzadә
Sadıq Şәrifzadә

100 Xalq rәssamı Ә.Әzimzadәnin portretinin müәllifi kimdir?

•

Sadıq Şәrifzadә
Hәsәn Haqverdiyev
Sәttar Bәhlulzadә
Salam Salamzadә
Tağı Tağıyev

101 “Üzüm yığımı” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Tağı Tağıyev
Sadıq Şәrifzadә
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Salam Salamzadә
Hәsәn Haqverdiyev
Sәttar Bәhlulzadә

102 XX әsrin әvvәllәrindә demokratik satirik qrafika vә dәzgah rәssamlığının nümunәlәri kimlәrin adı ilә
bağlıdır?

•

hamısı düzdür
Әzim Әzimzadә vә Bәhruz Kәngәrli
Salam Salamzadә vә Qәzәnfәr Xalıqov
Abbas Hüseyn vә Әlibәy Hüseynzadә
Әlәkbәr Rzaquliyev vә Sәttar Bәhlulzadә

103 Hansı xalçaçılıq mәktәbi ipәk palazlar, qızıl vә gümüş saplarla toxunulmuş, dәyәrli daşlarla bәzәdilmiş
ipәkdәn hazırlanmış xovlu vә xovsuz xalçaların istehsalı ilә mәşhurdur?

•

Gәncә xalçaçılıq mәktәbi
Bakı xalçaçılıq mәktәbi
Tәbriz xalçaçılıq mәktәbi
Şirvan xalçaçılıq mәktәbi
Quba xalçaçılıq mәktәbi

104 Tәbriz xalçaçılıq mәktәbi Azәrbaycanın hansı bölgәsini әhatә edir?

•

Azәrbaycanın qәrb bölgәsini
Azәrbaycanın şimalşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubqәrb bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın cәnub bölgәsini

105 Hansı mәktәbin xalçaları üçün göy, tünd göy vә dolğun qırmızı rәnglәr xarakterikdir?

•

Bakı xalçaçılıq mәktәbi üçün
Quba xalçaçılıq mәktәbi üçün
Tәbriz xalçaçılıq mәktәbi üçün
Şirvan xalçaçılıq mәktәbi üçün
Gәncә xalçaçılıq mәktәbi üçün

106 Hansı mәktәbin xalçaları üçün solğun, demәk olar ki, şәffaf rәnglәr, göy, mavi, fil sümüyünün bej rәngi,
sarı şokolad vә qırmızının tәmiz tonlarının ahәngdar uyuşması xarakterikdir?

•

Şirvan xalçalarında
Qazax xalçalarında
Quba xalçalarında
Bakı xalçaları
Gәncә xalçalarında

107 Hansı mәktәbin xalçaları çox hallarda gül budaqları vә yencәk formalı ornamentlәr ilә bәzәdilirdi?

•

Şirvan xalçalarında
Qazax xalçalarında
Quba xalçalarında
Bakı xalçaları
Gәncә xalçalarında

108 Hansı mәktәbin xalçaları qabayun kimi xarakterizә edilir?
Gәncә xalçalarında
Quba xalçalarında
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•

Tәbriz xalçalarında
Şirvan xalçalarında
Qazax xalçalarında

109 Hansı xalçalarda qırmızı, göy rәng vә fil sümüyü rәngi qismәn sadә, lakin dramatik naxışlarla cәsarәtli
kombinasiyaları ilә üstünlük tәşkil edir?

•

Gәncә xalçalarında
Quba xalçalarında
Tәbriz xalçalarında
Şirvan xalçalarında
Qazax xalçalarında

110 Qazax xalçaçılıq mәktәbi hansı bölgәni әhatә edir?

•

Azәrbaycanın qәrb bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubqәrb bölgәsini
Azәrbaycanın şimalşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın cәnub bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubşәrq bölgәsini

111 Quba mәktәbi xalçalarının sapları nәdәndir?

•

yundan, pambıqdan
mәxmәrdәn, pambıqdan
pambıqdan
yundan
mәxmәrdәn

112 Şirvan mәktәbi xalçalarının sapları nәdәndir?

•

mәxmәrdәn
pambıqdan
yundan
mәxmәrdәn, pambıqdan
yundan, pambıqdan

113 Quba xalçaları üçün hansı xov xarakterikdir?

•

pambıqdan
yundan, pambıqdan
yundan
mәxmәrdәn
mәxmәrdәn, pambıqdan

114 Quba xalçaçılıq mәktәbi Azәrbaycanın hansı bölgәsini әhatә edir?

•

Azәrbaycanın cәnub bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubqәrb bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın şimalşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın qәrb bölgәsini

115 Qarabağ xalçaçılıq mәktәbi Azәrbaycanın hansı bölgәsini әhatә edir?
Azәrbaycanın qәrb bölgәsini
Azәrbaycanın cәnub bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın şimalşәrq bölgәsini

•
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•

Azәrbaycanın cәnubqәrb bölgәsini

116 Azәrbaycana sәfәr etmiş Entoni Cekinson hansı xalçaçılıq mәktәbinin xalçalarından bәhs etmişdir?

•

Gәncә xalçaçılıq mәktәbi
Şirvan xalçalıq mәktәbi
Quba xalçaçılıq mәktәbi
Qarabağ xalçaçılıq mәktәbi
Abşeron xalçaçılıq mәktәbi

117 Azәrbaycana sәfәr etmiş Entoni Cekinson neçәnci ildә Azәrbaycan xalçalarının iki әsas növündәn bәhs
edir?

•

1662ci ildә
1562ci ildә
1962ci ildә
1762ci ildә
1862ci ildә

118 Şirvan xalçaçılıq mәktәbi Azәrbaycanın hansı bölgәsini әhatә edir?

•

Azәrbaycanın cәnub bölgәsini
Azәrbaycanın cәnubşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın qәrb bölgәsini
Azәrbaycanın şimalşәrq bölgәsini
Azәrbaycanın cәnub bölgәsini

119 Hansı xalçalar üçün çiçәk motivlәri bolluq tәşkil edәn nәbati ornamentlәr xarakterikdir?

•

“Bakı”
“Tәbriz”, “Qarabağ”
“Tәbriz”, “Qarabağ”, “Bakı”
“Quba”, “Şirvan”, “Qazax”
hamısı düzdür

120 Hansı xalçalar üçün qәliz hәndәsi naxışlar xarakterikdir?

•

hamısı düzdür
“Quba”, “Şirvan”, “Qazax”
“Bakı”
“Tәbriz”, “Qarabağ
“Tәbriz”, “Qarabağ”, “Bakı”

121 Neçәnci әsrdәn etibarәn Azәrbaycan xalçaçılığı sәnayevi xarakter almışdır?

•

XX әsrdәn etibarәn
XVI әsrdәn etibarәn
XVIII әsrdәn etibarәn
XVII әsrdәn etibarәn
XIX әsrdәn etibarәn

122 Bakıda Xalça Muzeyinin yeni ekspozisiyası neçәnci ildә açılmışdır?

•

2007ci ildә
2014cü ildә
2005ci ildә
2008ci ildә
2006ci ildә
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123 Neçәnci ildә Bakıda Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev vә YUNESKOnun baş
direktoru Koitiro Matsuuranın da iştirak etdiklәri Xalça Muzeyinin yeni binasının ilk daşının qoyulma
mәrasimi keçirildi?

•

2009ci ildә
2008ci ildә
2006ci ildә
2005ci ildә
2007ci ildә

124 Neçәnci ildә muzey mәrkәzi Muzey binasına (keçmiş Lenin Muzeyi) köçürülmüşdür?

•

1946cı ildә
1992ci ildә
1892ci ildә
1872ci ildә
1539cu ildә

125 Xalça Muzeyi birinci ekspozisiyanın açılışı zamanı hansı binada fәaliyyәt göstәrirdi?

•

Müasir İncәsәnәt Muzeyinin binasında
Bakının qәdim qala hissәsi olan İçәrişәhәrdә yerlәşәn Cümә mәscidinin binasında
İncәsәnәt Muzeyinin binasında
Mәrkәzi Muzey binasında (keçmiş Lenin Muzeyi)
Azәrbaycan Tarix Muzeyinin binasında

126 Bakıda Xalça Muzeyindә ziyarәtçilәr üçün birinci ekspozisiya neçәnci ildә açılmışdır?

•

1967ci ildә
1872ci ildә
1539cu ildә
1892ci ildә
1946cı ildә

127 Bakıda Xalça Muzeyi neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1967ci ildә
1872ci ildә
1946cı ildә
1539cu ildә
1892ci ildә

128 Bakıda Xalça Muzeyi kim tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Salam Salamzadә
Lәtif Kәrimov
Tahir Salahov
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә

129 L.Kәrimovun vәtәn qarşısında xidmәtlәri nәlәrdir?

•

Azәrbaycan xalçasının 1300dәn çox ornamental elementlәrinin analizi verilmiş “Azәrbaycan xalçası” çox cildli
monoqrafiyasının müәllifidir
hamısı düzdür
milli tәtbiqisәnәti yeni ornamentlәr ilә zәnginlәşdirmiş
uzun illәr Azәrbaycan xalçalarını tәdqiq etmişdir
әnәnәvi bәzәk elementlәrinin әsasında yeni dekorativ motivlәr yaratmışdır
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130 XX әsr xalçaçılığının inkişafı hansı rәssamın adı ilә bağlıdır?

•

Salam Salamzadә
Lәtif Kәrimov
Tahir Salahov
Әzim Әzimzadә
Sәttar Bәhlulzadә

131 XX әsr Azәrbaycan xalçalarının xarakterik xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

nisbәtәn әyri xәtlәrlә çәkilmiş nәbati naxışlara meyillilik
hamısı düzdür
heyvan vә quş tәsvirlәri
lirik vә romantik üslubda yaradılmış süjet kompozisiyası
insan tәsvirlәri

132 Tәbriz xalçaçılıq mәktәbi neçәnci әsrdә yüksәk inkişaf sәviyyәsinә çatmışdır?

•

XIIIXIV әsrlәr
XVIXVII әsrlәrdә
XIXII әsrlәrdә
XXI әsrlәrdә
XIXII әsrlәrdә

133 Tәbriz xalçaçılıq mәktәbi neçәnci әsrdә Tәbriz miniatür mәktәbinin bәdii xüsusiyyәtlәrini
mәnimsәmişdir?

•

XIXII әsrlәrdә
XIIIXIV әsrlәr
XXI әsrlәrdә
XVIXVII әsrlәrdә
XIXII әsrlәrdә

134 Tәbriz xalçaçılıq mәktәbi neçәnci әsrdә çiçәklәnmә dövrünü yaşamışdır?

•

XVIXVII әsrlәrdә
XIIIXIV әsrlәrdә
XIXII әsrlәrdә
XXI әsrlәrdә
XIXII әsrlәrdә

135 Azәrbaycanın hansı hissәsindә “Bağçadagüllәr”, “Saxsıdagüllәr”, “Bulud” xalça kompozisiyaları
toxunulurdu?

•

Şamaxıda
Gәncәdә
hamısı düzdür
Bakıda
Şuşada

136 Azәrbaycanın hansı hissәsindә evlәrin interyerlәrinә uyğunlaşdırılmış 5 xalçadan ibarәt olan “gәbә”
xalça dәstlәri geniş yayılmışdır?

•

hamısı düzdür
Gәncәdә
Şamaxıda
Qarabağda
Bakıda

19/98

22.12.2016

137 Gәncә qrupuna aid olan hansı xalça özünün yüksәk bәdii keyfiyyәtlәrinә vә toxunuş üslubuna görә
namaz üçün nәzәrdә tutulmuş digәr xalça kompozisiyalarından fәrqlәnir?

•

“Çıraqlı”
“Fәxralı”
“Çaykәnd”
“Gәncә”
“Şadılı”

138 Neçәnci әsrdә Gәncә ipәk vә yun parçaların, ipәk xalçaların istehsal mәrkәzi kimi mәşhur idi?

•

XIVXV әsrlәrdә
XXI әsrlәrdә
XIIXIII әsrlәrdә
XIXII әsrlәrdә
XIIIXIV әsrlәrdә

139 Hansı xalçaçılıq mәrkәzlәri bәdii quruluşu, texniki xüsusiyyәtlәri vә rәng seçiminә görә Qarabağ
xalçaçılıq mәktәbinә daxildirlәr?

•

hamısı düzdür
Zәngәzur vә Naxçıvan
Borçalı vә Göyçә
Ağstafa vә Tovuz
Şәmkir vә Samux

140 Hans Holbeynin hansı әsәrindә Qazax xalçası tәsvir edilmişdir?

•

“Xoş xәbәr”
“Elçilәr”
“Madonna çiçәk ilә”
“Veneranın doğulması”
“Mәryәm körpәsi ilә”

141 Karlo Krivelonun hansı әsәrindә Gәncә xalçası tәsvir edilmişdir?

•

“Mәryәm körpәsi ilә”
“Xoş xәbәr”
“Veneranın doğulması”
“Elçilәr”
“Madonna çiçәk ilә”

142 Hans Memlinqin hansı әsәrindә Şirvan xalçası tәsvir edilmişdir?

•

“Madonna çiçәk ilә”
“Mәryәm körpәsi ilә”
“Elçilәr”
“Xoş xәbәr”
“Veneranın doğulması”

143 Bakı mәktәbinin xalçalarının rәng koloritinin xüsusiyyәtlәri hansılardır?

•

hamısı düzdür
әsasәn tünd göy, nadir hallarda isә qırmızı vә sarı rәnglәr istifadә edilir
әsasәn yaşıl, nadir hallarda isә göy vә qara rәnglәr istifadә edilir
әsasәn tünd qırmızı, nadir hallarda isә göy vә sarı rәnglәr istifadә edilir
әsasәn bәnövşәyi, nadir hallarda isә qırmızı vә qara rәnglәr istifadә edilir

144 Bakı mәktәbi xalçalarının xarakterik xüsusiyyәtlәri nәlәrdir?
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•

naxışlarının zәrifliyi
hamısı düzdür
rәng intensivliyi
çox yumşaq olması
bәdii elementlәrin orijinallığı

145 Quba mәktәbi xalçalarının xarakterik xüsusiyyәtlәri nәlәrdir?

•

nәbati ornamentlәri
hamısı düzdür
hәndәsi naxışlardan ibarәtdir
medalyon naxışı üslubu da geniş yayılmışdır
bәzәn zoomorf motivli ornamentlәr

146 Xovsuz xalçalar hansı növlәrә ayrılır?

•

zili, sumax
hamısı düzdür
ladı, kilim
palaz, cecim
şәddә, vәrni

147 Azәrbaycan xalçalarının bәdii tәrtibatında rast gәlinәn ornamentlәri sadalayın.

•

heyvan tәsvirlәri olan ornamentlәr
hәndәsi, nәbati, insan vә hәmçinin heyvan tәsvirlәri olan ornamentlәr
nәbati ornamentlәr
hәndәsi ornamentlәr
insan tәsvirlәri olan ornamentlәr

148 Neçәnci ildә Azәrbaycan xalçaları London vә Berlindә tәşkil edilmiş beynәlxalq sәrgilәrdә nümayiş
etdirilmişdir?

•

1539cu ildә
1913cü ildә
1872ci ildә
1911ci ildә
1892ci ildә

149 Neçәnci ildә Azәrbaycan xalçaları Turindә tәşkil edilmiş beynәlxalq sәrgilәrdә nümayiş etdirilmişdir?

•

1946cı ildә
1911ci ildә
1892ci ildә
1872ci ildә
1539cu ildә

150 Neçәnci ildә Azәrbaycan xalçaları Vyanada tәşkil edilmiş beynәlxalq sәrgilәrdә nümayiş etdirilmişdir?

•

1949cu ildә
1872ci ildә
1539cu ildә
1892ci ildә
1946cı ildә

151 Neçәnci ildә Azәrbaycan xalçaları ümum Rusiya sәnaye vә incәsәnәt sәrgisindә nümayiş etdirilmişdir?

•

1872ci ildә
1892ci ildә
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1946cı ildә
1539cu ildә
1949cu ildә

152 Neçәnci ildә Azәrbaycan xalçaları Moskvada tәşkil edilmiş “Moskvapolitexnik” sәrgisindә nümayiş
etdirilmişdir?

•

1949cu ildә
1872ci ildә
1539cu ildә
1892ci ildә
1946cı ildә

153 İngilislәr hansı xaçlanın “Şәrqin möcüzәsi” adlandırırlar?

•

“Arslan” xalçasını
“Şeyx Sәfi” xalçasını
“Ovçuluq” xaçlasını
“Әfşan” xalçasını
“Zeyvә” xalçasını

154 “Şeyx Sәfi” xalçası neçәnci ildә Londonun “Viktoriya vә Albert” muzeyinә satılmışdır?

•

1958ci ildә
1892ci ildә
1946cı ildә
1539cu ildә
1949cu ildә

155 Mәşhur “Şeyx Sәfi” xalçası I Tәhmasibin istәyi ilә neçәnci ildә Tәbrizdә toxunulmuşdur?

•

1961ci ildә
1539cu ildә
1949cu ildә
1946cı ildә
1958ci ildә

156 Hansı dövrü Azәrbaycan xalçasının “qızıl әsri” adlandırırlar?

•

XIIIXIV әsrlәr
ХVII әsr, Sәfәvilәr imperiyasının formalaşması dövrü
ХШ әsr
XVIXVII әsrlәr
Sasanilәrin hakimiyyәti dövrü (IIIVII әsrlәr)

157 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda qızıl vә gümüş saplarla toxunulan xovsuz xalçaların istehsal mәrkәzlәrini
sadalayın.

•

Tәbriz, Naxçıvan
Bakı, Şirvan
Qazax, Naxçıvan
Tәbriz, Şamaxı vә Bәrdә
hamısı düzdür

158 Azәrbaycanda neçәnci әsri üçün qızıl vә gümüş saplarla toxunulmuş vә qiymәtli daşlarla bәzәdilmiş
xalçalar xarakterikdir?

•

Tunc dövründә (e.ә. II minilliyin sonu – I minilliyin әvvәli)
XVIXVII әsrlәr
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Sasanilәrin hakimiyyәti dövrü (IIIVII әsrlәr)
ХШ әsr
XIIIXIV әsrlәr

159 Alman rәssamlarından kimin “Elçilәr” әsәrindә Qazax xalçası tәsvir edilmişdir?

•

Van Eyk
Hans Holbeyn
Paolo Uççello
Rafael Santi
Hans Memlinq

160 Avropa rәssamlarından kimin “Müqәddәs Mәryәm” әsәrindә Zeyvә xalçası tәsvir edilmişdir?

•

Van Eyk
Hans Holbeyn
Hans Memlinq
Paolo Uççello
Rafael Santi

161 XV әsr Niderland rәssamlarından kimin әsәrindә Şirvan xalçası tәsvir edilmişdir?

•

Paolo Uççello
Hans Memlinq
Hans Holbeyn
Van Eyk
Rafael Santi

162 Neçәnci әsrdә Azәrbaycandan xarici ölkәlәrә çoxlu miqdarda xalça vә xalça mәmulatı ixrac edilirdi?

•

Sasanilәrin hakimiyyәti dövrü (IIIVII әsrlәr)
XIIIXIV әsrlәr
XVIXVII әsrlәr
Tunc dövründә (e.ә. II minilliyin sonu – I minilliyin әvvәli)
ХШ әsr

163 XIII әsr sәyyahlarından kim Azәrbaycan xalçalarının bütün Avropada mәşhur olduğunu yazmışdır?

•

Klavdiy Elian
Marko Polo
Кsenofon
Әbu Cәfәr Mәhәmmәd әtTәbәri
Herodot

164 X әsrin mәşhur tarixçilәrindәn kim yazır ki, Azәrbaycanın şimalşәrqindә yüksәk keyfiyyәtli xalçalar
hazırlanır?

•

Marko Polo
Әbu Cәfәr Mәhәmmәd әtTәbәri
Herodot
Кsenofon
Klavdiy Elian

165 Alban tarixçilәrindәn kim özünün “Alban tarixi” әsәrindә qeyd edir ki, Azәrbaycan ipәk parçalar vә
rәngarәng xalçaları ilә mәşhurdur?

•

Marko Polo
Musa Kalankatlı
Herodot
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Кsenofon
Klavdiy Elian

166 VII әsrdә İranı sәyahәt etmiş mәşhur sәyyahlardan kim öz xatirәlәrindә yazır: “Azәrbaycan – böyük
xalçaçılıq mәrkәzlәrindәn biridir”?

•

Marko Polo
Xuan TesAnk
Herodot
Кsenofon
Klavdiy Elian

167 Alban tarixçilәrindәn kim özünün “Alban tarixi” әsәrindә qeyd edir ki, Azәrbaycan ipәk parçalar vә
rәngarәng xalçaları ilә mәşhurdur

•

Xuan TesAnk
Кsenofon
Klavdiy Elian
Herodot
Marko Polo

168 Azәrbaycan xalçaçılıq sәnәti neçәnci әsrdә qızıl vә gümüş saplarla toxunulmuş möhtәşәm ipәk
xalçaların istehsalı ilә yeni inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoymuşdur?

•

XVIXVII әsrlәr
Sasanilәrin hakimiyyәti dövrü (IIIVII әsrlәr)
ХШ әsr
Tunc dövründә (e.ә. II minilliyin sonu – I minilliyin әvvәli)
XIIIXIV әsrlәr

169 Antik tarixçilәrdәn kim qeyd edir ki, farslar, indiki Azәrbaycan әrazilәrindә öz tәsirlәrini yayaraq burada
xüsusәn xalçaçılıqla mәşğul olan yerli ustalardan bu sәnәti mәnimsәmişlәr?

•

Musa Kalankatlı
Кsenofon
Klavdiy Elian
Herodot
Marko Polo

170 Azәrbaycanda necә xalçalar toxunmuşdur?

•

yalnız xovlu
xovlu vә xovsuz
yalnız ipәk
xovlu, xovsuz, ipәk
yalnız xovsuz

171 Azәrbaycanda hansı sәnәt әn geniş yayılmış vә klassikdir?

•

merejka
xalçaçılıq
ornamentlә
bәdii tikmә
dekorla

172 Geyim, ayaqqabı, hәr cür pәrdәlәr, süfrәlәr, yastıqlar, at lәvazimatları vә sairә mәişәt әşyalarını nә ilә
bәzәyirdilәr?
merejka

•
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•

bәdii tikmә
dekorla
ornamentlә
qiymәtli vә az qiymәtli daşlarla

173 Azәrbaycana sәfәr etmiş ingilis sәyyahları neçәnci әsrdә Şirvan xanlarının mәişәtini tәsvir edirdilәr?

•

XIV әsrdә
XII әsrdә
XIII әsrdә
XVI әsrdә
XV әsrdә

174 Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda hansı parçalar istehsal edilirdi?

•

ipәk, atlaz
mәxmәr, qızıl saplı parça
ipәk, sәtin
mәxmәr, atlaz
mәxmәr, sәtin

175 . Azәrbaycanı sәyahәt etmiş XVII әsr sәyyahı Şarden öz qeydlәrindә bәdii sәnәtin hansı növündәn bәhs
etmişdir?

•

ağac üzәrindә bәdii oymadan
toxuculuqdan
bәdii tikmәdәn
xalçaçılıqdan
metal üzәrindә bәdii işlәmәdәn

176 Yaşayış evlәrinin interyerinin bәzәdilmәsi üçün hansı oyma növü daha çox istifadә edilir?

•

alebastr, gәc, ağac vә daş üzәrindә oyma
alebastr vә gәc üzәrindә oyma
ağac vә alebastr üzәrindә oyma
daş vә gәc üzәrindә oyma
alebastr, gәc vә ağac üzәrindә oyma

177 Azәrbaycan üçün hansı oyma xarakterikdir?

•

daş üzәrindә oyma
daş üzәrindә oyma, ağac üzәrindә oyma, alebastr üzәrindә oyma, gәc üzәrindә oyma
alebastr üzәrindә oyma
gәc üzәrindә oyma
ağac üzәrindә oyma

178 Xammal olaraq daş üzәrindә bәdii işlәmә zamanı niyә әhәngdaşından istifadә edilirdi?

•

yaxşı rәnglәnir
asanlıqla emal olunur
istifadәsi mәqbuldur
davamlıdır
dәqiq formaya malikdir

179 Niyә daş üzәrindә bәdii işlәmә Abşeron yarımadasında geniş yayılmışdır?

•

daş emalına görә
tәbii xammala görә
sәnәt emalatxanalarına görә
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sәnәtin inkişafına görә
dekora görә

180 Şәbәkә rәsmi motivlәri harada tәtbiq olunur?

•

silah dekorunda
müasir memarlıqda
interyer dekorunda
qabqacaq dekorunda
geyim dekorunda

181 Azәrbaycanda hәndәsi vә nәbati ornamentli hansı ağac oyma növü inkişaf etmişdir?

•

nazik düz relyefli
azik düz relyefli vә naxışlı oyma
şәbәkә
naxışlı oyma
düz relyefli vә şәbәkә

182 Hәndәsi ornamentlәrlә bәzәdilmiş zәrif çәrçivәlәr necә adlanırdı?

•

freska
şәbәkә
qravüra
mina
vitraj

183 Hansı mәmulatlar böyük ustalıqla hazırlanması, rәsmlәrinin zәrifliyi ilә bu gün dә bizlәri heyran edir?

•

qadın kәmәrlәri
zәrgәrlik mәmulatları
qabqacaq
silah
bәzәk әşyaları

184 Metaldan hazırlanmış bәdii mәmulatların içәrisindә nә xüsusәn yüksәk qiymәtlәndirilirdi?

•

kişi kәmәrlәri
silah
bәzәk әşyaları
qabqacaq
qadın kәmәrlәri

185 Epiqrafikaya nә daxildir?

•

mövcud mәhsulun yaranma tarixi
mövcud mәhsulun yaranma tarixi, ustanın adı, Qurandan kәlamlar, şәrq şairlәrinin şeirlәri
Qurandan kәlamlar
şәrq şairlәrinin şeirlәri
ustanın adı

186 “Epiqrafika” nәdir?

•

yazının әn qәdim forması kimi hәr hansı bir fәaliyyәtin, hadisәnin, әşyanın tәsviri ilә şәrti rәsm
yazının әn qәdim forması
naxışlı әrәb yazısı
nәbati ornamentin tәsviri ilә şәrti rәsm
hәr hansı bir fәaliyyәtin, hadisәnin, әşyanın tәsviri ilә şәrti rәsm
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187 Azәrbaycanın әsasәn harasında mis qabların istehsalı ilә mәşğul olunurdu?

•

Daşkәsәn rayonunun Lahıc kәndi
İsmayıllı rayonunun Lahıc kәndi
Şәki rayonunun Lahıc kәndi
Gәncә rayonunun Lahıc kәndi
Tovuz rayonunun Lahıc kәndi

188 Azәrbaycanın müxtәlif әrazilәrindәn әldә edilәn vә emal edilәn müxtәlif metal vә mineralların zәngin
yataqları hansı peşә sahәsinin inkişafı üçün әlverişli şәrtlәr yaratmışdır?

•

daş üzәrindә bәdii oyma
metal üzәrindә bәdii işlәmә
xalçaçılıq
dulusçuluq
bәdii tikmә

189 “Piktoqramma” dedikdә nә başa düşülür

•

hәr hansı bir fәaliyyәtin, hadisәnin, әşyanın tәsviri ilә şәrti rәsm
yazının әn qәdim forması kimi hәr hansı bir fәaliyyәtin, hadisәnin, әşyanın tәsviri ilә şәrti rәsm
nәbati ornamentin tәsviri ilә şәrti rәsm
hәndәsi vә nәbati ornamentli naxışlı әrәb yazısı
yazının әn qәdim forması

190 Qәdim Azәrbaycanda keramika (saxsı) nümunәlәri necә bәzәdilirdi?

•

“buta” ornamenti ilә
piktoqramma ilә
nәbati ornament ilә
hәndәsi ornament ilә
süjet motivi ilә

191 Azәrbaycanın hansı bölgәsindә qara cilalı keramika (qabların) nümunәlәrinә rast gәlinir?

•

şimalqәrb rayonlarının әrazisindә
cәnubqәrb rayonlarının әrazisindә
şimalcәnub rayonlarının әrazisindә
cәnubşәrq rayonlarının әrazisindә
şimalşәrq rayonlarının әrazisindә

192 Azәrbaycanın hansı bölgәsi boyalı keramikanın (qabların) hazırlanması mәrkәzi olmuşdur?

•

Qazax
Naxçıvan
Mingәçevir
Xanlar
Daşkәsәn

193 Azәrbaycanın qәdim incәsәnәti hansı peşә sahәsi ilә tәqdim olunur?

•

daş üzәrindә bәdii oyma ilә
dulusçuluq ilә
xalçaçılıq ilә
metal üzәrindә bәdii işlәmә ilә
bәdii tikmә ilә

194 Dekorativtәtbiqi sәnәt incәsәnәtin tarixi inkişafı prosesindә nә olur?
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•

qol (sektor)
növ
üslub
janr
mәna

195 Dekorativtәtbiqi sәnәt nümunәlәrindә istifadә edilәn ornamentlәr nә mәna kәsb edir?

•

ornamental mәnasını itirir
bәdii nizam, ritm vә plastik seçimә tabe olaraq demәk olar ki, tәsviri mәna kәsb edir
dekorativ mәna kәsb edir
tәsviri mәna kәsb edir
bәdii nizam, ritm vә plastik seçimә tabe olaraq demәk olar ki, dekorativ mәnasını itirir

196 Tәtbiqisәnәt nümunәlәrindә quruluş vә forma nә ilә qarşılıqlı әlaqәdardır?

•

siluet ilә
ornament ilә
ölçülәr ilә
dekor ilә
tәyinatı ilә

197 Dekorativtәtbiqi sәnәt nümunәlәrinin estetik dәyәri özünü nәdә göstәrir?

•

rәng, cizgi, formalarının gözәlliyi ilә
rәng, cizgi, formalarının, siluetinin gözәlliyi, ölçülәrinin seçimi, material emalının peşәkarlığı ilә
ölçülәrinin seçimi ilә
material emalının peşәkarlığı ilә
siluetinin gözәlliyi ilә

198 Hansı incәsәnәt nümunәlәrini dekorativtәtbiqi sәnәtә aid edirlәr?

•

dәmir, keramika (saxsı), ağac mәmulatlarından hazırlanmış әşyalar
mebel, geyim, qabqacaq, xalçalar, vazalar, zәrgәrlik nümunәlәri, dәmir, keramika (saxsı), ağac mәmulatlarından
hazırlanmış әşyalar
interyer, qorelyef, barelyef, plakat
xalçalar, vazalar, zәrgәrlik nümunәlәri
mebel, geyim, qabqacaq

199 Fovistlәrin mәşhurluğunun zirvә çağları hansı illәrә tәsadüf edir?

•

19051907ci illәr
19111913cü illәr
19121914cü illәr
19101912ci illәr
19141916cı illәr

200 Bir incәsәnәt istiqamәti kimi fovizmin fәrdi xüsusiyyәtlәrinә nәlәri aid edirlәr

•

allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.
bir qayda olaraq narahat, hәyatın çirkin tәrәflәrini özündә әks etdirәn uzun iztirabları ifadә edirdilәr.
mazokların dolğunluğunu, nizamlanmış mәkan xaosunu, süjet tәsvirinin emosionallığını
XX әsrin әvvәllәrindәki sivilizasiyanın çirkinliklәrinә ağrılı reaksiyadır.

201 Fovistlәr hәrәkatının görkәmli nümayәndәlәri kimlәrdir?
Alber Marke
Jorj Ruo
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•

Moris Vlamink
Andre Matiss
hamısı düzdür

202 Niyә fovistlәri “vәhşi heyvanlar” adlandırırdılar?

•

XX әsrin әvvәllәrindәki sivilizasiyanın çirkinliklәrinә ağrılı reaksiyadır.
rәnglәrin hәddәn ziyadә ifadәliliyi vә fovistlәrin rәsmlәrindәki ekspressiv tәrzlәrinә görә
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.
bir qayda olaraq narahat, hәyatın çirkin tәrәflәrini özündә әks etdirәn uzun iztirabları ifadә edirdilәr.
allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.

203 Fovistlәrin arasında әn mәşhur sima kim idi?

•

hamısı düzdür
Andre Matiss
Sezan
Van Qoq
Rafael Santi

204 Fovizm nә demәkdir?

•

fr. qәzәbli
fr. vәhşi
hamısı düzdür
fr. sәrhәdsiz
fr. tüfeyli

205 Kim iddia edirdi ki, kollaj texnikası “onların müasirlәrinin istifadә etmәyә cәsarәti çatmadığı tәsirli
tәbliğat gücünә malik idi”?

•

Тsara
Raul Xausmann
Hartfild
Hanna Höh
Hans Arp

206 Dadaistlәr kollajın hansı istiqamәtindә adәtәn qәzet vә jurnallardan kәsilmiş hissәlәr vә foto
parçalarından istifadә edirdilәr?

•

“KölnHannover kollajı” – poetik kollaj
“Berlin kollajı” – manifest kollaj
hamısı düzdür
“Sürix kollajı” – tәsadüfi kollaj
“Berlin kollajı” vә “KölnHannover kollajı”

207 Rәssamlardan kim iddia edir ki, kollaj senzuranın yasaqlarına mәhәl qoymayaraq sözlә ifadә edilә
bilinmәyәn şeylәri tәsviri formada әks etdirir?

•

Тsara
Georq Qross
Hartfild
Hanna Höh
Hans Arp

208 Dadaistlәrin hansı kollajı çoxlu elementlәrdәn ibarәtdir vә adәtәn özündә siyasi, etiraz xarakterli mәna
daşıyır?
29/98

22.12.2016

•

“KölnHannover kollajı” – poetik kollaj
“Berlin kollajı” – manifest kollaj
hamısı düzdür
“Sürix kollajı” – tәsadüfi kollaj
“Berlin kollajı” vә “KölnHannover kollajı”

209 Dadaistlәrdәn kim tәklif edirdi ki, qәzetdәn çoxlu sözlәr kәsilsin vә daha sonra baxmamaq şәrtilә onlar
çantadan çıxardılsın vә şeir әmәlә gәlsin?

•

Hans Arp
Тsara
Hanna Höh
Georq Qross
Hartfild

210 Dadaistlәrdәn kim sadәcә karton üzәrinә rәngli kağız parçaları sәpәlәyir vә sonradan onları düşdüklәri
yerlәrә yapışdırmaqla öz әsәrlәrini yaradırdı?

•

Hartfild
Hans Arp
Georq Qross
Тsara
Hanna Höh

211 Hansı kollajın yaradılması üçün dadaistlәr elementlәrin tәsadüfi nizamından istifadә edirdilәr?

•

“Berlin kollajı” – manifest kollaj
“Sürix kollajı” – tәsadüfi kollaj
“Berlin kollajı” vә “KölnHannover kollajı”
hamısı düzdür
“KölnHannover kollajı” – poetik kollaj

212 Dadaizmdә kollajın 3 әsas istiqamәti vardır:

•

hamısı düzdür
“Berlin kollajı” vә “KölnHannover kollajı”
“Berlin kollajı” – manifest kollaj
“KölnHannover kollajı” – poetik kollaj
“Sürix kollajı” – tәsadüfi kollaj

213 Tәsviri incәsәnәtdә fovistlәrin yaradıcılığının geniş yayılmış formalarından biri hansıdır?

•

hamısı düzdür
frontaj
monotipiya
kollaj
eklektika

214 “dada” termininin mәnası nәdir?

•

müqәddәs inәyin quyruğu
hamısı düzdür
uşaq taxta at oyuncağı, süd anası
uşaq qığıltısı
ana

215 “Dada” cәrәyanın banisi kimdir?
heykәltәraş Tristan Tsara

•
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•

şair Tristan Tsara
memar Tristan Tsara
rәssam Tristan Tsara
dizayner Tristan Tsara

216 Dadaizm cәrәyanı neçәnci illәrdә mövcud olmuşdur?

•

19201924cü illәr
19161922ci illәr
19181922ci illәr
19171920ci illәr
19191923cü illәr

217 Dadaizm cәrәyanı harada yaranmışdır?

•

Almaniyada
İsveçrәdә
İngiltәrәdә
Fransada
İtaliyada

218 Dadaizm nәdir?

•

hamısı düzdür
incәsәnәtdә avanqard cәrәyan
“avanqard incәsәnәt”
“dekorativ incәsәnәt”
“anlaşılmaz incәsәnәt”

219 Hitler ekspressionizmi nә adlandırmışdır?

•

hamısı düzdür
“degenerativ incәsәnәt”
“avanqard incәsәnәt”
“dekorativ incәsәnәt”
“anlaşılmaz incәsәnәt”

220 Hansı ölkәdә ekspressionizm yarandığı zaman nisbi sakitlik bәrqәrar olmuşdu?

•

Skandinaviyada, 1924cü ildәn sonra
Almaniyada, 1924cü ildәn sonra
Fransada, 1924cü ildәn sonra
İngiltәrәdә, 1924cü ildәn sonra
İtaliyada, 1924cü ildәn sonra

221 Edvard Munkun 1900cü illәrә qәdәr çәkilmiş hansı әsәrlәrini cәsarәtlә impressionizmә aid etmәk olar?

•

“Karl Yohan küçәsindә yaz günü”
“Yay gecәsi”, “Karl Yohan küçәsindә yaz günü”
“Fәryad”
“Boz ağac”
“Yay gecәsi”

222 “Karl Yohan küçәsindә yaz günü” әsәrinin müәllifi kimdir?
İeronim Bosx
Corco de Kiriko
Frida Kalo
Rene Maqritt

•
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•

Edvard Munk

223 “Yay gecәsi” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Rene Maqritt
Edvard Munk
Corco de Kiriko
Frida Kalo
İeronim Bosx

224 Ekspressionistlәrin әsas fәrqi nәdir?

•

dünyada olan parlaq vә müsbәt ani tәәssüratları әbәdilәşdirmәk istәyirdilәr.
bir qayda olaraq narahat, hәyatın çirkin tәrәflәrini özündә әks etdirәn uzun iztirabları ifadә edirdilәr.
allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.
Birinci Dünya Müharibәsinin tәsiri olan mәyusluq vә qorxu nәticәsindә yaranmışdır.

225 İmpressionistlәrin әsas fәrqi nәdir?

•

Birinci Dünya Müharibәsinin tәsiri olan mәyusluq vә qorxu nәticәsindә yaranmışdır.
dünyada olan parlaq vә müsbәt ani tәәssüratları әbәdilәşdirmәk istәyirdilәr.
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.
bir qayda olaraq narahat, hәyatın çirkin tәrәflәrini özündә әks etdirәn uzun iztirabları ifadә edirdilәr.
allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.

226 Ekspressionizm cәrәyanın yaranma sәbәblәri nәlәrdir?

•

allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.
Birinci Dünya Müharibәsinin tәsiri olan mәyusluq vә qorxu nәticәsindә yaranmışdır.
bir qayda olaraq narahat, hәyatın çirkin tәrәflәrini özündә әks etdirәn uzun iztirabları ifadә edirdilәr.
dünyada olan parlaq vә müsbәt ani tәәssüratları әbәdilәşdirmәk istәyirdilәr.
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.

227 Ekspressionizmin yaranma sәbәbi nәdir?

•

dünyada olan parlaq vә müsbәt ani tәәssüratları әbәdilәşdirmәk istәyirdilәr.
XX әsrin әvvәllәrindәki sivilizasiyanın çirkinliklәrinә ağrılı reaksiyadır.
allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.
“avtomatik rәsm çәkmәk” tәcrübәsinin formasıdır.

228 Ekspressionizm XX әsrin ilk onilliklәrindә Avropanın hansı ölkәlәrindә daha çox inkişaf etmişdi?

•

Skandinaviyada
Almaniya vә Avstriyada
İngiltәrәdә
Fransada
İtaliyada

229 “Ekspressionizm” nә demәkdir?

•

alm. “ifadә”
yun. “ifadә”
ing. “ifadә”
lat. “ifadә”
32/98

22.12.2016

ital. “ifadә”

230 Kimlәr görkәmli sürrealistrәssamlardır?

•

Rene Maqritt
İeronim Bosx
hamısı düzdür
Corco de Kiriko
Frida Kalo

231 Sürrealistlәrdәn kim öz әsәrlәrindә frontajdan istifadә etmişdir?

•

Corco de Kiriko
Maks Ernst
Joana Miro
Andre Massona
İeronim Bosx

232 Frontaj nәdir?

•

hәr hansı bir sәthin piktoqramma kağızına köçürülmәsidir.
hamısı düzdür
hәr hansı bir sәthin tekstura kağızına köçürülmәsidir.
hәr hansı bir sәthin faktura kağızına köçürülmәsidir
hәr hansı bir sәthin epiqrafika kağızına köçürülmәsidir.

233 Sürrealizm ideyalarının realizasiyası üçün nәdәn istifadә olunurdu?

•

kollaj
perspektiva
monotipiya
frontaj
hamısı düzdür

234 Sürrealistrәssamlardan kimlәr “avtomatik rәsm çәkmәk” ilә tәcrübәlәrinә başlayır, çertej qrafikasının
elementlәri vә hәndәsi formaların istifadәsi ilә öz üslublarını yaratmış olurlar?

•

Andre Massona vә Joana Miro
Vasiliy Kandinskiy
Pit Mondrian
Andre Breton
Rober Delone

235 Salvador Dali neçәnci ildә Andre Bretonla tanış olmuş vә sürrealistlәrin dәrnәyinә qoşulmuşdur?

•

1872ci ildә
1892ci ildә
1926cı ildә
1992ci ildә
1911ci ildә

236 Sürrealizmin banisi vә nәzәriyyәçisi kimdir?

•

Kazimir Maleviç
Vasiliy Kandinskiy
Andre Breton
Frantişek Kupka
Pit Mondrian
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237 Tәsviri incәsәnәtdә sürrealizm  ?

•

hәr hansı bir sәthin epiqrafikasının kağıza köçürülmәsidir.
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.
abstrakt formaların vә rәnglәrin universal vizual dili vasitәsilә insan hislәrinin dәrinliyini ifadә etmәkdir
allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.
hamısı düzdür

238 Neçәnci ildә Parisdә Payız salonunda Frantişek Kupkanın bu silsilәyә aid olan abstrakt rәsmlәrdәn biri
ilk dәfә nümayiş etdirilmişdir?

•

1892ci ildә
1872ci ildә
1912ci ildә
1539cu ildә
1992ci ildә

239 Abstraksionistrәssamlardan kim 19071908ci illәrdәn başlayaraq silsilәvi şәkildә, әlindә şar tutmuş,
sanki oyun oynamağa vә ya rәqs etmәyә hazırlaşmış qızın rәsmini çәkmәyә başladı?

•

Pit Mondrian
Kazimir Maleviç
Rober Delone
Vasiliy Kandinskiy
Frantişek Kupka

240 Abstraksionistrәssamlardan kim inanırdı ki, rәssam vә onun yaradıcılığı uzunmüddәtli yaradıcılıq
fәaliyyәtindә iştirak edir?

•

Frantişek Kupka
Kazimir Maleviç
Rober Delone
Vasiliy Kandinskiy
Pit Mondrian

241 R.Delonenin “Eyfel qüllәsi” әsәri neçәnci ildә tamamlanmışdır?

•

1539cu ildә
1992ci ildә
1872ci ildә
1911ci ildә
1892ci ildә

242 “Eyfel qüllәsi” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Kazimir Maleviç
Rober Delone
Pit Mondrian
Frantişek Kupka
Vasiliy Kandinskiy

243 Abstraksionistrәssamlardan kim rәngi vә işığı dünyanın predmetliliyinә tәsir etmәyә kömәk edәcәk
әsas alәtlәr hesab edirdi?

•

Kazimir Maleviç
Rober Delone
Pit Mondrian
Frantişek Kupka
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Vasiliy Kandinskiy

244 Abstraaksionistrәssamlardan kimin yaradıcılığı rәnglәrin ziddiyyәti ilә xarakterizә edilәn kompozisiya
gәrginliyinә әsaslanırdı?

•

Pit Mondrian
Kazimir Maleviç
Vasiliy Kandinskiy
Rober Delone
Frantişek Kupka

245 Pit Mondrianın “Boz ağac” әsәri neçәnci ildә tamamlanmışdır?

•

1539cu ildә
1912ci ildә
1872ci ildә
1992ci ildә
1892ci ildә

246 “Boz ağac” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Frantişek Kupka
Pit Mondrian
Kazimir Maleviç
Vasiliy Kandinskiy
Rober Delone

247 Abstraksionistrәssamlardan kim gördüyünü birbaşa deyil, obrazlı şәkildә tәsvir etmәk vә kәtanlarında
dәqiq vә universal estetik dil yaratmaq üçün öz әsәrlәrinin elementlәrini olduqca radikal şәkildә
sadәlәşdirirdi?

•

Frantişek Kupka
Pit Mondrian
Kazimir Maleviç
Vasiliy Kandinskiy
Rober Delone

248 Abstraksionistrәssamlardan kim “De stil” holland hәrәkatının banisidir?

•

Frantişek Kupka
Pit Mondrian
Kazimir Maleviç
Vasiliy Kandinskiy
Rober Delone

249 “Kubizm vә futurizmdәn suprematizmә doğru: tәsviri incәsәnәtdә yeni realizm” essesinin müәllifi
kimdir?

•

Vasiliy Kandinskiy
Kazimir Maleviç
Frantişek Kupka
Rober Delone
Pit Mondrian

250 K.Maleviçin “Qara kvadrat” әsәri ilk dәfә nә vaxt nümayiş etdirilmişdir?

•

1914ci ildә Petroqradda sәrgidә
1915ci ildә Petroqradda sәrgidә
1922ci ildә Petroqradda sәrgidә
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1943ci ildә Petroqradda sәrgidә
1913ci ildә Petroqradda sәrgidә

251 Dünya şöhrәtli “Qara kvadrat” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Vasiliy Kandinskiy
Kazimir Maleviç
Frantişek Kupka
Rober Delone
Pit Mondrian

252 Abstraksionistrәssamlardan kim rәssamlıqda müxtәlif üslublara müraciәt etmәsinә baxmayaraq, daha
çox tәmiz hәndәsi formaları tәdqiq etmiş vә onların tәsviri mәkanda qarşılıqlı münasibәtini araşdırmışdır?

•

Vasiliy Kandinskiy
Kazimir Maleviç
Frantişek Kupka
Rober Delone
Pit Mondrian

253 V.Kandinskinin “İncәsәnәtdә mәnәvilik haqqında” әsәri neçәnci ildә yazılmışdır

•

1539cu ildә
1912ci ildә
1872ci ildә
1992ci ildә
1892ci ildә

254 V. Kandinskinin “IV kompozisiya” әsәri neçәnci ildә tamamlanmışdır?

•

1539cu ildә
1911ci ildә
1872ci ildә
1992ci ildә
1892ci ildә

255 “IV kompozisiya” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

hamısı düzdür
Vasiliy Kandinskiy, Kazimir Maleviç
Frantişek Kupka
Rober Delone
Pit Mondrian

256 Kandinskiy hansı yolla insan hislәrinin dәrinliyini ifadә etmәyә çalışırdı?

•

hamısı düzdür
abstrakt formaların vә rәnglәrin universal vizual dili vasitәsilә
tәmiz hәndәsi formaları tәdqiq etmәklә
gördüyünü birbaşa deyil, obrazlı şәkildә tәsvir etmәklә
dәqiq vә universal estetik dil yaratmaqla

257 Hansı rәssam abtrakt incәsәnәtin cığır açanlarından olmuşdur?

•

Rober Delone
Pit Mondrian
Vasiliy Kandinskiy, Kazimir Maleviç
Frantişek Kupka
hamısı düzdür
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258 Kimi tәsviri incәsәnәt sahәsindә abstraksionist hesab edirlәr?

•

Pit Mondrian
hamısı düzdür
Rober Delone
Vasiliy Kandinskiy, Kazimir Maleviç
Frantişek Kupka

259 Abstraksionizm nәdir?

•

abstrakt formaların vә rәnglәrin universal vizual dili vasitәsilә insan hislәrinin dәrinliyini ifadә etmәkdir.
әşya alәmini real hәyatda olduğu kimi tәsvir etmir.
tәmiz hәndәsi formaları tәdqiq etmәkdir.
gördüyünü birbaşa deyil, obrazlı şәkildә tәsvir etmәkdir.
dәqiq vә universal estetik dil yaratmaqdır.

260 Tәsviri incәsәnәtdә abstraksionizm  ?

•

hamısı düzdür
real predmetlәrin vә hadisәlәrin tәsvirindәn prinsipial olaraq imtina etmәk vә onları hәndәsi fiqur, xәtt vә ya rәng
lәkәlәri ilә әvәz etmәkdir.
XX әsrin әvvәllәrindәki sivilizasiyanın çirkinliklәrinә ağrılı reaksiyadır.
allüziya vә formaların paradoksal birlәşmәsinin istifadәsidir.
dәqiq vә universal estetik dil yaratmaqdır.

261 XIX әsrin sonu – XX әsrin әvvәllәrindә yeni bәdii cәrәyanın surәtlә yayılmasına nә sәbәb olmuşdur?

•

sәrgilәr
sәrgilәr, jurnallar, qәzet mәqalәlәri
qәzet mәqalәlәri
incәsәnәt әsәrlәri
jurnallar

262 Hansı üslub keçmişin tarixi üslubunu tәqlid edәn memarlar vә dizaynerlәr üçün çıxış yolunu oynayan
körpüyә çevrilmişdir?

•

qotika
modern
rokoko
renesans
barokko

263 Hansı ölkәdә “Arnuvo” geniş yayılmamışdır?

•

Rusiyada
İngiltәrәdә
Almaniyada
Fransada
Avstriyada

264 Rusiyada modern üslub necә adlanırdı?

•

Modern Style
Moderne
Jugendstil
Art Nouveau
Sessessionstil

265 İngiltәrәdә modern üslub necә adlanırdı?
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•

Sessessionstil
Modern Style
Art Nouveau
Moderne
Jugendstil

266 Avstriyada modern üslub necә adlanırdı?

•

Jugendstil
Sessessionstil
Moderne
Modern Style
Art Nouveau

267 Almaniyada modern üslub necә adlanırdı?

•

Art Nouveau
Jugendstil
Modern Style
Sessessionstil
Moderne

268 Fransada modern üslub necә adlanırdı?

•

Moderne
Art Nouveau
Sessessionstil
Jugendstil
Modern Style

269 XIXXX әsrlәrdә incәsәnәtdә hansı üslub geniş yayılmışdı?

•

qotika
modern
rokoko
renesans
barokko

270 Kim düşünürdü ki, dizayn – incәsәnәt deyil, incәsәnәtlә heç bir әlaqәsi olmayan ümumi hәyatın (әşya
mühitinin) әşya şәraitinin layihәlәndirilmәsidir?

•

C.Ponti
B.Arvatov
H.Dreyfus
R.Loui
B.Geddes

271 Kim dizayna әşya alәminin bütünlüyünü yaratmaq vә texniki sivilizasiyanın insanlaşdırılması üsulu kimi
baxırdı?

•

Henri Dreyfus
Anri Van de Velde
Peter Berens
Henri Kola
Valter Qropius

272 Әksәr tәdqiqatçılar dizayn tarixinin başlanğıcını hansı rәssam, memar, dizaynerin iş fәaliyyәtinә
başlaması ilә әlaqәlәndirilәr?
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•

Valter Qropius
Henri Kola
Henri Dreyfus
Anri Van de Velde
Peter Berens

273 “İncәsәnәt sәnayesi” (“Art Manufaktures”) terminini kim kәşf etmişdir?

•

Anri Van de Velde
Valter Qropius
Peter Berens
Henri Kol
Henri Dreyfus

274 Kim düşünürdü ki, istehlak predmeti bәdii әsәr funksiyasını yerinә yetirә bilmәz vә incәsәnәt әşyalarının
taleyi sәnaye mәhsullarının taleyi ilә eyni ola bilmәz.

•

Con Qloaqa
Cio Ponti
Tomas Maldonado
Herbert Rid
Anri Van de Velde

275 “Domus” jurnalının redaktoru kim idi?

•

Anri Van de Velde
Tomas Maldonado
Herbert Rid
Con Qloaqa
Cio Ponti

276 Herbert Ridin “İncәsәnәt vә sәnaye” әsәrindә dizayna necә münasibәt göstәrilir?

•

rәssamın fәaliyyәti kimi
sәnayenin ali forması kimi
mühәndisin fәaliyyәti kimi
incәsәnәt vә sәnayenin ali forması kimi
incәsәnәtin ali forması kimi

277 Dizayn haqqında “İncәsәnәt vә sәnaye” adlı ilk ciddi әsәrin müәllifi kimdir?

•

Con Qloaqa
Cio Ponti
Herbert Rid
Tomas Maldonado
Anri Van de Velde

278 Kimi purizmin banisi hesab edirlәr?

•

Le Korbyuze vә Van de Veldeni
Le Korbyuze vә L.Lisitskonu
Le Korbyuze vә A.Ozanfanı
Le Korbyuze vә P.Berensi
Le Korbyuze vәV. Tatlini

279 Real dizayner layihәlәri yaratmazdan öncә Cio Ponti fәaliyyәtә nә ilә başlamışdır?
moda jurnalları üçün әşyalar çәkirdi
teatr rәssamı kimi başlamışdır
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•

rәssam, heykәltәraş, memar idi
real dizayner layihәlәri yaradırdı
universal rәssam kimi başlamışdır

280 Real dizayner layihәlәri yaratmazdan öncә Henri Dreyfus fәaliyyәtә nә ilә başlamışdır?

•

real dizayner layihәlәri yaradırdı
moda jurnalları üçün әşyalar çәkirdi
rәssam, heykәltәraş, memar idi
universal rәssam kimi başlamışdır
teatr rәssamı kimi başlamışdır

281 Real dizayner layihәlәri yaratmazdan öncә Maks Bill fәaliyyәtә nә ilә başlamışdır?

•

moda jurnalları üçün әşyalar çәkirdi
universal rәssam kimi başlamışdır
real dizayner layihәlәri yaradırdı
rәssam, heykәltәraş, memar idi
teatr rәssamı kimi başlamışdır

282 Real dizayner layihәlәri yaratmazdan öncә Raymond Loui fәaliyyәtә nә ilә başlamışdır?

•

rәssam, heykәltәraş, memar idi
teatr rәssamı kimi başlamışdır
real dizayner layihәlәri yaradırdı
moda jurnalları üçün әşyalar çәkirdi
universal rәssam kimi başlamışdır

283 Hansı konsepsiyaya әsasәn, dizayn – sәnaye mәhsullarının layihәlәndirilmәsindәn başqa bir şey deyil?

•

Avropa konsepsiyası
Amerikan konsepsiyası
Fransız konsepsiyası
İtalyan konsepsiyası
Ulm konsepsiyası

284 “Dizayn Jurnalı”nın (“Journal of Design”) düzgün dәrc tarixini göstәrin

•

18501907ci illәr
18451850ci illәr
19071919ci illәr
18321852ci illәr
18491852ci illәr

285 1934cü ildә nәşr edilmiş “Sәnaye incәsәnәtinin şәrhi” kitabının müәllifi kimdir?

•

Con Qloaqa
Cio Ponti
Anri Van de Velde
Herbert Rid
Tomas Maldonado

286 “Dizayn” nә demәkdir?

•

sәnaye sahәsindә rәssamların fәaliyyәti
sәnaye sahәsindә mühәndis fәaliyyәti
fәaliyyәtin tәşkili sahәsi
sәnaye sahәsindә rәssamların fәaliyyәti, bәdii fәaliyyәtin mәhsulu vә fәaliyyәtin tәşkili sahәsi
bәdii fәaliyyәtin mәhsulu
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287 Dizayn nәdir?

•

sәnaye mәhsullarının hazırlanması üzrә bәdii fәaliyyәt
sәnaye mәhsullarının hazırlanması üzrә texniki fәaliyyәt
sәnaye mәhsullarının konstruksiyası
mәhsulların bәdii tәrtibatı
sәnaye mәhsullarının hazırlanması üzrә bәdiitexniki fәaliyyәt

288 Amerikan dizaynının banisi Norman Bel Geddes fәaliyyәtә necә başlamışdır?

•

rәssam, heykәltәraş, memar idi
moda jurnalları üçün әşyalar çәkirdi
real dizayner layihәlәri yaradırdı
teatr rәssamı kimi başlamışdır
universal rәssam kimi başlamışdır

289 Hansı dildәn tәrcümәdә dizayn layihәlәndirmәk, konstruksiya etmәk mәnasını daşıyır?

•

alman dilindәn
latın dilindәn
italyan dilindәn
ingilis dilindәn
fransız dilindәn

290 Almaniyada kütlәvi istehsal vә kütlәvi mәnzil tikintisinә yekun keçid kimin adı ilә bağlıdır?

•

Lüdovik Mis Van der Roe adı ilә
Valter Qropius adı ilә
German Mutezius adı ilә
Şarl Eduard Jannere adı ilә
Bruno Taut adı ilә

291 Onilliyin sonunda Verkbund tәşkilatına kim rәhbәrlik edirdi?

•

Şarl Eduard Jannere
Bruno Taut
Valter Qropius
Lüdovik Mis Van der Roe
German Mutezius

292 “Şüşә ev” layihәsinin müәllifi kimdir?

•

German Mutezius
Şarl Eduard Jannere
Valter Qropius
Lüdovik Mis Van der Roe
Bruno Taut

293 Hansı sәrgi Birinci Dünya Müharibәsindәn öncә Verkbundun sonuncu nәhәng yığıncağı olmuşdur?

•

1912ci il Drezden sәrgisi
1911ci il Köln sәrgisi
1913cü il Almaniya sәrgisi
1915ci il Almaniya sәrgisi
1914cü il Köln sәrgisi

294 Neçәnci ildә tәşkilat üzvlәrinin sayı 1870 nәfәrә çatdı?
1908ci ildә
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•

1915ci ildә
1913cü ildә
1914cü ildә
1910cu ildә

295 Neçәnci ildә tәşkilat üzvlәrinin sayı 1132 nәfәrdәn ibarәt idi?

•

1915ci ildә
1914cü ildә
1910cu ildә
1908ci ildә
1913cü ildә

296 Neçәnci ildә Verkbund tәşkilatının üzvlәri sırasında 360 rәssam, 267 sәnaye vә ticarәt nümayәndәlәri,
105 muzey işçisi var idi?

•

1915ci ildә
1908ci ildә
1913cü ildә
1910cu ildә
1914cü ildә

297 Neçәnci ildә Verkbun tәşkilatını üzvlәrinin sayı 490 nәfәr idi?

•

1913cü ildә
1910cu ildә
1915ci ildә
1914cü ildә
1908ci ildә

298 Verkbundun әsas hәdәfi nә idi?

•

“istehsal edilmiş mәhsulun dәrin intellektual işlәnmәsi”
“tәrbiyә vә tәbliğat yolu ilә sәnaye, peşә sәnәti vә incәsәnәtin әmәkdaşlığı sayәsindә alman mәhsullarının
keyfiyyәtini yüksәltmәk, keyfiyyәtini yüksәltmәk sayәsindә alman mәhsullarından ilham almaq”
“tәrbiyә vә tәbliğat yolu ilә sәnaye, peşә sәnәti vә incәsәnәtin әmәkdaşlığı sayәsindә alman mәhsullarının
keyfiyyәtini yüksәltmәk”
“keyfiyyәtini yüksәltmәk sayәsindә alman mәhsullarından ilham almaq”
“tәrbiyә vә tәbliğat yolu ilә sәnaye, peşә sәnәti vә incәsәnәtin әmәkdaşlığı sayәsindә alman mәhsullarının
keyfiyyәtini yüksәltmәk, istehsal edilmiş mәhsulun dәrin intellektual işlәnmәsi”

299 Verkbund üzvlәrinin mәqsәdi nә idi?

•

incәsәnәtin müasir sәnaye әsasında yenidәnqurulması
incәsәnәt vә memarlığın müasir sәnaye әsasında yenidәnqurulması
inşaat sahәsinin müasir sәnaye әsasında yenidәnqurulması
peşә sәnәt sahәlәrinin müasir sәnaye әsasında yenidәnqurulması
inşaat vә peşә sәnәt sahәlәrinin müasir sәnaye әsasında yenidәnqurulması

300 Alman Verkbundunun üç yaradıcısı German Mutezius, Karl Şmidt vә Fridrih Nauman neçәnci ilә qәdәr
ona rәhbәrlik etmişlәr?

•

1915ci ilә qәdәr
1919cu ilә qәdәr
1917ci ilә qәdәr
1918ci ilә qәdәr
1916cı ilә qәdәr

301 Avstriya vә İsveç Verkbundu neçәnci ildә formalaşmışdır?
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•

1915ci ildә
1912ci ildә
1913cü ildә
1910cu ildә
1914cü ildә

302 İsveçrә vә Macarıstan Verkbundu neçәnci ildә formalaşmışdır?

•

1915ci ildә
1914cü ildә
1910cu ildә
1912ci ildә
1913cü ildә

303 Verkbundu örnәk alaraq İngiltәrәdә neçәnci ildә “Desing and Industries Association”un әsası
qoyulmuşdur?

•

1915ci ildә
1912ci ildә
1910cu ildә
1914cü ildә
1913cü ildә

304 Le Korbyuze neçәnci ildә almanların forma tәşkili sahәsindә әldә etdiklәri uğurları mәnimsәmәk üçün
İsveçrә İncәsәnәt Akademiyası tәrәfindәn Almaniyaya göndәrilmişdi?

•

1915ci ildә
1910cu ildә
1913cü ildә
1914cü ildә
1912ci ildә

305 German Muteziusun neçәnci ildә çıxış etdiyi nitq sonrakı illәrdә Verkbundun estetik әsasına vә
proqramına çevrilmişdir?

•

1914cü ildә
1913cü ildә
1910cu ildә
1912ci ildә
1911ci ildә

306 Neçәnci ildә Verkbundun iclasında bәdii formaların standartlaşdırılması mәsәlәsi kәskin mübahisәlәrә
sәbәb oldu?

•

1912ci ildә
1913cü ildә
1910cu ildә
1911ci ildә
1914cü ildә

307 Verkbundun yeni zәfәrinә çevrilmiş Köln sәrgisi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?

•

1911ci ildә
1912ci ildә
1913cü ildә
1914cü ildә
1910cu ildә

308 Neçәnci illәrdә Alman Verkbundu inşaat vә sәnaye sahәsindә inkişafa kömәkçi olmuş güc mәrkәzi idi?
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•

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

309 “Mәnzil” adlı sәrgi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?

•

1932ci il
1931ci il
1929cu il
1930cu il
1927ci il

310 “Mәnzil vә sәnaye mәkanı” adlı sәrgi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?

•

1930cu il
1927ci il
1931ci il
1932ci il
1929cu il

311 “Nümunәvi seriyalı mәhsul” adlı sәrgi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir

•

1931ci il
1932ci il
1930cu il
1929cu il
1927ci il

312 “Ucuz istehlak әşyası” adlı sәrgi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?

•

1927ci il
1930cu il
1931ci il
1929cu il
1932ci il

313 Valter Qropiusun iştirakı ilә hündürmәrtәbәli mәnzilli ictimai binalar sәrgisi neçәnci ildә tәşkil
edilmişdir?

•

1927ci il
1929cu il
1931ci il
1930cu il
1932ci il

314 Verkbund neçәnci ildә bağlanmışdır?

•

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

315 Verkbundun bağlanmasına kimlәr sәbәb olmuşdur?
radikaldemokratlar
sosiaistlәr
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•

demokratlar
millisosialistlәr
sosialdemokratlar

316 Verkbundun fәaliyyyәtinin ilk illәri üçün hansı mebel xarakterik idi?

•

Qropiusun konstruktiv mebeli
Le Korbyuzenin konstruktiv mebeli
Muteziusun konstruktiv mebeli
Rimerşmidin konstruktiv mebeli
Berensin konstruktiv mebeli

317 Valter Qropiusun iştirakı ilә hündürmәrtәbәli mәnzilli ictimai binalar sәrgisi harada tәşkil edilmişdir?

•

Venesiyada
Romada
Berlindә
Kölndә
Parisdә

318 Harada alman birliyi örnәk götürülәrәk Verkbund hәrәkatı başlandı?

•

ABŞda
Rusiyada
İtaliyada
Fransada
Avropada

319 Verkbun birliyinin üzvü olan Yozef Qofman kim idi?

•

“Vyana emalatxanalarının” rәhbәri
“Üslub” birliyinin rәhbәri
әnәnәvi alman memarlığı sahәsindә mütәxәssisi
“Drezden emalatxanalarının” rәhbәri
forma tәşkili sahәsindә novator, sәnaye memarı

320 Verkbun birliyinin üzvü olan Teodor Fişer kim idi?

•

“Üslub” birliyinin rәhbәri
forma tәşkili sahәsindә novator, sәnaye memarı
“Vyana emalatxanalarının” rәhbәri
әnәnәvi alman memarlığı sahәsindә mütәxәssisi
“Drezden emalatxanalarının” rәhbәri

321 Verkbundun yaradıcıları kimlәr idi?

•

rәssamlar
memarlar
rәssam vә konstrukturlar
konstrukturlar
rәssam vә memarlar

322 Verkbundun yaranma tarixini göstәrin.

•

10 oktyabr 1908ci il
10 oktyabr 1907ci il
15 oktyabr 1907ci il
7 oktyabr 1907ci il
07 oktyabr 1907ci il
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323 Alman Verkbundu dedikdә nә başa düşülür?

•

Alman rәssamlar birliyi
Alman rәssammemarlar birliyi
Alman memarlar birliyi
Alman rәssamsәnayeçilәr birliyi
Alman sәnayeçilәr birliyi

324 Bauhauz qәti olaraq nә zaman lәğv edilmişdir?

•

avqust 1933cü il
iyul 1933cü il
may 1933cü il
iyun 1933cü il
aprel 1933cü il

325 H.Mayerdәn sonra Bauhauzun rәhbәri vәzifәsini kim icra etmәyә başladı?

•

İost Şmidt
Lüdovik Mis van der Roe
Lüdovik Mis van der Roe
Valter Qropius
İozef Albers

326 V.Qropiusdan sonra Barxauz mәktәbinin rәhbәrliyi vәzifәsini kim icra etmәyә başladı?

•

İost Şmidt
Hannes Mayer
Le Korbyuze
Lüdovik Mis van der Roe
İozef Albers

327 Bauhauzun tarixindә neçәnci illәrdә mәktәbin mәzunları müәllim vәzifәsindә işlәmәyә başladı?

•

19281933cü illәr
19231928ci illәr
19191923cu illәr
19191928ci illәr
19231933cü illәr

328 Kim mәktәbin şagird vә müәllimlәrinә güclü tәsir etdi vә onun gәlişi ilә Barxauz emalatxanalarının
istehsal üslubu nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә dәyişdi?

•

Georq Muhe
Teo van Dusburq
Gerhard Marks
Lionel Feyninger
Vasiliy Kandinskiy

329 Bauhauzun yaranması dövründә Qropius bәdiipedaqoji rәhbәrliyi kimә tәhvil vermişdi?

•

Gerhard Marks
İohannes İtten
Oskar Şlemmer
Laslo MohoyNad
Georq Muhe

330 Tәdqiqat әdәbiyyatında Barxauzun tarixini hansı mәrhәlәlәrә bölürlәr?
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•

yaranma vә konsolidasiya dövrlәrinә
yaranma vә dezinteqrasiya dövrlәrinә
konsolidasiya vә dezinteqrasiya dövrlәrinә
yaranma dövrü, konsolidasiya dövrü, dezinteqrasiya dövrü
әsasının qoyulması dövrü, dezinteqrasiya dövrü, çöküş dövrü

331 Bauhauzda tәhsil alan gәlәcәk memarların tәdris planına nә daxil idi?

•

mühәndis hazırlığı, kağız üzәrindә vә iri hәcmli modellәr şәklindә memarlıq layihәlәrinin işlәnmәsi
mühәndis hazırlığı, kağız üzәrindә vә iri hәcmli modellәr şәklindә memarlıq layihәlәrinin işlәnmәsi, inşaat
tәcrübәsi – ilk öncә mәktәbin tәcrübә sahәsindә, daha sonra isә real obyekt üzәrindә
mühәndis hazırlığı, konstruksiyanın işlәnmәsi vә mәkani nümunәlәrin modellәşdirilmәsi, hәmçinin mәkan, rәng,
kompozisiya haqqında biliklәr
mühәndis hazırlığı, kağız üzәrindә vә iri hәcmli modellәr şәklindә memarlıq layihәlәrinin işlәnmәsi,
konstruksiyanın işlәnmәsi vә mәkani nümunәlәrin modellәşdirilmәsi, hәmçinin mәkan, rәng, kompozisiya
haqqında biliklәr
inşaat tәcrübәsi – ilk öncә mәktәbin tәcrübә sahәsindә, daha sonra isә real obyekt üzәrindә

332 Bauhauzun son tәhsil mәrhәlәsindә tәlәbәlәrә nә tәdris edilirdi?

•

tәsviri incәsәnәt
inşaat
dizayn
peşә sәnәti
qrafika

333 Bauhauzun hansı tәhsil mәrhәlәsindә bәdii vә peşә sәnәt nizamı eyni zamanda öyrәdilirdi?

•

Beşinci tәdris mәrhәlәsinә
İkinci tәdris mәrhәlәsinә
Üçüncü tәdris mәrhәlәsinә
Birinci tәdris mәrhәlәsinә
Dördüncü tәdris mәrhәlәsinә

334 Bauhauz emalatxanalarından birindә ikili tәhsil prinsipinә müvafiq üç illik tәhsil hansı mәrhәlәyә
aiddir?

•

Beşinci tәdris mәrhәlәsinә
İkinci tәdris mәrhәlәsinә
Üçüncü tәdris mәrhәlәsinә
Birinci tәdris mәrhәlәsinә
Dördüncü tәdris mәrhәlәsinә

335 Bauhauzun bütün tәlәbәlәri üçün vacib olan yarım illik giriş kursu hansı tәdris mәrhәlәsinә aiddir?

•

Beşinci tәdris mәrhәlәsinә
Birinci tәdris mәrhәlәsinә
Üçüncü tәdris mәrhәlәsinә
İkinci tәdris mәrhәlәsinә
Dördüncü tәdris mәrhәlәsinә

336 Bauhauzun dәrs prosesi necә tәşkil edilmişdi?

•

Barxauzda dәrs prosesi beş mәrhәlәdәn ibarәt idi
Barxauzda dәrs prosesi üç mәrhәlәdәn ibarәt idi
Barxauzda dәrs prosesi bir mәrhәlәdәn ibarәt idi
rxauzda dәrs prosesi iki mәrhәlәdәn ibarәt idi
Barxauzda dәrs prosesi dörd mәrhәlәdәn ibarәt idi

337 Bauhauzun әsas vәzifәsi nә idi
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•

bәdii yaradıcılığın bütün növlәrini bir arada cәmlәşdirmәk
bәdii yaradıcılığın bütün növlәrini bir arada cәmlәşdirmәk, memarlıq, tәsviri incәsәnәt, peşә sәnәtini yeni inşaat
incәsәnәtindә birlәşdirmәk, plastika vә bәdii sәnәtlәri yeni inşaat incәsәnәtindә birlәşdirmәk
plastika vә bәdii sәnәtlәri yeni inşaat incәsәnәtindә birlәşdirmәk
bәdii yaradıcılığın bütün növlәrini bir arada cәmlәşdirmәk, memarlıq, tәsviri incәsәnәt, peşә sәnәtini yeni inşaat
incәsәnәtindә birlәşdirmәk
memarlıq, tәsviri incәsәnәt, peşә sәnәtini yeni inşaat incәsәnәtindә birlәşdirmәk

338 Mәşhur “Bauhauz Manifesti” neçәnci ildә yazılmışdır?

•

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

339 Bauhauz neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1915ci ildә
1919cu ildә
1917ci ildә
1918ci ildә
1916cı ildә

340 Hansı bәdii mәktәblәrin birlәşmәsi nәticәsindә Barxauz yaradılmışdır?

•

tәsviri incәsәnәt mәktәbi vә memarlıq mәktәbi
tәtbiqi incәsәnәt mәktәbi vә tәsviri incәsәnәt peşә mәktәbi
memarlıq mәktәbi vә tәsviri incәsәnәt peşә mәktәbi
tәtbiqi incәsәnәt mәktәbi vә memarlıq mәktәbi
tәsviri incәsәnәt mәktәbi vә tәtbiqi incәsәnәt mәktәbi

341 Bauhauza kim rәhbәrlik edirdi?

•

German Mutezius
Lüdovik Mis Van der Roe
Bruno Taut
Valter Qropius
Şarl Eduard Jannere

342 Bauhauzda ibtidai bilik kurslarına kim rәhbәrlik edirdi?

•

Gerhard Marks
İohannes İtten
Oskar Şlemmer
Laslo MohoyNad
Georq Muhe

343 Bauhauzda tәsviri incәsәnәt vә forma nәzәriyyәsindәn kim dәrs deyirdi?

•

İohannes İtten
Georq Muhe
Lionel Feyninger
Oskar Şlemmer
Gerhard Marks

344 Bauhauzda keramikadan kim dәrs deyirdi?

•

Laslo MohoyNad
Gerhard Marks
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•

Oskar Şlemmer
Georq Muhe
İohannes İtten

345 Bauhauzda vitraj vә toxuculuqdan kim dәrs deyirdi?

•

Georq Muhe
Paul Klee
Gerhard Marks
Lionel Feyninger
Vasiliy Kandinskiy

346 Bauhauzda heykәltәraşlıqdan kim dәrs deyirdi?

•

Gerhard Marks
Oskar Şlemmer
Laslo MohoyNad
İohannes İtten
Georq Muhe

347 Bauhauzda freskadan kim dәrs deyirdi?

•

Lionel Feyninger
Vasiliy Kandinskiy
Paul Klee
Georq Muhe
Gerhard Marks

348 Bauhauzda metal vә sintetik materialların işlәnmәsi, hәmçinin fotoqrafiyadan kim dәrs deyirdi?

•

Gerhard Marks
Laslo MohoyNad
Oskar Şlemmer
İohannes İtten
Georq Muhe

349 Bauhauzda xalçaçılıqdan kim dәrs deyirdi?

•

Gerhard Marks
Georq Muhe
Paul Klee
Vasiliy Kandinskiy
Lionel Feyninger

350 Bauhauzun yaranması dövrü hansı illәri әhatә edir?

•

19191927ci illәr
19191923cu illәr
19191925ci illәr
19191924cü illәr
19191926cı illәr

351 Bauhauzun konsolidasiya dövrü hansı illәri әhatә edir?

•

19231926cı illәr
19231928ci illәr
19241930cu illәr
19241929cu illәr
19231927ci illәr
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352 Bauhauzun dezinteqrasiya dövrü hansı illәri әhatә edir?

•

19281930cu illәr
19281933cü illәr
19281932ci illәr
19281934cü illәr
19281931ci illәr

353 İ.İtten Bauhauzu neçәnci ildә tәrk etdi?

•

1927ci il
1923cü il
1925ci il
1924cü il
1926cı il

354 Neçәnci ildә Qropius mәktәbin ilk sәrgisi münasibәtilә “Dövlәt Veymar Barxauzunun tәşkili vә
nәzәriyyәsi” essesini yazdı?

•

1927ci il
1923cü il
1925ci il
1924cü il
1926cı il

355 Bauhauz yarandığı tarixdәn etibarәn rәsmi dülgәrlik (mebel) kursuna kim rәhbәrlik edirdi?

•

Bruno Taut
Valter Qropius
Şarl Eduard Jannere
Lüdovik Mis Van der Roe
German Mutezius

356 Bauhauzun mәzunu Marsel Breyer neçәnci ildә dülgәrlik (mebel) kursunun rәhbәrliyini icra etmәyә
başladı?

•

1927ci il
1924cü il
1925ci il
1923cü il
1926cı il

357 Veymar şәhәrindә Barxauzun fәaliyyәti nә zaman dayandırılmışdır?

•

1 aprel 1925ci il
1 aprel 1924cü il
1 aprel 1927ci il
1 aprel 1926cı il
1 aprel 1923cü il

358 Bauhauz neçәnci ildә Veymar şәhәrindәn Dessauya köçürülmüşdür?

•

1927ci il
1924cü il
1923cü il
1925ci il
1926cı il

359 Bauhauzda neçәnci ildә memarlıq şöbәsi yaradılmışdır?
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•

1923cü il
1926cı il
1925ci il
1927ci il
1924cü il

360 Bauhauzda memarlıq şöbәsinә rәhbәrlik kimә tapşırılmışdı?

•

alman memarı Hannes Mayerә
avstriyalı memar Hannes Mayerә
vyanalı memar Hannes Mayerә
isveçli memar Hannes Mayerә
isveçrәli memar Hannes Mayerә

361 Bauhauz mәktәbinin direktoru vәzifәsindәn istefa etmiş V.Qropiusun buradakı fәaliyyәt dövrü neçәnci
ildә sona çatmışdır?

•

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

362 H.Mayerin tәkidlә Barxauzda layihәlәndirmәnin sadәlәşdirilmәsi üsulunun qәbulunu tәlәb etmәsi kimin
xoşuna gәlmәdi?

•

Oskar Şlemmer
İohannes İtten
Gerhard Marks
Georq Muhe
Laslo MohoyNad

363 Bu sözlәrin müәllifi kimdir: “Mәn bu ixtisaslaşdırılmış, sırf “maddi” vә effektli zәmindә nә müәllim, nә
dә insan kimi çalışa bilmәrәm”.

•

Gerhard Marks
İohannes İtten
Oskar Şlemmer
Laslo MohoyNad
Georq Muhe

364 Hannes Mayer neçәnci illәrdә Barxauz mәktәbinә rәhbәrlik etmişdir?

•

19281929cu illәr
19281932ci illәr
19281933cü illәr
19281931ci illәr
19281930cu illәr

365 Kimin rәhbәrliyi altında Barxauz bәdiitәhsil müәssisәsindәn tәdricәn istehsal müәssisәsinә
çevrilmişdir?

•

L.Mis van der Roenin
V. Qropiusun
İ.Albersin
İ.Şmidtin
H.Mayerin
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366 H.Mayer özünün prokommunist baxışlarına görә neçәnci ildә Barxauz mәktәbinin rәhbәri vәzifәsindәn
uzaqlaşdırılmışdır?

•

1931ci il
1932ci il
1930cu il
1929cu il
1928ci il

367 Bauhauz neçәnci ildә Berlinә köçürülmüşdür?

•

1928ci il
1932ci il
1933cü il
1930cu il
1934cü il

368 Çikaqoda Yeni Bauhazun  New Bauhaus әsası neçәnci ildә qoyulmuşdur?

•

1939cu ildә
1938ci ildә
1936cı ildә
1935ci ildә
1937ci ildә

369 Çikaqoda Yeni Bauhauzun әsası kim tәrәfindәn qoyulmuşdur?

•

İost Şmidt tәrәfindәn
H.Mayer tәrәfindәn
Lüdovik Mis van der Roe tәrәfindәn
Valter Qropius tәrәfindәn
MohoyNad tәrәfindәn

370 Öz hәdәflәrinә görә Bauhauza yaxın olan rәssamkonstrukturların proqressiv birliyi “Dyavatsil” neçәnci
ildә tәşkil edilmişdir?

•

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

371 Fransada vahid funksional tәsdiqlәnmiş mühitdә kim konstruktiv forma yaradıcılığı ideyalarının müәllifi
olmuşdur?

•

V.Qropius
F.L.Rayt
MohoyNad
Le Korbyuze
L.Mis van der Roe

372 ABŞda vahid funksional tәsdiqlәnmiş mühitdә kim konstruktiv forma yaradıcılığı ideyalarının müәllifi
olmuşdur?

•

MohoyNad
Le Korbyuze
V.Qropius
L.Mis van der Roe
F.L.Rayt
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373 Hansı ölkәdә Bauhauzla eyni vaxtda qarşısına bәnzәr mәqsәdlәr qoymuş Barxauz tipli birlik yaradıldı?

•

Rumıniyada
Polşada
İtaliyada
Fransada
Çexoslovakiyada

374 Almaniyadan qovulmuş Qropius, Mis van der Roe vә MohoyNad hansı ölkәdә qәrar tapdılar?

•

Amerikada
Fransada
İngiltәrәdә
İtaliyada
Rusiyada

375 Bauhauzun Veymar şәhәrindәn hara köçürülmüşdür?

•

Drezdenә
Veymara
Kölnә
Dessaua
Berlinә

376 Bauhauz hansı alman şәhәrindә öz fәaliyyәtinә başlamışdır?

•

Drezdendә
Dessauda
Kölndә
Berlindә
Veymarda

377 Bauhauz nәdir?

•

memarlıq mәktәbi
bәdii mәktәb
tәsviri incәsәnәt mәktәbi
tәdris müәssisәsi
tәsviri incәsәnәt peşә mәktәbi

378 Bauhauz nә demәkdir?

•

Sәnәt evi
Memarlıq evi
Dizayn evi
İnşaat evi
İncәsәnәt evi

379 “Hәcm” intizamını üç heykәltәraş işlәyib hazırlamışdır  .....

•

А.Rodçenko, A.Lavinskiy, L.Lisitskiy
А.Vesnin, A.Babiçev, А.Rodçenko
B.Korolev, A.Lavinskiy, А.Rodçenko
А.Vesnin, L.Popova, Q.Klutsis
B.Korolev, A.Lavinskiy, A.Babiçev

380 Kimlәr “Rәng” kursunun yaradılmasına әhәmiyyәtli töhfә vermişdilәr?
А.Rodçenko, A.Lavinskiy, L.Lisitskiy

•
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•

А.Vesnin, L.Popova, Q.Klutsis
А.Vesnin, A.Babiçev, А.Rodçenko
B.Korolev, A.Lavinskiy, А.Rodçenko
B.Korolev, A.Lavinskiy, A.Babiçev

381 Neçәnci ildә ali tәhsil islahatı ilә әlaqәdar olaraq VXUTEİN yenidәn tәşkil edilmişdir?

•

1922ci ildә
1926cı ildә
1924cü ildә
1930cu ildә
1924cü ildә

382 Neçәnci ilin sonunda tәlәbәlәrin istehlak sahәsindә fasilәsiz tәcrübәsi olmuşdur: bütün il әrzindә onlar iş
ilә tәhsili növbәlәşdirmişdilәr?

•

1923cü ilin
1922ci ilin
1920 ci ilin
1924cü ilin
1920 ci ilin

383 Neçәnci ilin sonunda dizayner hazırlığı üzrә sovet mәktәbi hәm nәzәri, hәm metodiki vә hәm dә tәşkilati
baxımdan formalaşmışdı?

•

1924cü ilin.
1922ci ilin
1926cı ilin.
1923cü ilin
1920 ci ilin

384 Neçәnci ildә derfak tәlәbәlәri tәrәfindәn hazırlanmış avadanlıq layihәlәri istifadә üçün tövsiyә edilәrәk
“Mәişәtdә incәsәnәt” albomunda dәrc edilmişdir?

•

1924cü ildә
1926cı ildә
1922ci ildә
1923cü ildә
1925ci ildә

385 1925ci ildә Parisdә tәşkil edilmiş beynәlxalq sәrgi üçün hazırlanmış layihәlәrdә hansı fakültәnin işlәri
daha çox nәzәrә çarpırdı?

•

memarlıq
metal emalı
tekstil
hamısı düzdür
ağacqayırma

386 Hansı texnikipeşә mәktәbindә bәdii tәhsilin әsasını ornamental üslubların öyrәnilmәsi tәşkil edirdi?

•

Moskva mühәndislik
Moskva memarlıq
Moskva poliqrafiya
Stroqanovda
Moskva Tekstil İnstitutunun bәdii fakültәsindә

387 Metfak tәlәbәlәrinin birinci hesabat sәrgisi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?
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•

1926cı ildә
1923cü ildә
1924cü ildә
1922ci ildә
1924cü ildә

388 Kimin rәhbәrliyi altında VXUTEMASın nәzdindәki dermetfak fakültәsindә diplomlu dizaynerlәrin
birinci qrupu hazırlanmışdır?

•

L.Lisitkiy
А.Rodçenko, A.Lavinskiy, L.Lisitkiy vә V.Tatlin
A.Lavinskiy
А.Rodçenko
V.Tatlin

389 Neçәnci ildә fakültәlәr iki muxtar şöbәdәn ibarәt olmaqla bir fatültәdә (dermetfak) birlәşdirildi?

•

1922ci ildә
1926cı ildә
1924cü ildә
1925ci ildә
1923cü ildә

390 VXUTEMASın nәzdindә hansı fakültәlәr iki muxtar şöbәdәn ibarәt olmaqla bir fatültәdә (dermetfak)
birlәşdirildi?

•

inşaat vә memarlıq
metal emalı vә ağacqayırma
ağacqayırma vә tekstil
metal emalı vә tekstil
tesktil vә layihә

391 VXUMETASın Әsas şöbәsindә hansı fәnn ümumi bәdii fәnlәrә münasibәtdә kömәkçi fәnn kimi
öyrәnilirdi?

•

hamısı düzdür
“Rәng”
“Hәcm”
“Mәkan”
“Qrafika”

392 Hansı ildәn etibarәn VXUMETASın Әsas şöbәsindә “Rәng” fәnni hazırlıq dәrsi ümumi bәdii fәnlәrә
münasibәtdә kömәkçi fәnn kimi öyrәnilirdi?

•

1926cı ildәn etibarәn
1924cü ildәn etibarәn
1923cü ildәn etibarәn
1922ci ildәn etibarәn
1920ci ildәn etibarәn

393 VXUMETASın nәzdindә “Mәkan” fәnni hazırlıq dәrsindәn kim dәrs demişdir?

•

hamısı düzdür
memar N.Ladovskiy
keramist N.Ladovskiy
rәssam N.Ladovskiy
dekorator N.Ladovskiy

394 Neçәnci illәrdә VXUTEMASın nәzdindә tam yeni metodika tәtbiq edilmәyә başlandı?
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•

hamısı düzdür
19221923cü illәrdә
19241925ci illәrdә
19231924cü illәrdә
19251926cı illәrdә

395 Neçәnci ildә Rusiyada bәdii tәhsil sahәsindә islahat keçirilmişdir?

•

1920ci ildә
1918ci ildә
1922ci ildә
1926cı ildә
1924cü ildә

396 VXUTEİNin daxilindә hansı institutlar yardılmışdır?

•

Moskva Mühәndislik
Moskva Memarlıq, Moskva Poliqrafiya, Moskva Tekstil İnstitutunun bәdii fakültәsi
Moskva Poliqrafiya
Moskva Memarlıq
Moskva Tekstil İnstitutunun bәdii fakültәsi

397 Neçәnci ildә VXUTEİNin daxilindә müstәqil institutlar yardılmışdır?

•

1920ci ildә
1930cu ildә
1922ci ildә
1926cı ildә
1922ci ildә

398 VXUTEİN neçәnci ilә kimi fәaliyyәt göstәrmişdir?

•

1920ci ildә
1930cu ilә kimi.
1922ci ilә kimi.
1926cı ilә kimi.
1924cü ildә

399 VXUTEMAS neçәnci ildә institut (VXUTEİN) kimi formalaşmışdır?

•

1924cü ildә
1926cı ildә
1930cu ildә
1920ci ildә
1922ci ildә

400 Köhnә Stroqanov texnikipeşә mәktәbindә hansı fakültә dülgәrlik vә oyma emalatxanalarının әsasında
yaradılmışdır?

•

hamısı düzdür
ağacqayırma
tekstil
metal emalı
memarlıq

401 VXUTEMASda metal fakültәsinә kim rәhbәrlik edirdi?

•

Q.Klutsis
А.Rodçenko
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A.Lavinskiy
B.Korolev
A.Babiçev

402 VXUMETASın nәzdindә “Qrafika” fәnni kim tәrәfdәn tәdris olunurdu?

•

Q.Klutsis
А.Rodçenko
A.Lavinskiy
B.Korolev
A.Babiçev

403 VXUMETASın nәzdindә bütün tәlәbәlәrin ümumi bәdii tәhsil aldığı şöbә necә adlanırdı?

•

hamısı düzdür
әsas şöbә
әlavә şöbә
giriş şöbәsi
fakültet şöbәsi

404 Moskva dövlәt ali bәdiitexniki emalatxanaları (qısaca VXUTEMAS) nә zaman yaradılmışdır?

•

25 dekabr 1924cü ildә
25 dekabr 1920ci ildә
25 dekabr 1930cu ildә
25 dekabr 1926cı ildә
25 dekabr 1922ci ildә

405 Kommersiya dizaynı nәdir?

•

istehlak reklamı yaratmaq
keyfiyyәtli dizayn mәhsulu yaratmaq
mәhsulun istehlak dәyәrini yaratmaq
istehlak bazarı yaratmaq
keyfiyyәtli reklam yaratmaq

406 “Dizayn – mağaza kassasına teztez zәng vurmağa vadar edir” sözlәri ilә amerikan dizaynını proqramını
әn dәqiq ifadә edәn kimdir?

•

Valter Qropius
Norman Bell Geddes
Henri Dreyfus
Raymond Loui
Mis van der Roe

407 Sәnaye dizaynının amerikan istehsalatının bütün sahәlәrinә dәrin nüfuz etmәsi hansı sәrgi ilә aydın
şәkildә göründü?

•

“Sәnaye fәaliyyәtdә”
“Dizayn fәaliyyәtdә”
“Peşә sәnәti fәaliyyәtdә”
“İncәsәnәt fәaliyyәtdә”
“İstehsalat fәaliyyәtdә”

408 Öz tamaşasını – әşyalar tamaşasını – yaradan Geddesi hansı vәzifәni icra etmәyә dәvәt edirdilәr?
aktyor
teatr rәssamı
rejissor

•
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•

vitrin rәssamı
dekorator

409 Amerikan dizaynının banisi kimdir?

•

Raymond Loui
Cozef Sinello
Uloter Darvin Tiq
Norman Bell Geddes
Henri Dreyfus

410 Amerikada dizaynın inkişafına sәbәb nә idi?

•

Parisdә tәşkil edilmiş müasir dekorativ vә sәnaye incәsәnәti beynәlxalq sәrgisi
Rusiyada tәşkil edilmiş müasir dekorativ vә sәnaye incәsәnәti beynәlxalq sәrgisi
Çikaqoda tәşkil edilmiş müasir dekorativ vә sәnaye incәsәnәti beynәlxalq sәrgisi
Londonda tәşkil edilmiş müasir dekorativ vә sәnaye incәsәnәti beynәlxalq sәrgisi
Romada tәşkil edilmiş müasir dekorativ vә sәnaye incәsәnәti beynәlxalq sәrgisi

411 “Sәnaye dizaynı” termini kim tәrәfindәn tәklif edilmişdir?

•

Raymond Loui tәrәfindәn
Norman Bell Geddes tәrәfindәn
Uloter Darvin Tiq tәrәfindәn
Cozef Sinello tәrәfindәn
Henri Dreyfus tәrәfindәn

412 “Sәnaye dizaynı” termini neçәnci ildә tәklif edilmişdir?

•

1915ci il
1918ci il
1917ci il
1919cu il
1916cı il

413 Amerika neçәnci ildә Avropadan dizaynı “ixrac etdi”?

•

1921ci il
1924cü il
1923cü il
1925ci il
1922ci il

414 Hansı sәrgidәki layihәlәrdә tәcәssüm olunan sәrgi ekspozisiyasının yeni texnikaları vә sәnaye
mәhsullarında funksional estetika prinsiplәri Geddesdә güclü tәәssürat yaratmışdı?

•

1929cu ilin Paris sәrgisi
1926cı ilin Paris sәrgisi
1927ci ilin Paris sәrgisi
1925ci ilin Paris sәrgisi
1928ci ilin Paris sәrgisi

415 “Üfüqlәr” kitabı neçәnci ildә yazılmışdır?

•

1930cu ildә
1931ci ildә
1934cü ildә
1933cü ildә
1932ci ildә
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416 Kim rasional gәmilәri, tәyyarәlәri sәnaye sahәsindә mәnimsәnmәmişdәn öncә layihәlәndirmişdir?

•

Henri Dreyfus
Şarlotta Perrian
Norman Bell Geddes
Raymond Loui
Le Korbyuze

417 Uolter Darvin Tiqin ilk peşәkar dizayner firması neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

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

418 Biznesmenlәrin alıcıları cәlb etmәk mәqsәdilә mallarına xarici görünüş vermәk üçün rәssam, qrafik vә
hәtta teatr dekoratorlarını işә götürmәlәri ilә dizayn tarixindә daha bir tәkan neçәnci ildә baş verdi?

•

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

419 Müasir şәkildә işlәyәn vә sәnaye mәhsullarının “üslub” tәrtibatı ilә mәşğul olan, qablaşdırmalar yaradan
vә ya vitrin bәzәyәn ABŞda dizaynerlәri neçәnci ildәn etibarәn sәnayedә mühüm rol oynamağa başladılar?

•

1923cü ildәn etibarәn
1926cı ildәn etibarәn
1925cüi ildәn etibarәn
1927ci ildәn etibarәn
1924cü ildәn etibarәn

420 Amerikan mәhsulları nә zaman estetik cәhәtdәn daha funksional vә qәnaәtbәxş görünüş qazandılar?

•

20ci illәrin ortaları
30cu illәrin sonları
30cu illәrin әvvәllәri
30cu illәrin ortaları
20ci illәrin sonları

421 “İncәsәnәt fәaliyyәtdә” sәrgisi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?

•

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

422 “İncәsәnәt fәaliyyәtdә” sәrgisi harada tәşkil edilmişdir?

•

Vaşinqtonda müasir incәsәnәt muzeyindә
NyuYorkda müasir dizayn muzeyindә
NyuYorkda müasir incәsәnәt muzeyindә
Vaşinqtonda müasir dizayn muzeyindә
NyuYorkda müasir yaradıcılıq muzeyindә

423 ABŞda sәnaye sizaynı nә zaman adi peşәyә çevrildi?
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•

XIX әsrin 30cu illәrinin ortalarında
XX әsrin 30cu illәrinin sonlarında
XX әsrin 30cu illәrinin әvvәllәrindә
XX әsrin 30cu illәrinin ortalarında
XIX әsrin 30cu illәrinin sonlarında

424 NyuYorkda SәnayeDizaynerlәri Cәmiyyәtinin neçәnci ildә tәsis edilmişdir?

•

1940cı ildә
1944cü ildә
1942ci ildә
1943cü ildә
1941ci ildә

425 NyuYorkda SәnayeDizaynerlәri Cәmiyyәtinin tәşkilatçıları kimlәr idi?

•

U.D.Tiq, H.Ford vә B.Geddes
H.Dreyfus, U.D.Tiq vә R.Loui
B.Geddes, U.D.Tiq vә H.Dreyfus
B.Geddes, H.Dreyfus vә R.Loui
R.Loui, H.Ford vә U.D.Tiq

426 Amerikan Dizaynerlәr Birliyi neçәnci ildә Dizaynerlәr İnstitutu ilә birlәşdi?

•

1940cı ildә
1960cı ildә
1950ci ildә
1955ci ildә
1945ci ildә

427 Kommersiya dizaynını banisi kimdir?

•

Cozef Sinello
Raymond Loui
Uloter Darvin Tiq
Henri Dreyfus
Norman Bell Geddes

428 Amerikan Dizaynerlәr Birliyi tәşkilatı Dizaynerlәr İnstitutu ilә birlәşdirdәn sonra necә adlanmağa
başladı?

•

Amerika QuruluşçuDizaynerlәr Cәmiyyәti
Amerika Dizaynerlәr Cәmiyyәti
Amerika SәnayeDizaynerlәri Cәmiyyәti
Amerika RәssamDizaynerlәr Cәmiyyәti
Amerika DekoratorDizaynerlәr Cәmiyyәti

429 NyuYorkda SәnayeDizaynerlәri Cәmiyyәti necә adlandırılmağa başladı?

•

Amerika Quruluşçular Cәmiyyәti
Amerika Dizaynerlәr Cәmiyyәti
Amerika Sәnayeçilәr Cәmiyyәti
Amerika Rәssamlar Cәmiyyәti
Amerika Dekoratorlar Cәmiyyәti

430 Uolter Darvin Tiqin ilk peşәkar dizayner firması harada yaradılmışdır?

•

Rusiyada
ABŞda
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Fransada
İngiltәrәdә
İtaliyada

431 “Üfüqlәr” kitabının müәllifi kimdir?

•

Henri Dreyfus
Norman Bell Geddes
Uloter Darvin Tiq
Cozef Sinello
Raymond Loui

432 Norman Bell Geddes ixtisasca kim idi?

•

aktyor
teatr rәssamı
rejissor
vitrin rәssamı
dekorator

433 “Sәnaye dizaynı” termini hansı ölkә tәrәfindәn tәklif edilmişdir?

•

Rusiya
Amerika
İtaliya
İngiltirә
Fransa

434 Hansı ölkәdә dizayn daha gec yaranmış, nisbәtәn daha geniş yayılmış, iqtisadiyyat vә sәnayedә möhkәm
yer tutmuşdur?

•

Rusiyada
Amerikada
İtaliyada
İngiltirәdә
Fransada

435 Avtomobil dizaynı sahәsindә Louinin yekun işi hansıdır?

•

) “tәcrübi tәhlükәsiz Ford”
“tәcrübi tәhlükәsiz Kadilak”
“tәcrübi tәhlükәsiz Ostin”
“tәcrübi tәhlükәsiz avtomobil”
“tәcrübi tәhlükәsiz Yaquar”

436 Amerika Dizaynerlәr Cәmiyyәtinin illik konfransında çıxış edәn Loui neçәnci ildә “staylinqlә”
mübarizәyә çağırış etdi?

•

1964cü ildә
1961ci ildә
1960cı ildә
1962ci ildә
1963cü ildә

437 Amerika SәnayeDizaynerlәri Cәmiyyәtinin kodeksinә nә daxil idi?

•

layihәlәrin işlәnmәsi vә reallaşdırılmasında vicdanla çalışmaq
әmәkdaşlara qarşı münasibәtdә müәyyәn etik normalara riayәt
sifarişçinin bütün tәlәblәrini yerinә yetirmәk
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•

layihәlәrin işlәnmәsi vә reallaşdırılmasında vicdanla çalışmaq, müştәri ilә әlaqә quraraq işlәmәk, sifarişçinin bütün
tәlәblәrini yerinә yetirmәk, әmәkdaşlara qarşı münasibәtdә müәyyәn etik normalara riayәt
müştәri ilә әlaqә quraraq işlәmәk

438 1939cu ildә NyuYorkda tәşkil edilmiş Beynәlxalq yarmarkada Louinin hansı nailiyyәtlәri qonaqları
cәlb etdi?

•

“Yaquar” maşınının modeli
“Kadilak” maşınının modeli
“Ostin” maşınının modeli
“Silversayds” avtobusunun modeli
“Ford” maşınının modeli

439 Raymond Loui öz bәdii yaradıcılığına moda jurnalında texniki rәssam qismindә neçәnci ildә
başlamışdır?

•

1922ci ildә
1921ci ildә
1924cü ildә
1923cü ildә
1920ci ildә

440 Raymond Loui neçәnci ildә öz şәxsi bürosunu açmaqla yanaşı, hәmçinin eyni zamanda böyük
elektrotexnika korporasiyası “Westinghouse Electric”dә dizayn şöbәsinin müdiri vәzifәsini icra etmәyә
başladı?

•

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

441 Neçәnci ildә “Sears Roebuck” firmasının mәişәt soyuducusu R.Louiyә şöhrәt qazandırdı?

•

1929cu ildә
1930cu ildә
1933cü ildә
1931ci ildә
1932ci ildә

442 Neçәnci ildә R.Loui tәrәfindәn layihәlәndirilmiş mәişәt soyuducusu satış bazarına çıxarıldı?

•

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

443 Loui neçәnci ildә “Qreyhaund Bas” şirkәti ilә müqavilә imzalamışdır?

•

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

444 Loui neçәnci ildә Amerika SәnayeDizaynerlәri Cәmiyyәtinin yaradılmasına sәbәb olmuş
tәşәbbüsçülәrdәn biri olmuşdur?
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•

1940ci ildә
1942ci ildә
1944cü ildә
1941ci ildә
1943cü ildә

445 Loui neçәnci ildә özünün “Raymond Loui Ass” bürosunu tәsis etmişdir?

•

1949cu ildә
1948ci ildә
1946cı ildә
1947ci ildә
1945ci ildә

446 Louinin şәxsi bürosunun adı neçәnci ildә “R.Loui vә U.Sneyts” adı ilә әvәz edilmişdir?

•

1962ci ildә
1960cı ildә
1964cü ildә
1963cü ildә
1961ci ildә

447 Neçәnci ildә Loui E.Endtlә birlikdә Parisdә firma tәsis etmişdir?

•

1950ci ildә
1954cü ildә
1952ci ildә
1953cü ildә
1951ci ildә

448 “Tәcrübi tәhlükәsiz avtomobil” neçәnci ildә konstruksiya edildi, hazırlandı vә tәcrübәdәn çıxarıldı?

•

1974cü ildә
1971ci ildә
1970ci ildә
1972ci ildә
1973cü ildә

449 Loui “Layf” jurnalı tәrәfindәn neçәnci ildә XX әsrin 100 görkәmli xadimi siyahısına daxil edilmişdir?

•

1992ci ildә
1991ci ildә
1994cü ildә
1993cü ildә
1990cı ildә

450 Fransız firması üçün yemәk dәsti layihәsini hazırlayan Loui ekspertlәrdәn biri qismindә kimi dәvәt etdi?

•

mәşhur dequstatoru
mәşhur texnoloqu
mәşhur mühәndisi
mәşhur dizayneri
mәşhur aşpazı

451 Louinin şәxsi bürosu nә ilә mәşğul olurdu?

•

sәnaye mәhsulu formasının işlәnmәsi, mağazaların tәrtibatı, interyer tәrtibatı, qablaşdırma tәrtibatı
interyer tәrtibatı
sәnaye mәhsulu formasının işlәnmәsi
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qablaşdırma tәrtibatı
mağazaların tәrtibatı

452 Louinin yaradıcılığında hansı hadisә sadә “plastik әmәliyyat” üçün nümunә oldu?

•

bәdii konstrukturlaşdırma ilә bağlı hadisә
reklam lövhәsi ilә bağlı hadisә
dizayn layihәsi ilә bağlı hadisә
siqaret qutusu ilә bağlı hadisә
tәrtibat işi ilә bağlı hadisә

453 Loui özünü necә adlandırmağı sevirdi?

•

dizayner
rәssam
hәkim
mehәndis
cәrrah

454 Raymond Loui özünün bәdii fәaliyyәtinә hansı ölkәdә başlamışdır?

•

İtaliyada
İngiltәrәdә
Fransada
Amerikada
Rusiyada

455 Raymond Loui harada doğulmuşdur?

•

İngiltәrәdә
Rusiyada
İtaliyada
Fransada
Amerikada

456 Memarlıq vә dizaynda postmodernizmin yaranma sәbәbi nәdir?

•

hamısı düzdür
layihәlәndirmәyә funksionalrasionalistik yanaşma
layihәlәndirmәyә estetikrasionalistik yanaşma
layihәlәndirmәyә funksionalrasdikal yanaşma
layihәlәndirmәyә emprik yanaşma

457 Maks Bill mәktәbin pedaqoji proqramı haqqında görüşlәrini belә bәyan etmişdir:

•

tәlәbәlәrin hazırlığı mükәmmәl tәcrübi tәdris şәklindә olmalıdır, mümkündür ki, yekun texniki imtahanlı bәdii
sәnaye mәktәbindәki hazırlığa analoji olsun.
hamısı düzdür
mәşğәlәnәzәri fәnlәrlә yanaşı onlar hәmçinin statika, mexanika, fizika fәnlәrinin әsas biliklәrinә dә yiyәlәnә
bilәrdilәr.
onlar ilkin tәcrübi tәdrisin әsasında mükәmmәl bәdii, texniki vә humanitar tәhsil dә almalıdırlar.
tәlәbәlәr nәinki xüsusi fәnlәrә yiyәlәnmәli, hәmçinin digәr şeylәr haqqında tәsәvvürlәri olmaları üçün ümumi
tәhsil dә almalıdırlar.

458 Maks Bill hansı dizayn üslubuna qarşı kәskin şәkildә çıxış edirdi?

•

funksionalizmә qarşı
staylinqә qarşı
radikalizmә qarşı
hamısı düzdür
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konstruktivizmә qarşı

459 XX әsrin ikinci yarısında Almaniyada fәaliyyәt göstәrәn dizayn ittifaqı fәal şәkildә nәyi tәbliğ edirdi?

•

istehsalçılar arasında sәnaye dizaynı
hamısı düzdür
sәrgi vә müsabiqәlәr tәşkil edirdi
dizayner yönümlü tәhsil müәssisәlәrinә nәzarәt edirdi
ticarәt vә istehlakçıların nümayәndәlәri üçün hökümәt vә dövlәt müәssisәlәrindә konsultasiyalar keçirirdi

460 Verkbund neçәnci ildә yenidәn yaradılmışdır?

•

1951ci ildә
1947ci ildә
1949cu ildә
1948ci ildә
1950ci ildә

461 Neçәnci ildә Almaniyada Dizayn İttifaqı fәaliyyәt göstәrmәyә başlamışdır?

•

1947ci ildә
1951ci ildә
1949cu ildә
1950ci ildә
1948ci ildә

462 XX әsrin ikinci yarısında Almaniyada fәaliyyәt göstәrәn dizayn ittifaqının mәqsәdi nә idi?

•

hamısı düzdür
alman mәhsullarını daha yaxşı forma ilә tәmin etmәk
alman mәhsullarını daha yaxşı ölçülәrlә ilә tәmin etmәk
alman mәhsullarını daha yaxşı rәng ilә tәmin etmәk
alman mәhsullarını daha yaxşı dinamika ilә tәmin etmәk

463 1950ci illәrdә Almaniyada sәnaye dizaynında ...... aparıcı üslub oldu.

•

funksionalizm
konstruktivizm
hamısı düzdür
staylinq
radikalizm

464 Hansı üslubun tәrәfdarları düşünürdülәr ki, istәr tarixi, istәrsә dә italiyan “Bel Designo” vә amerikan
“aerodinamik üslub” kimi müasir olsun, fәrq etmәz hәr hansı müxtәlif üslubiyyәt istiqamәtlәri alman
dizaynına yaddır?

•

hamısı düzdür
funksionalizm
radikalizm
konstruktivizm
staylinq

465 Almaniyada neçәnci ildәn etibarәn “Yaxşı forma” şuarli dizayn sәrgilәri tәşkil dilir?

•

1945ci ildәn etibarәn
1949cu ildәn etibarәn
1947ci ildәn etibarәn
1948ci ildәn etibarәn
1946cı ildәn etibarәn
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466 Almaniyada neçәnci ildәn etibarәn “Yaxşı forma” şuarlı dizayn sәrgilәrinin tәşkilatçısı kim idi?

•

hamısı düzdür
Maks Bill
Lüdviq Mis van der Roe
Valter Qropius
Uolter Peterhans

467 Almaniya Federativ Respubikasında, Ulmda kim әfsanәvi forma tәşkili üzrә ali mәktәbin (Hochschule
für Gestaltung  HfG) birinci rektoru olmuşdur?

•

İohannes İtten
Maks Bill
Lüdviq Mis van der Roe
Valter Qropius
Uolter Peterhans

468 19501960cı illәrdә hansı mәktәbә nüfuzlu avropa dizayn mәktәblәrindәn biri baxılırdı?

•

VXUTEİN
Ulm mәktәbi
Verkbund
Barxauz
VXUTEMAS

469 Hansı mәktәb cәmi 15 il fәaliyyәt göstәrmәsinә baxmayaraq, beynәlxalq nüfuz qazanmış vә bir çox
ölkәlәrin dizayn tәcrübәsi vә nәzәriyyәsinә nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә tәsir göstәrmişdir?

•

VXUTEİN
Ulm mәktәbi
Verkbund
Barxauz
VXUTEMAS

470 Ulmda Forma tәşkili üzrә ali mәktәbin (HfG) açılışı neçәnci ildә olmuşdur?

•

1949cu ildә
1953cü ildә
1951ci ildә
1952ci ildә
1950ci ildә

471 Ulmda Forma tәşkili üzrә ali mәktәbin (HfG) hansı şöbәlәrinә Maks Bill rәhbәrlik edirdi?

•

hamısı düzdür
inşaat vә sәnaye dizaynı şöbәsi
sәnaye inşaatı şöbәsi
sәnaye dizaynı şöbәsi
vizual kommunikasiya vә informasiya şöbәsi

472 Ulmda Forma tәşkili üzrә ali mәktәbdә fәxri professorlar kimlәr idilәr?

•

hamısı düzdür
Lüdviq Mis van der Roe vә Valter Qropius
Uolter Peterhans vә Elen NonneŞmidt
Yozef Albers vә İohannes İtten
Uolter Peterhans vә Lüdviq Mis van der Roe

473 Maks Bill neçәnci ildә rektor vәzifәsindәn istefa etmişdir?
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•

1960cı ildә
1956cı ildә
1958ci ildә
1957ci ildә
1959cu ildә

474 Maks Bill neçәnci ildә Ulmda Forma tәşkili üzrә ali mәktәbi qәti şәkildә tәrk etmişdir?

•

1960cı ildә
1957ci ildә
1958ci ildә
1956cı ildә
1959cu ildә

475 Neçәnci ildә Ulmda Forma tәşkili üzrә ali mәktәbin rektoru Tomas Maldonado olmuşdur?

•

1960cı ildә
1964cü ildә
1962ci ildә
1963cü ildә
1961ci ildә

476 1964cü ildә Ulmda Forma tәşkili üzrә ali mәktәbin rektoru kim olmuşdur?

•

Lüdviq Mis van der Roe
İohannes İtten
Uolter Peterhans
Tomas Maldonado
Valter Qropius

477 Kim düşünürdü ki, dizayner mühitin vahid formalaşması mәsәlәlәriylә mәşğul olmalıdır

•

İohannes İtten
Tomas Maldonado
Lüdviq Mis van der Roe
Valter Qropius
Uolter Peterhans

478 Ulm mәktәbi dövrünün digәr mәktәblәrindәn nә ilә fәrqlәnirdi?

•

hamısı düzdür
tәlәbәlәrin hazırlığında elmi metodlardan istifadә edirdi
tәlәbәlәrin hazırlığında novator metodlardan istifadә edirdi
tәlәbәlәrin hazırlığında tәcrübi metodlardan istifadә edirdi
tәlәbәlәrin hazırlığında texniki metodlardan istifadә edirdi

479 Maldonado neçәnci ildә Ulm mәktәbini tәrk etmişdir?

•

1971ci ildә
1967ci ildә
1969cu ildә
1968ci ildә
1970ci ildә

480 Maldonadodan sonra Ulm mәktәbinin rektoru kim olmuşdur?

•

tәrtibtçı Herbert Otl
mühәndisinşaatçı Herbert Otl
rәssam Herbert Otl
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memar Herbert Otl
tәtbiqçi Herbert Otl

481 Ulm mәktәbi nә zamandan etibarәn dizayner tәhsil mәrkәzindәn sadә layihә müәssisәsinә çevrildi?

•

Maks Billin gedişindәn sonra
Maldonadonun gedişindәn sonra
Lüdviq Mis van der Roenin gedişindәn sonra
Herbert Otlun gedişindәn sonra
Uolter Peterhansın gedişindәn sonra

482 Neçәnci ildә Ulm mәktәbi Ulmda yerlәşәn Ştutqart Üniversiteti nәzdindә әtraf mühitin forma tәşkili
üzrә İnstitut statusu aldı?

•

1971ci ildә
1969cu ildә
1972ci ildә
1968ci ildә
1970ci ildә

483 Neçәnci ildә Ulmda yerlәşәn Ştutqart Üniversiteti nәzdindә әtraf mühitin forma tәşkili üzrә İnstitutun
statusu bir daha dәyişdirildi?

•

1971ci ildә
1970ci ildә
1972ci ildә
1968ci ildә
1969cu ildә

484 Neçәnci ildә әtraf mühitin planlaşdırılması İnstitutu qәti surәtdә bağlandı?

•

1971ci ildә
1972ci ildә
1970ci ildә
1968ci ildә
1969cu ildә

485 Neçәnci ildә memarlıqdan sonra dizayn sahәsindә dә postmodernizm adlandırılan funksionalizmә qarşı
müxalif tәrәf formalaşmışdır?

•

1980cı illәrin әvvәllәrindә
1970ci illәrin әvvәllәrindә
1950 ci illәrin әvvәllәrindә
1960cı illәrin әvvәllәrindә
1940cı illәrin әvvәllәrindә

486 Neçәnci illәrdә “Braun üslubu” peşәkarların vә istehlakçıların nәzәrindә dizaynda “yaxşı forma”
tәsәvvürünә tamamilә uyğun gәlirdi?

•

1990cı illәrdәn sonra
19601970ci illәr
19701980cı illәr
19501960cı illәr
19801990cı illәr

487 Braun üslubu” firması neçәnci ildә әn müasir fabrik tikilmәklә daha da genişlәnmişdir?

•

1942ci ildә
1938ci ildә
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1940cı ildә
1939cu ildә
1941ci ildә

488 Neçәnci ildә “Braun” şirkәtinin ortada böyük “A” hәrfli loqotipi artıq bütün dünyada mәşhur idi?

•

1931ci ildә
1935ci ildә
1933cü ildә
1934cü ildә
1932ci ildә

489 Şirkәtә dünya şöhrәti gәtirәcәk elektrik üzqırxanın konsepsiyasını Braun neçәnci ildәn etibarәn
hazırlamağa başlamışdı?

•

1942ci ildәn etibarәn
1944cü ildәn etibarәn
1941ci ildәn etibarәn
1943cü ildәn etibarәn
1945ci ildәn etibarәn

490 Vәfatından bir il öncә neçәnci ildә Braun iki rәngli – ağ vә qara – “S 50” adlı ilk elektrik üzqırxanı
kütlәvi istehsala buraxmağa müvәffәq oldu?

•

1954cü ildә
1950ci ildә
1952ci ildә
1951ci ildә
1953cü ildә

491 Neçәnci illәrdә şirkәtә M.Braunun oğulları rәhbәrlik etdilәr?

•

1990cı illәrdә
1950ci illәrdә
1970ci illәrdә
1960cı illәrdә
1980cı illәrdә

492 Frits Ayxleri neçәnci ildә yeni firma üslubunun hazırlanması üçün “Braun” şirkәtinә dәvәt etdilәr?

•

1953cü ildә
1954cü ildә
1951ci ildә
1950ci ildә
1952ci ildә

493 Neçәnci ildәn etibarәn “Braun” şirkәtinin mәhsulları Amerikada nüfuz qazanmağa başladı?

•

1953cü ildәn etibarәn
1956cı ildәn etibarәn
1951ci ildәn etibarәn
1950ci ildәn etibarәn
1952ci ildәn etibarәn

494 “Braun” şirkәti neçәnci ildә Tәsviri incәsәnәt ali mәktәbinin professoru Diter Ramsı mәslәhәtçi
qismindә dәvәt etdi?

•

1959cu ildә
1955ci ildә
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1957ci ildә
1956cı ildә
1958ci ildә

495 Diter Rams neçәnci ildә “Braun”un dizayn şöbәsinin direktoru oldu?

•

1964cü ildә
1968ci ildә
1966cı ildә
1967ci ildә
1965ci ildә

496 Diter Rams neçәnci ildә “Braun” firmasının sәlahiyyәtli başçısı oldu?

•

1984cü ildә
1988ci ildә
1986cı ildә
1987ci ildә
1985ci ildә

497 Diter Rams neçәnci ildәn etibarәn Dizayn İttifaqının prezidentidir?

•

1984cü ildәn etibarәn
1988ci ildәn etibarәn
1986cı ildәn etibarәn
1987ci ildәn etibarәn
1985ci ildәn etibarәn

498 Hansı illәrdә alman dizaynerlәri әsasәn ev qabqacağının, mәişәt çinisinin, şüşә, çәngәlbıçaq
dәstlәrinin, yaşayış yerlәri üçün mebelin, parçaların yaradılması ilә mәşğul olurdular?

•

1980cı illәrdә
1940cı illәrdә
1960cı illәrdә
1950ci illәrdә
1970ci illәrdә

499 Hansı illәrdә alman dizaynerlәri ofis mebelinin, elektrik avadanlıqlarının, mәişәt radio cihazlarının,
mәişәt maşınlarının yaradılması ilә mәşğul olurdular?

•

1980cı illәrdә
1950ci illәrdә
1960cı illәrdә
1940cı illәrdә
1970ci illәrdә

500 Neçәnci illәrdә almanların dizayn işlәri sahәsinә daha geniş miqyasda dәzgahlar, böyük maşınlar, yol
inşaat avadanlıqları, ümumi nәqliyyat vә dәniz cihazları daxil olmağa başladı?

•

1990cı illәrdә
1960cı illәrdә
1980cı illәrdә
1970ci illәrdә
1950ci illәrdә

501 Ulmda Forma tәşkili üzrә ali mәktәbi necә adlandırırdılar?

•

hamısı düzdür
“Barxauz tәrәfindәn yaradılmış”
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“VXUTEMAS tәrәfindәn yaradılmış”
“Verkbund tәrәfindәn yaradılmış”
“VXUTEİN tәrәfindәn yaradılmış”

502 “Qarışqa” stulu nә ilә seçilirdi?

•

öz konstruksiyası ilә
öz konstruksiyası ilә, metal çәrçivәnin vahid forma ilә uyğunlaşması ilә, arxalıq vә oturacağın birlәşmәsi ilә
arxalıq vә oturacağın birlәşmәsi ilә
ağac faneranın dalğavari formada istifadә edilmәsi
metal çәrçivәnin vahid forma ilә uyğunlaşması ilә

503 Kaare Klintin 1910cu il original mebel layihәsi üçün nә xarakterikdir?

•

konstruktivizm elementlәrinin istifadәsi
klassik ingilis üslubunun elementlәri vә çin mebel әnәnәlәrinin istifadәsi
modern elementlәrinin istifadәsi
klassik ingilis üslubunun elementlәri vә yapon mebel әnәnәlәrinin istifadәsi
funksionalizm elementlәrinin istifadәsi

504 Bruno Matssonanın әsәrlәri üçün nә xarakterikdir?

•

mebeldә ingilis üslubundan istifadә etmәk
mebeldә klassikadan vә müasirlikdәn istifadә etmәk
mebeldә ingilis üslubundan istifadә etmәk
mebeldә ingilis üslubundan vә müasirlikdәn istifadә etmәk
mebeldә klassikadan istifadә etmәk

505 “Әlkimyagәr” studiyasının dizaynerlәrinin hәdәfi nә idi?

•

artmәdәniyyәti elementlәrini incәsәnәt әsәrlәrinә çevirmәk
popmәdәniyyәti elementlәrini yüksәk dizayn әsәrlәrinә çevirmәk
haytek elementlәrini yüksәk dizayn әsәrlәrinә çevirmәk
artmәdәniyyәti elementlәrini yüksәk dizayn әsәrlәrinә çevirmәk
popmәdәniyyәti elementlәrini incәsәnәt әsәrlәrinә çevirmәk

506 “Әlkimyagәr” stusiyasını italyan dizaynerlәrin hansı qrupu tәsis etmişdi?

•

А.Mendini, P. Qatti, A.Natalini vә M. De Lukki
А.Мendini, А.Brantsi, М. de Lukki, P. Navone vә E.Sottsass
А.Мendini, А.Brantsi, М. de Lukki, P. Navone vә А.Natalini
А.Мendini, А.Brantsi, М. de Lukki, P. Navone, E.Sottsass vә P.Qatti
А.Mendini, P. Qatti, A.Natalini

507 Radikal dizaynının ilk qruplarından biri olan “Archizoom” hansı ölkәdә fәaliyyәt göstәrirdi?

•

Rusiyada
İtaliyada
İngiltәrәdә
Fransada
ABŞda

508 Radikal dizanın rәmzi әsәrlәrindәn biri ......

•

“Yumurta” kreslosudur
“Sacco”kreslosudur
“Paymio №41”kreslosudur
“Kәpәnәk” kәtilidir
“Arabesco” masasıdır
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509 Postmodernizm çәrçivәsindә dizayn istiqamәtlәrindәn birinә çevrilmiş “antidizayn” necә adlanırdı?

•

artdizayn
radikal dizayn
staylinq
futuristik dizayn
supermatizm

510 Memarlığın ardınca dizaynda neçәnci illәrdә postmodernizm adlanan “müasir üslubu” qarşı davamlı
әkstәrәf formalaşdı?

•

1990cı illәrin әvvәllәrindә
1970ci illәrin әvvәllәrindә
1980cı illәrin әvvәllәrindә
1970ci illәrin sonlarında
1980cı illәrin sonlarında

511 “Archizoom” qrupunun lideri kimdir?

•

Franko Teodoro
Andrea Brantsi
Pyero Qatii
Alessandro Mendini
Çezare Paolini

512 Radikal dizaynının ilk qruplarından biri olan “Archizoom”Florensiya şәhәrindә neçәnci ildә
yaradılmışdır?

•

1968ci ildә
1970ci ildә
1969cu ildә
1966cı ildә
1967ci ildә

513 Radikal dizaynının ilk qruplarından daha biri “Superstudio”Florensiya şәhәrindә neçәnci ildә
yaradılmışdır?

•

1970ci ildә
1966cı ildә
1968ci ildә
1967ci ildә
1969cu ildә

514 “Superstudio” neçәnci ildә ipәkqrafiya üsulundan istifadә edilәrәk kvadratlarla bәzәdilmiş ağ
laminatdan hazırladığı “Quaderna” masa seriyasını tәqdim etmişdir?

•

1990cı illәrin әvvәllәrindә
1970ci illәrin әvvәllәrindә
1980cı illәrin әvvәllәrindә
1970ci illәrin sonlarında
1980cı illәrin sonlarında

515 Neçәnci ildә müxtәlif radikal qrupların üzvlәri “Casabella” jurnalının әtrafında birlәşdi?

•

1970ci ildә
1973cü ildә
1972ci ildә
1974cü ildә
1971ci ildә
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516 “Casabella” jurnalının redaktoru kim idi?

•

Franko Teodoro
Alessandro Mendini
Pyero Qatii
Andrea Brantsi
Çezare Paolini

517 Florensiyada neçәnci ildә radikal dizayn vә memarlıq mәktәbi yaradılmışdır?

•

1970ci ildә
1973cü ildә
1972ci ildә
1974cü ildә
1971ci ildә

518 Florensiyada yaradılmış radikal dizayn vә memarlıq mәktәbi necә adlanırdı?

•

“Superstudio”
“Bel Designo”
Casabella”
Archizoom”
“GlobalTods”

519 İtalyan dizaynerleri neçәnci ildә “Әlkimyagәr” studiyasını tәsis etmişdilәr?

•

1978ci ildә
1977ci ildә
1975ci ildә
1979cu ildә
1976cı ildә

520 “Memfis” adlanan dizaynerlәr qrupu neçәnci ildә ilk dәfә olaraq öz әsәrlәrini geniş kütlәyә tәqdim
etdilәr?

•

1983cü ildә
1984cü ildә
1982ci ildә
1980cı ildә
1981ci ildә

521 “Memfis” qrupu neçәnci ildә “Ev heyvanları” sәrgisini tәşkil etdilәr?

•

1990cı ildә
1987ci ildә
1988ci ildә
1985ci ildә
1989cu ildә

522 Neçәnci ildә Florensiyada “UFO” radikal dizayn qrupu tәsis edildi?

•

1970ci ildә
1969cu ildә
1966cı ildә
1968ci ildә
1967ci ildә

523 Neçәnci ildә Florensiyada “Qrup 9999” radikal dizayn qrupu tәsis edildi?
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•

1970ci ildә
1966cı ildә
1968ci ildә
1967ci ildә
1969cu ildә

524 Neçәnci ildә Finlandiya, İsveç, Danimarka vә Norveçdә bәzi mütәxәssislәrin “yumşaq modernizm”
adlandırdığı özünәmәxsus üslub yaradıldı?

•

1950ci ildә
1940cı ildә
1970ci ildә
1960cı ildә
1930cu ildә

525 Neçәnci ildә Milanda keçirilmiş prestijli mebel sәrgisindә Finlandiya qızıl medalların çoxunu qazandı?

•

1953cü ildә
1952ci ildә
1950ci ildә
1954cü ildә
1951ci ildә

526 Neçәnci ildә ABŞda “Skandinaviyada dizayn” sәrgisi tәşkil edilmişdir?

•

1952ci ildә
1953cü ildә
1950ci ildә
1951ci ildә
1954cü ildә

527 Neçәnci ildә tәşkil edilmiş “Mәnzil” sәrgisindә Asplund “Fәhlә mәnzilindә mәtbәx” layihәsini tәqdim
etmişdir?

•

1915ci ildә
1918ci ildә
1919cu ildә
1917ci ildә
1916cı ildә

528 Neçәnci ildә Stokholmda memarlıq, peşә sәnәti vә dizayn sәrgisi lahiyәsi hәyata keçirilmişdir?

•

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

529 Arne Yakobsen hansı sәrgidә stul dizaynına görә ilk mükafatını almışdır?

•

1925ci ildә Moskva sәrgisindә
1925ci ildә London sәrgisindә
1925ci ildә Çikaqo sәrgisindә
1925ci ildә Milan sәrgisindә
1925ci ildә Paris sәrgisindә

530 Dizaynerlәrdәn kim 1930cu ildә Danimarkada artıq peşәkar memar kimi mәşhur olmasına baxmayaraq,
yalnız müharibәdәn sonra ciddi şәkildә mebel dizaynı ilә mәşğul olmaq qәrarına gәlmişdi?
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•

Kaare Klint
Arne Yakobsen
Bruno Matssona
Erik Qunnar Asplund
Alvar Aalto

531 Arne Yakobsen neçәnci ildә әfsanәvi “Qarışqa” stulunu yaratmışdır?

•

1950ci ildә
1952ci ildә
1954cü ildә
1951ci ildә
1953cü ildә

532 Mәşhur “Yumurta”, “Damcı” vә “Qu quşu” kresloları harada istifadә olunmaq üçün hazırlanmışdır?

•

ümumi yemәkxana üçün
Müqәddәs Yekaterina Oksfordunun nәzdindәki kollec üçün
Vıborqdakı Şәhәr Kitabxanalarının oxu zalları üçün
kinoteatrlar üçün
Kopenhagendә “Royal” mehmanxanası üçün

533 “Qarışqa” stulu harada istifadә olunmaq üçün hazırlanmışdır?

•

kinoteatrlar üçün
Müqәddәs Yekaterina Oksfordunun nәzdindәki kollec üçün
Vıborqdakı Şәhәr Kitabxanalarının oxu zalları üçün
Kopenhagendә “Royal” mehmanxanası üçün
ümumi yemәkxana üçün

534 Stokholmda memarlıq, peşә sәnәti vә dizayn sәrgisi lahiyәsi kim tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir?

•

Kaare Klint
Alvar Aalto
Arne Yakobsen
Erik Qunnar Asplund
Bruno Matssona

535 Dizaynerlәrdәn kim skandinaviya әnәnәlәrinә “adaptasiya olunmuş” funksionalizmin tәrәfdarı idi?

•

Alvar Aalto
Bruno Matssona
Erik Qunnar Asplund
Arne Yakobsen
Kaare Klint

536 Skandinaviya dizaynını dünya sәviyyәsinә qaldıran ilk dizaynerlәrdәn isveçli dizayner ...... adını çәkmәk
lazımdır.

•

Alvar Aalto
Arne Yakobsen
Kaare Klint
Erik Qunnar Asplund
Bruno Matsson

537 Hansı dizaynerlәr üçün inqilabi yeni formaların axtarışından daha çox köhnәni “müasirlәşdirmәk”
xarakterikdir?
amerikalı dizaynerlәr üçün
75/98

22.12.2016

•

avropalı dizaynerlәr üçün
yaponiyalı dizaynerlәr üçün
rusiyalı dizaynerlәr üçün
skandinaviyalı dizaynerlәr üçün

538 Yaponiyada dizayner peşәsinin başlanğıcı nә ilә qoyulmuşdur?

•

İvao Takeonun rәhbәrliyi altında layihәlәndirmә emalatxanasının yaranması
Kaidziro Notominin rәhbәrliyi altında layihәlәndirmә emalatxanasının yaranması
Mitzutani Takeonun rәhbәrliyi altında layihәlәndirmә emalatxanasının yaranması
Mitiko Yamakatsunun rәhbәrliyi altında layihәlәndirmә emalatxanasının yaranması
İvao Yamakatsunun rәhbәrliyi altında layihәlәndirmә emalatxanasının yaranması

539 Yaponiya dizaynerlәr assosiasiyası neçә mütәxәssisdәn ibarәt idi?

•

24
23.0
25
22.0
21.0

540 Neçәnci ildә Yaponiyada az saylı dizayner qrupu yarandı?

•

1930cu illәrin әvvәllәrindә
1970ci illәrin әvvәllәrindә
1950ci illәrin әvvәllәrindә
1940cı illәrin әvvәllәrindә
1960cı illәrin әvvәllәrindә

541 Neçәnci ildә Yaponiya dizaynerlәr assosiasiyası yarandı?

•

1950ci ildә
1951ci ildә
1953cü ildә
1954cü ildә
1952ci ildә

542 Sәnayenin inkişafı neçәnci ildә Yaponiya sәnaye firmaları arasında rәqabәt mübarizәsinin güclәnmәsinә
sәbәb oldu?

•

1950ci illәrin әvvәllәrindә
1970ci illәrin әvvәllәrindә
1930cu illәrin әvvәllәrindә
1940cı illәrin әvvәllәrindә
1960cı illәrin әvvәllәrindә

543 Yaponiyada sәnaye layihәlәndirmәsi tәcrübәsinin yaranması dövrü ..... tәsadüf edir.

•

XIX әsrin 50ci illәrinә
XX әsrin 60cı illәrinә
XX әsrin 70ci illәrinә
XIX әsrin 70ci illәrinә
XIX әsrin 60cı illәrinә

544 Yaponiya neçәnci ildә Vyanada keçirilәn beynәlxalq sәrgidә öz eksponatlarını nümayiş etdirdi?
1870ci il
1874cü il
1871ci il

•
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•

1873cü il
1872ci il

545 Yaponiyada neçәnci illәrdә fәal şәkildә Avropa vә Amerika dizayner mәktәblәrinin ideya vә metodları
tәtbiq edilirdi?

•

1940cı illәrdәn başlayaraq 1950ci illәrin әvvәllәrinә qәdәr
1930cu illәrdәn başlayaraq 1940cı illәrin әvvәllәrinә qәdәr
1900cu illәrdәn başlayaraq 1910cu illәrin әvvәllәrinә qәdәr
1910cu illәrdәn başlayaraq 1920i illәrin әvvәllәrinә qәdәr
1920ci illәrdәn başlayaraq 1930cu illәrin әvvәllәrinә qәdәr

546 Yaponiyanın әn prestijli özәl üniversitetlәrindәn biri sayılan Vasedo Üniversitinin professoru K.İmai
neçәnci ildә Avropada olmuşdur?

•

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

547 Sendaedә yerlәşәn Bәdii Sәnәtlәr Araşdırma İnstitutunda müәllimlik fәaliyyәtinә başlayan Almaniyalı
mühacir Bruno Taut neçәnci ildә Yaponiyaya gәlmişdir?

•

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

548 Tokioda neçәnci ildә “İncәsәnәt vә peşә sahәlәrinin canlanması” hәrәkatının әsәrlәrindәn ibarәt sәrgi
tәşkil edilmişdir?

•

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

549 Hansı ölkә Amerika vә Avropa ölkәlәrindә kağız çәtirlәr, kimono vә ucuz bәzәk әşyaları ilә tanınırdı?

•

Koreya
Vyetnam
Çin
Malaziya
Yaponiya

550 18911975ci illәrdә Yaponiyada kimin ideyaları böyük şöhrәt qazanmışdı?

•

Le Korbyuzenin ideyaları
B.Tautun ideyaları
V.Qropisunun ideyaları
U.Morrisin ideyaları
Mis vann der Roenin ideyaları

551 Yaponiya dizaynerlәr assosiasiyasına daxil olan mütәxәssislәr nә ilә mәşğul olurdu?
mebel layihәlәndirilmәsi
mebel vә geyim layihәlәndirilmәsi
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•

geyim layihәlәndirilmәsi
mebel vә interyer layihәlәndirilmәsi
interyer layihәlәndirilmәsi

552 Hansı marka öz geyim kolleksiyalarında optik naxışlardan istifadә edir?

•

“Prada”
“Emilio Pucci”
“Gucci”
Eskada”
“Hermes”

553 Opart üslubunun banisi kimdir?

•

HesusRafael
Viktor Vazareli
Deni Moris
Van Qoq
German Obrist

554 Artdeko nәyin sintezidir?

•

funksionalizm vә neoklassizmin
modern vә neoklassizmin
modern vә konstruktivizmin
modern vә funksionalizmin
funksionalizm vә konstruktivizmin

555 Dizaynerlәrdәn kim artdeko üslubunun tәsirinә düşmüşdür?

•

Andre Kurrej
Pol Puare
Frederik Vort
Ernest Drayden
Qabriel Şanel

556 Hay tek dizaynda nәyi tәcәssüm etdirir?

•

materialın çalarlılığını tәbliğ edәn üslubu
materialın estetikasını tәbliğ edәn üslubu
dizayn estetikasını tәbliğ edәn üslubu
materialın konstruksiyasını tәbliğ edәn üslubu
mәhsulların modelini tәbliğ edәn üslubu

557 Corc Pompidu Mәrkәzi layihәsinin müәlliflәri iki gәnc vә hәlә mәşhurluq qazanmamış memarlar .....
idi?

•

ingilis Cio Ponti vә italyan Robert
italyan Rentso Pyano vә ingilis Riçard Rocers
ingilis Rentso Pyano vә italyan Riçard Rocers
italyan Corc Pompidu vә ingilis Riçard Rocers
italyan Cio Ponti vә ingilis Riçard Rocers

558 Memarlıqda hay tek nә ilә әlaqәlәndirilir?

•

şüşә bolluğu ilә
şüşә bolluğu vә metal kostruksiyalarla
beton bolluğu ilә
şüşә vә beton bolluğu ilә
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metal konstruksiyalarla

559 Hay tek yaradıcıları nәdә ilham axtarırdılar?

•

әsәrlәrdә
incәsәnәt әsәrlәrindә
modernistlәrin әsәrlәrindә
konstruktivistlәrin әsәrlәrindә
avanqardistlәrin әsәrlәrindә

560 Hansı ölkәdә popart üzvi surәtdә reklam biznesi ilә birlәşmişdi?

•

Rusiyada
ABŞda
İtaliyada
İngiltәrәdә
Fransada

561 1962ci ildә hazırlanmış “Merlin Monronun dodaqları” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Pikasso
Enri Uorhol
Corc Sigel
Klas Oldenburq
Casper Cons

562 Kimi popartın kralı hesab edirlәr?

•

Casper Cons
Enri Uorhol
Marsel Düşan
Roy Lixtenşteyn
Robert Raunşenberq

563 Popart nә zaman yaranmışdır?

•

1950ci illәrin әvvәllәri
1950ci illәrin ortaları
1960 cı illәrin әvvәllәri
1950ci illәrin sonları
1960 cı illәrin ortaları

564 Tәsviri incәsәnәtin avanqard istiqamәtlәrindәn biri olan dadaizmin antologiyası neçәnci ildә dәrc
edilmişdir?

•

1954cü ildә
1951ci ildә
1952ci ildә
1950ci ildә
1953cü ildә

565 E.Uorhol nә zaman popartın әsas texnikasını  bir personajın vә ya әşyanın obrazının çoxaltılması 
istifadә etmәyә başladı?

•

1950ci illәrin әvvәllәri
1960 cı illәrin әvvәllәri
1950ci illәrin sonları
1960 cı illәrin ortaları
1950ci illәrin ortaları
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566 Enri Uorhol proqramlı “Otuz birdәn yaxşıdır” ağqara ipәkqrafiyanı neçәnci ildә yaratmışdır?

•

Klas Oldenburq
1963cü ildә
Casper Cons
1964cü ildә
Pikasso

567 E.Uorhol neçәnci ildә artıq tanınmış popart ustası idi?

•

1965ci ildә
1968ci ildә
1967ci ildә
1969cu ildә
1966cı ildә

568 E.Uorhol ilk dәfә olaraq neçәnci ildә şorba qablarını incәsәnәt obyektinә çevirmәk qәrarına gәldi?

•

1964cü ildә
1961ci ildә
1962ci ildә
1960ci ildә
1963cü ildә

569 Hay tek nә demәkdir?

•

optik incәsәnәt
yüksәk texnologiyalar
ictimai incәsәnәt
geyimә hazır
mәşhur incәsәnәt

570 Corc Pompidu Mәrkәzi neçәnci ildә açılmışdır?

•

1979cu ildә
1976cı ildә
1977ci ildә
1975ci ildә
1978ci ildә

571 Artdeko üslubunun adı alınmışdır?

•

1825ci ildә ABŞda tәşkil edilmiş sәrgidәn
1825ci ildә İngiltәrәdә tәşkil edilmiş sәrgidәn
1825ci ildә İtaliyada tәşkil edilmiş sәrgidәn
1825ci ildә Parisdә tәşkil edilmiş sәrgidәn
1825ci ildә Yaponiyada tәşkil edilmiş sәrgidәn

572 Neçәnci ildә artdeko bәdii üslubu ifadә edәn termin kimi yarandı?

•

1935ci ildә
1912ci ildә
1966cı ildә
1925ci ildә
1908ci ildә

573 Opart üslubu neçәnci ildә yaranmışdır?
1960ci ildә

•
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•

1964cü ildә
1962ci ildә
1963cü ildә
1961ci ildә

574 Opart termini hansı mәnaya gәlir?

•

geyimә hazır
optik incәsәnәt
yüksәk dizayn
optik dizayn
yüksәk tikiş

575 Mebel dizaynında artdeko nә ilә yadda qalmışdır?

•

rәng ziddiyәti
rasional siluet
rasional forma
rasional dizayn
rәng seçimi

576 193040cı illәrdә hansı ölkәdә artdeko üslubunda “modern” dәbә yayıldı?

•

Malaziyada
ABŞda
Yaponiyada
Avropada
Rusiyada

577 Artdeko üslubunun әsas xüsusiyyәtlәri geyimdә özünü nә ilә büruzә verir?

•

parlaqlıq
parlaqlıq, ibarәlilik, dekarativ elementlәrin bolluğu, mininmum sadәlik vә tәbiilik
dekarativ elementlәrin bolluğu
mininmum sadәlik vә tәbiilik
ibarәlilik

578 Hansı ölkәdә artdeko 20ci illәrin әvvәllәrindә yaranmışdır?

•

Malaziyada
Avropada
Yaponiyada
ABŞda
Rusiyada

579 Corc Pompidu kim idi?

•

rәssam
Fransa prezidenti
memar
dizayner
ictimai xadim

580 Nәyi hay tekin ilk әlamәtdar hadisәlәrindәn biri sayırlar?

•

Corc Sigel Mәrkәzi
Corc Pompidu Mәrkәzi
Riçard Rocers Mәrkәzi
Rentso Pyano Mәrkәzi
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Endi Uorhol Mәrkәzi

581 Hansı incәsәnәt istiqamәtlәri, memarlıq nöqtәlәri XX әsrin 60cı illәrindә dizaynerlәrә әhәmiyyәtli
dәrәcәdә tәsir etdi?

•

pretaporte
hay tek
artdeko
popart
Opart

582 “Üç kolakola şüşәsi” әsәrinin müәllifi kimdir?

•

Pikasso
Enri Uorhol
Corc Sigel
Klas Oldenburq
Casper Cons

583 Kimlәri kollajın banilәri hesab edirlәr?

•

Pikasso vә Maleviç
Casper Cons vә Robert Raunşenberq
Roy Lixtenşteyn vә Robert Raunşenberq
Pikasso vә Casper Cons
Pikasso vә Robert Raunşenberq

584 Popart hansı ölkәdә yaranmışdır?

•

Rusiyada
ABŞda
İtaliyada
İngiltәrәdә
Fransada

585 Mәhz “pretaporte”istiqamәtinin hazırladığı hazır geyim biznesinin banisi kimdir?

•

Andre Kurrej
Pol Puare
Ernest Drayden
Frederik Vort
Pyera Kardena

586 İlk dәfә olaraq dizaynerlәrdәn kim aralarında hәyat yoldaşının da iştirak etdiyi manekenlәrlә dәfilә
keçirmişdir?

•

Qabriel Şanel
Frederik Vort
Ernest Drayden
Pol Puare
Andre Kurrej

587 Modellәrlә işlәmәk vә onların nümayişi üçün nәzәrdә tutulmuş manekenlәrin yaradıcısı kimdir?

•

Pol Puare
Andre Kurrej
Qabriel Şanel
Frederik Vort
Ernest Drayden
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588 Maneken nәdir?

•

rasional insan bәdәni
rasional insan fiqurası
stilizә edilmiş insan gövdәsi
rasional insan gövdәsi
stilizә edilmiş insan bәdәni

589 Qadın kostyumunun görkәmli islahatçısı kimdir?

•

Ernest Drayden
Qabriel Şanel
Frederik Vort
Andre Kurrej
Pol Puare

590 “Kutyurdan” termini nә mәnasına gәlir?

•

müasir moda
yüksәk dizayn
satış üçün tirajlanmış
hazır geyim
yüksәk tikiş

591 Fransız modasını plagiatdan mühafizә etmәk mәqsәdilә peşәkar kuturye birliyi neçәnci ildә tәsis
edilmişdir?

•

1866cı ildә
1869cu ildә
1867ci ildә
1865ci ildә
1868ci ildә

592 Neçәnci ildә kuturyelәr peşәkar kuturye birliyindәn ayrılaraq Parisdә özlәrinin Ali Dәb Palatasını tәşkil
etdilәr?

•

1914cü ildә
1911ci ildә
1912ci ildә
1910cu ildә
1913cü ildә

593 Neçәnci ildә kutyur evlәrinin sayı 106ya çatdı?

•

1949cu ildә
1946cı ildә
1947ci ildә
1945ci ildә
1948ci ildә

594 Neçәnci ildә “kutyurdan” sәnәti ciddi böhran keçirdi?

•

1964cü ildә
1960cı ildә
1962ci ildә
1961ci ildә
1963cü ildә

595 C. F.Vort isveçli hәmkarı biznesmen Otto Boberqlә birlikdә neçәnci ildә şәxsi Dәb Evini tәsis etmişdir?
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•

1855ci ildә
1858ci ildә
1857ci ildә
1859cu ildә
1856cı ildә

596 “pretaporte” termini nә mәnasına gәlir?

•

yüksәk dizayn
hazır geyim
müasir moda
satış üçün tirajlanmış
yüksәk tikiş

597 “pretaporte” termini nәyi ifadә edir?

•

bu mәşhur dizayner tәrәfindәn hazırlanmış layihә işidir
bu üzәrindә mәşhur dizayner vә ya mәşhur markanın adının qeyd edildiyi yüksәk keyfiyyәtli hazır geyimdir
bu mәşhur dizayner tәrәfindәn hazırlanmış layihә işidir
bu mәşhur dizayner tәrәfindәn hazırlanmış geyim eskizidir
bu mәşhur dizayner tәrәfindәn hazırlanmış geyim konstruksiyasıdır

598 Düsseldorfda ilk sәnaye dәb yarmarkası neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?

•

1949cu ildә
1946cı ildә
1948ci ildә
1947ci ildә
1945ci ildә

599 Florensiyada qadın dәbinin ilk nümayişi neçәnci ildә tәşkil edilmişdir?

•

1954cü ildә
1951ci ildә
1952ci ildә
1950ci ildә
1953cü ildә

600 Hansı şәhәrdә hazır qadın geyimi kolleksiyasının, kişi dәbi vә trikotaj mәhsulların nümayişi keçirilir?

•

Kölndә
Milanda
Düsseldorfda
Parisdә
NyuYorkda

601 Milanda hazır qadın geyimi kolleksiyasının ilk nümayişi neçәnci ildә baş tutdu?

•

1965ci ildә
1969cu ildә
1967ci ildә
1968ci ildә
1966cı ildә

602 Milanda neçәnci ildәn etibarәn kişi geyimi vә trikotaj mәhsulların nümayişi keçirilir?

•

1979cu ildәn
1975ci ildәn
1977ci ildәn
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1976cı ildәn
1978ci ildәn

603 Neçәnci ildә etibarәn Parisdә “pretaporte” salonu keçirilir

•

1959cu ildәn
1956cı ildәn
1957ci ildәn
1955ci ildәn
1958ci ildәn

604 Stilist Jak Esterek neçәnci ildәn etibarәn Fransada mәşhurluq qazandı?

•

1955ci ildәn
1958ci ildәn
1957ci ildәn
1959cu ildәn
1956cı ildәn

605 Daniel Eşter neçәnci ildә öz firmasını açdı?

•

1960cı ildә
1962ci ildә
1964cü ildә
1963cü ildә
1961ci ildә

606 Kişi modasının nümayişi, uşaq vә gәnc geyimlәrinin sәrgisi hansı şәhәrdә keçirilmişdir?

•

Düsseldorfda
Kölndә
Milanda
NyuYorkda
Parisdә

607 Almaniyada “Klaus Ştaylmann” vә İtaliyada “P.Mardzotti” kimi günümüzdә dә mәşhur olan hazır geyim
ticarәt markaları neçәnci ildә yaradılmışdır?

•

1954cü ildә
1950ci ildә
1952ci ildә
1951ci ildә
1953cü ildә

608 “Pretaporte” anlayışı neçәnci ildә yaranmışdır?

•

XX әsrin 70cu illәri
XX әsrin 50cu illәri
XX әsrin 30cu illәri
XX әsrin 40cu illәri
XX әsrin 60cu illәri

609 “Pretaporte” kütlәvi dәbin inkişafına kim tәsir etmişdir?

•

Pol Puare
Frederik Vort
Qabriel Şanel
Andre Kurrej
Ernest Drayden
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610 “ Hot kutyur”un tәsisçisi kimdir

•

Pol Puare
Frederik Vort
Qabriel Şanel
Andre Kurrej
Ernest Drayden

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

•

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

612 XI әsrdә formalaşmış memarlıq mәktәblәrinin içәrisindә ilk memarlıq mәktәbini göstәrin

•

sadalanan bütün variantlar
Aran
Şirvan
Naxçıvan
Abşeron

613 Azәrbaycanda şәhәrsalma sәnәtinin yüksәk sәviyyәsi hansı әsrlәrә tәsadüf edir?

•

XIVXV әsrlәrә
XIIXIII әsrlәrә
XIXII әsrlәrә
XXI әsrlәrә
XIIIXIV әsrlәrә

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

•

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

615 Gülüstan türbәsinin müәllifi kimdir?

•

Pirhüseyn Әbubәkr
Әcәmi Әbubәkr
Pirhüseyn Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab
Әcәmi Rәvan

616 Möminә xatun türbәsinin müәllifi kimdir?

•

Pirhüseyn Әbubәkr
Әcәmi Әbubәkr
Pirhüseyn Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab
Әcәmi Rәvan

617 Azәrbaycanda XIXV әsrlәrdә fәaliyyәt göstәrәn memarlıq mәktәblәrindәn ilki hansıdır?
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•

Urmiya
Aran
Abşeron
Naxçıvan
Şirvan

618 Gülüstan türbәsi Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Urmiya
Naxçıvan
Aran
Abşeron
Şirvan

619 Möminә xatun türbәsi Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Urmiya
Naxçıvan
Aran
Abşeron
Şirvan

620 Dairәvi türbә Azәrbaycanın hansı şәhәrindәdir?

•

Şirvan
Urmiya
Abşeron
Naxçıvan
Aran

621 Yusif Küseyir oğlunun türbәsi hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Urmiya
Naxçıvan
Aran
Abşeron
Şirvan

622 XIXV әsrlәrdә Azәrbaycanda hansı memarlıq mәktәblәri fәaliyyәt göstәrir?

•

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

623 Diribaba türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

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

624 Mәlikәjdәr türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Ağdam
Naxçıvan
Laçın
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Füzuli
Naxçıvan

625 Xaçın türbәtli abidәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Laçın
Ağdam
Naxçıvan
Füzuli
Naxçıvan

626 Şıxbabalı türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Laçın
Füzuli
Bәrdә vә Gәncә
Naxçıvan
Ağdam

627 Qarabağlar türbәsi Azәrbaycanın hansı әrazisindә yerlәşir?

•

Laçın
Naxçıvan
Ağdam
Bәrdә vә Gәncә
Füzuli

628 Bәrdә türbәsi hansı memarlıq mәktәbinә mәnsubdur?

•

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

629 Qız qalası hansı memarlıq mәktәbinә mәnsubdur?

•

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

630 Hansı abidә orta әsr Bakısının bir simvolu kimi yüksәlir?

•

Yusif Küseyir oğlunun minarәsi
Qız qalası
Gülüstan türbәsi
Sınıqqala
Dairәvi türbә

631 Azәrbaycan memarlığında әn qәdim minarә

•

Dairәvi türbә
Sınıqqala
Möminә xatun türbәsi
Yusif Küseyir oğlunun minarәsi
Gülüstan türbәsi
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632 Naxçıvan memarlıq mәktәbinin hansı abidәsinin memarlıq bәzәyi sadә olsa da, öz ümumi
kompozisiyasının aydınlığı vә hissәlәrin mütәnasibliyilә seçilir?

•

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

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

•

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

634 Naxçıvan memarlıq mәktәbinin banisi kimdir?

•

Pirhüseyn Әbubәkr
Әcәmi Naxçıvani
Pirhüseyn Rәvan
Mәhәmmәd әlBәvvab
Әcәmi Rәvan

635 Hansı memarlıq mәktәbinin әhәmiyyәtli xüsusiyyәtlәrindәn biri divar hörgüsüdür?

•

Urmiya
Aran
Naxçıvan
Abşeron
Şirvan

636 Hansı memarlıq mәktәbindә inşaat materialı kimi kәrpicdәn istifadә olunurdu?

•

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

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

•

Bakı
Naxçıvan
Abşeron
Şirvan
Tәbriz

638 Aran mәktәbinin formalaşması hansı şәhәrlәrdәn başlamışdır?

•

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

639 Şirvanşahlar türbәsi Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?
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•

Urmiya
Abşeron
Naxçıvan
Aran
Şirvan

640 Qız qalası Azәrbaycanın hansı memarlıq mәktәbinә aiddir?

•

Urmiya
Abşeron
Naxçıvan
Aran
Şirvan

641 1971ci ildә Ağdamın Boyәhmәdli kәndi yaxınlığında tapılmış insan fiqurlarının fәrqlәndirici cәhәtlәrini
sadalayın

•

uzun saçları
sadalanan bütün variantlar
әllәrin vәziyyәti
statik duruşu
etnik tipi

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

•

74.5
73.5
71.5
70.5
72.5

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

•

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

644 1948ci ildә Mingәçevirdә aparılan qazıntılar zamanı aşkar olunmuş alban kapiteli arxeoloqlarımız
neçәnci әsrә aid edilәr?

•

VIIIIX әsrlәrdә
VVI әsrlәrә
VIVII әsrlәrә
IVV әsrlәrә
VIIVIII әsrlәrә

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

•

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

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

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

647 İlkin orta yüzilliklәrdә Azәrbaycanda abidәlәr hansı sәpkidә hazırlanırdı?

•

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

648 Hansı şәhәrdәn tәpılmış ağ qum daşdan yonulmuş heykәl baş, bәdәn vә ayaqları ilә birlikdә 83 smdir?

•

Şamaxı
Tovuz
Mingәçevir
Qazax
Gәncә

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

•

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

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

•

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

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

•

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

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

•

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

653 Azәrbaycanda bәdii şüşә sәnәtinin inkişafı neçәnci әsrә aiddir?
IXX әsrlәrdә

•
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•

VIIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
VIIX әsrlәrdә
VIIIIX әsrlәrdә

654 Şirli mәişәt keramikasının ilk nümunәlәrinә harada rast gәlinir?

•

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

655 Şirli mәişәt keramikasında bәnövşәyi rәngә necә nail olunurdu?

•

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

656 Şirli mәişәt keramikasında açıqyaşıl rәngә necә nail olunurdu?

•

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

657 Şirli mәişәt keramikasında açıqsarı rәngә necә nail olunurdu?

•

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

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

•

IXX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
VIIX әsrlәrdә
VIIIIX әsrlәrdә

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

•

VIIIIX әsrlәrdә
IXX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
VIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә

660 Neçәnci әsrdәn başlayaraq keramika mәmulatının bәzәyindә müxtәlif dekor vasitәlәrindәn daha geniş
istifadә edilirdi?

•

XI әsrdә
IX әsrdә
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VIII әsrdә
VII әsrdә
X әsrdә

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

•

XI әsrdә
IX әsrdә
VIIIX әsrlәrdә
VII әsrdә
X әsrdә

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

•

IXX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
VIIIX әsrlәrdә
VIIX әsrlәrdә
VIIIIX әsrlәrdә

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

•

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

664 Azәrbaycanda әrәb istilası ilә әlaqәdar insan fiqurlarının düzәldilmәsi hansı әsrә tәsadüf edir?

•

IX
VII
VI
V
VIII

665 Kurqanlar nәyә deyilir?

•

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

666 Kromlezlәr nәyә deyilir?

•

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

667 Dolmenlәr nәyә deyilir?

•

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

668 Menhirlәr nәyә deyilir?

•

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

669 Meqalitik abidәlәr hansı abidәlәrә deyilir?

•

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

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

•

tuncdaş dövründә
misdaş dövründә
tunc dövründә
daş dövründә
mis dövründә

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

•

misdaş dövründә
tunc dövründә
mis dövründә
daş dövründә
tuncdaş dövründә

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

•

misdaş dövründә
daş dövründә
mis dövründә
tunc dövründә
tuncdaş dövründә

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

•

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

674 Qaya tәsvirlәri necә adlanır?

•

piktoqrafiya
petroqrif
monoqrafiya
epiqrafika
kalliqrafiya
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675 Uzunluğu 110 sm, hündürlüyü 88 sm ölçüdә, 3 sm dәrinliyindә oyulmuş maral rәsmi harada tapılmışdır?

•

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

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

•

ovçuluq tәsviri
vәhşi heyvan
maral tәsviri
insan tәsviri
yallı rәqsinin tәsviri

677 Qobustan qayaları üzәrindәki ovçu tәsvirlәri hansı tәrzdә verilirdi?

•

xәttilәkәli
sxematik
şәrti
qrafik
xәtti

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

•

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

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

•

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

680 Qobustan qaya tәsvirlәri hansı şәhәrin 60 km cәnubunda yerlәşir?

•

Bakı, Sumqayıt
Gәncә
Naxçıvan
Bakı
Sumqayıt

681 BabaDәrviş abidәlәri hansı rayonun әrazisindә yerlışir?

•

Şәki
Ağdam
Qazax
İsmayıllı
Füzulu

682 İlk insan mәskәni sayılan Azıx mağarası hansı rayonun yaxınlığındadır?
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•

Qazax
Şәki
Ağdam
İsmayıllı
Füzulu

683 Azәrbaycanda neçәnci ildә “Dizaynerlәr İttifaqı” yaradıldı?

•

1989cu ildә
1988ci ildә
1985ci ildә
1986cı ildә
1987ci ildә

684 Neçәnci ildә dizayner M.Hüseynov “Nәrimanov” stansiyasının inşasında milli bәdii üslubiyyәtdәn
istifadә etmişdir?

•

1976cı ildә
1973cü ildә
1974cü ildә
1972ci ildә
1975ci ildә

685 1960cı ildә Azәrbaycanda dizaynın hansı sahәsi inkişaf etmişdir?

•

memarlıq dizaynı
poliqrafiya vә sәnaye dizaynı
poliqrafiya dizaynı
memarlıq vә sәnaye dizaynı
sәnaye dizaynı

686 19201930cu illәrdә Azәrbaycanda hansı dizayn sahәsi inkişaf etmişdi?

•

poliqrafiya dizaynı
memarlıq dizaynı
tikiş şirkәtlәrindә bәdii konstruktivlәşmә
ayaqqabı şirkәtlәrindә bәdii konstruktivlәşmә
pavilyon dizaynı

687 Azәrbaycanda neçәnci illәrdә peşәkartexniki incәsәnәt mәktәblәrinin inkişafı mәsәlәlәrini tәhlil edәn
mәqalәlәr dәrc edilirdi?

•

18971898ci illәrdә
18981899cu illәrdә
18951896ci illәrdә
18961897ci illәrdә
18991900cu illәrdә

688 M.Әfәndi, S.Telinqater, R.Mustafayev vә S.Efimenko neçәnci illәrdә öz fәaliyyәtlәrinә başlamışlar?

•

19201930cu illәr
19401950ci illәr
19001910cu illәr
19301940cı illәr
19101920ci illәr

689 R.Mustafayev, L.Kәrimov, N.Fәtullayev vә İ.Axundov hansı dizayn sahәsindә öz bacarıqlarını
göstәrmişlәr?
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•

tikiş şirkәtlәrindә bәdii konstruktivlәşmә
memarlıq dizaynı
poliqrafiya dizaynı
pavilyon dizaynı
ayaqqabı şirkәtlәrindә bәdii konstruktivlәşmә

690 Neçәnci ildә Moskvada tәşkil edilmiş Ümüm İttifaq Kәnd tәsәrrüfatı sәrgisindә Azәrbaycan
Respublikasının pavilyonu әn yaxşı yeri tutmuşdur?

•

1935ci ildә
1936cı ildә
1938ci ildә
1937ci ildә
1939cu ildә

691 Memarlar S.Dadaşov vә M.Hüseynov, ornamentalistrәssam L.Kәrimov Azәrbaycan dizayn tarixindә nә
ilә yadda qalmışlar?

•

1935ci ildә Moskvada tәşkil edilmiş Ümüm İttifaq Kәnd tәsәrrüfatı sәrgisinin tәrtibatı ilә
1938ci ildә Moskvada tәşkil edilmiş Ümüm İttifaq Kәnd tәsәrrüfatı sәrgisinin tәrtibatı ilә
1937ci ildә Moskvada tәşkil edilmiş Ümüm İttifaq Kәnd tәsәrrüfatı sәrgisinin tәrtibatı ilә
1939ci ildә Moskvada tәşkil edilmiş Ümüm İttifaq Kәnd tәsәrrüfatı sәrgisinin tәrtibatı ilә
1936ci ildә Moskvada tәşkil edilmiş Ümüm İttifaq Kәnd tәsәrrüfatı sәrgisinin tәrtibatı ilә

692 Azәrbaycanda dizaynın yeni inkişaf mәrhәlәsi neçәnci ilә tәsadüf edir?

•

1964cü ildә
1961ci ildә
1962ci ildә
1960cı ildә
1963cü ildә

693 Neçәnci ildәn etibarәn “BK” kondisionerlәrinin, “Çinar” soyuducularının, zәrgәrlik mәmulatlarının
istehsalına nәinki Azәrbaycanda, hәmçinin Keçmiş Sovet İttifaqı ölkәlәrindә tәlәbat vardı?

•

1974cü ildәn etibarәn
1971ci ildәn etibarәn
1972ci ildәn etibarәn
1970ci ildәn etibarәn
1973cü ildәn etibarәn

694 Neçәnci ildә Mәrkәzi hakimiyyәt qurumlarının qәrarı ilә Azәrbaycanda Texniki Estetika Ümüm İttifaq
ElmiAraşdırmalar İnstitutunun filialı fәaliyyәt göstәrmәyә başladı?

•

1960cı ildә
1963cü ildә
1962ci ildә
1964cü ildә
1961ci ildә

695 Neçәnci ildә Azәrbaycanda Texniki Estetika Ümüm İttifaq ElmiAraşdırmalar İnstitutunda “İstehlak
mallarının keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi mәsәlәlәri” mövzusunda elmitәcrübi konfrans keçirildi?

•

1989cu ildә
1983ci ildә
1985ci ildә
1980cı ildә
1987ci ildә
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696 Azәrbaycanda neçәnci ildә “İnterdizayn” bәdii layihәlәndirmә üzrә beynәlxalq seminar keçirilmişdir?

•

1980cı ildә
1985ci ildә
1987ci ildә
1983ci ildә
1989cu ildә

697 Bakıdakı Texniki Estetika İnstitutunun rәhbәri kim idi?

•

О.Levçeko
T.Sәfәrov
Ә.Әlәkbәrov
V.Rәvanov
R.Hәsәnov

698 Neçәnci illәrdә Azәrbaycanın memarlıq sahәsindә milli dizayn mәktәbinin formalaşması müşahidә
edilir?

•

19801990cı illәrdә
19401960cı illәrdә
19601980cı illәrdә
19701990cı illәrdә
19501970ci illәrdә

699 M.Әfәndi, S.Telinqater, R.Mustafayev vә S.Efimenko hansı bәdii mәktәbin mәzunlarıdır?

•

M.Nәvvab adına rәssamlıq texnikumu
Ә.Әzimzadә adına rәssamlıq texnikumu
Barxauz
Verkbund
BXUTEMAS

700 Hansı qәzetdә milli incәsәnәtin inkişafı mәsәlәlәri, muzeylәrin yaradılmasının zәruriliyi, hәmçinin
peşәkartexniki incәsәnәt mәktәblәrinin inkişafı mәsәlәrinә toxunulurdu?

•

“Musavat” qәzetindә
“Kaspi” qәzetindә
“Respublika” qәzetindә
“Molla Nәsrәddin”
“Әkinçi” qәzetindә
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