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0926_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 0926 Dizayn reklamı
1 İstehlakçıya әmtәәyә dair hәr hansı hissi, duyğu doğuran informasiyanı nәyin vasitәsilә aşılamaq olar?

•

layihәlәndirmәnin
dizaynı
kompyuterin
predmetin
mühәndisliyin

2 İstehlakçıya әmtәәyә dair hәr hansı hissi, duyğu doğuran informasiyanı nәyin vasitәsilә aşılamaq olar?

•

kompyuterin
layihәlәndirmәnin
mühәndisliyin
predmetin
dizaynı

3 Sәnayedә inkişaf etmiş xarici ölkәlәrdә dizaynın yaranmasının sәbәbi nәdir?

•

predmesiz incәsәnәtdәn ayrılmaq
malların satışını hәr hansı bir tәrzdә stimullaşdırmaq
heç biri
istehsalçıları vә konmtruktivlәri maariflәndirmәk
rәssam vә nәzәriyyәçilәri bir araya toplamaq

4 Alan Xerlbertin cәdvәllәr kitabında modul cәdvәlinin hansı növünә rast gәlmәsi mümkündür?

•

әn sadә növünә
qiymәtli növünә
ucuz növünә
qarışıq növünә
әn mürәkkәb növünә

5 Az miqdarda struktur elementlәri vә aşkar üstünlüyә malik eyni tipli mәtn materialından ibarәt olan nәdir?

•

maket
qrafik sistem
kompozisiya
tәsvir
element

6 T. Ostvald nәyi tәklif etmişdir?

•

kompanentin imkanlarının artırılmasını
kağızın dünya standartını
reklamda qrafiklәrdәn istifadә olunmasını
dizayn elementlәrinin artırılmasını
kağız formatlarının kiçildilmәsini

7 1997ci ildә MENATEP bankı hansı metodik rәhbәrliyi nәşr etdi?

•
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•

«Firma stili»
bank stili
«Bank işlәri»
Bank fәaliyyәtindә reklam
«Bankın reklamı»

8 ASKO sәhmdar sıgorta şirkәti hansı metodik tövsiyyәlәri buraxılmışdır?

•

«reklamda firma stili»
dizaynın әsasları
sığortanın әhәmiyyәti
sığortanın tәşkili
modul cәdvәli

9 Avropada modul cәdvәllәri nә vaxt tәtbiq olunmuşdur?

•

firma stilinin yaranması zamanı
reklam yaranan zaman
heç biri
kağızın dünya standartı yaranan zamanı
yeni jurnalların dәrc olunması zamanı

10 Cәdvәllәrin yaranmasında sonrakı mәrhәlә nәdir?

•

maketstandartların meydana gәlmәsi
sütunlararası sahәlәrin azaldılması
sütunun uzunluğunun azaldılması
vertikal xәtlәrdәn istiafdәnin çoxaldılması
tәsvirlәrin daha çox әks olunması

11 Latıncadan tәrcümәdә kompozisiya sözünün mәnası nәdir?

•

Gözәllik,
Әlaqә, birlәşmә;
Sәmәrәlilik, funksiya;
Estetika;
Ahәngdarlıq;

12 Statik kompozisiyalar forma dayanıqlığını,rahatlığını әks etdirir vә bu sәbәb ilә dә ona hansı vasitәnin
keyfiyyәtlәrini aid etmәk olar.

•

Asimmetriyanın;
Simmetriyanın;
Ritmin;
Nüansın;
Dinamikanın;

13 Reklam kompozisiyasında aksent hansı ahәngdarlıq vasitәsinin daha fәal elementlәri hesab edilir.

•

Asimmetriyanın;
Ritmin;
Statikanın;
Dinamikanın;
Simmetriyanın;
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14 Dizaynda kompozisiya tutduğu mövqeyә әsasәn necә ola bilәr.

•

Ritmik;
Statik vә dinamik;
Ritmik vә statik;
Sadә;
Mürәkkәb;

15 Dizayn kompozisiyasında mәkan tәşkilinin iki әsas üslubu hansılardır.

•

Dinamika vә ritm;
Dissimmetriya vә asimmetriya;
Simmetriya vә asimmetriya;
Dinamika vә statika;
Ritm vә statika;

16 Bәzәn simmetrik kompozisiyada baş verәn dәyişkәnlik nәyin pozulmasına gәtirib çıxarır.

•

Elementlәrin;
Tarazlığın;
Bitkinliyin;
Tamlığın;
Formanın;

17 Forma ahәngdarlığının xüsusi ifadә vә tәsvir vasitәlәri necә adlanır.

•

Texnoloji;
Kompozisiya;
Bәdii;
Plastik;
Estetik;

18 Forma mәqsәdyönlü dәrk edilәrәk yaranıbsa, onun ........................ danışmaq olar.

•

Xassәlәrindәn;
Kompozisiyasından;
Formasından;
Hәcmindәn;
Spesifik xüsusiyyәtlәrindәn;

19 Dizayn kompozisiyasında ahәngdarlığın yaradılması üçün mütlәq tәlәb nәdәn ibarәtdir?

•

Nüans vә eyniliyin uyğunlaşması;
Vahid vә rәngarәngliyin birliyi;
Tәzad vә rәngarәngliyin uygunlaşması;
Metr vә ritm birliyi;
Miqyas vә ölçülәrin mütәnasibliyi;

20 Proporsiyaların (nisbәtlәrin) yaranması üçün neçә minimal qarşılıqlı әlaqәli ölçü tәlәb olunur

•

2
4
3
5
1
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21 Ritmik sıranı hansı xüsusiyyәtlәr biribirinә bağlayır?

•

Simmetriya xüsusiyyәtlәri;
Sabitlik;
Dinamiklik;
Tәzadlılıq;
Oxşarlıq;

22 Elementlәr arasında әn sadә әlaqә forması hansı vasitә ilә müәyyәn edilir?

•

Onların qarşılıqlı tәsiri ilә;
Onların mütәnasibliyi ilә;
Onların eynilәşdirilmәsi ilә;
Onların sabitliyi ilә;
Onların dinamikası ilә;

23 Hansı ifadәlik vasitәsi formaların fәrqlәrini aradan götürәrәk, onların bәnzәrsizliklәrini (fәrqlәrini) biribirinә
yaxınlaşdırır?

•

Assimmetriya;
Tәzad;
Nüans;
Dinamika;
Dissimmetriya;

24 Assimmetrik kompozisiyada ritm hansı mәqsәdә xidmәt edir?

•

Assimmetriyanı aradan götürür;
Dinamikanı güclәndirir;
Statikanı güclәndirir;
Statikanı zәiflәdir;
Dinamikanı azaldır;

25 Kompozisiyanın hansı ifadәlik vasitәsinin kömәyi ilә hәrәkәtin istiqamәti müәyyәn edilir vә ondan әn әsas
xüsusiyyәti diqqәtә cәlb etmәk üçün istifadә edilir?

•

Miqyas;
Dinamika;
Statika;
Simmetriya;
Tabeçilik;

26 Formanı iki hissәyә bölәn tәsәvvür edilәn müstәvi necә adlanır?

•

Tәsәvvür edilәn müstәvi;
Simmetriya müstәvisi;
Assimmetriya müstәvisi;
Simmetriya oxu;
Proyeksiya müstәvisi;

27 Dizaynda estetik emosiyaların yaradılması üçün yalnız ……... tәlәb olunur.

•

Sosial tәlәblәrә riayyәt;
Hissi qavrayış;
Emosional tәsir;
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Madditexniki baza;
Mәişәt tәlәblәrinin nәzәrә alınması;

28 Kompozisiyanın qavrayışı zamanı hansı imkan nәzәrә alınmalıdır?

•

Onun estetik yararsızlığının yaranması;
Kompozisiyanın fiziki köhnәlmәsi;
Emosional tәsirin azalması;
Perspektiv illüziyaların yaranması;
Kompozisiyanın güclәnmәsi;

29 Dizayn reklamında estetik qiymәtlәr hansı meyara әsaslanır?

•

Madditexniki bazaya;
Sosialtarixi tәcrübәyә;
Funksionaltexniki mәsәlәlәrin hәllinә;
Texnikiiqtisadi göstәricilәrә;
Sosialsiyasi şәraitlәrә;

30 Simmetriyanın qismәn pozulması necә adlanır?

•

Vintvari simmetriya;
Aksonometriya;
Disimmetriya;
Assimetriya;
Güzgü simmetriyası;

31 Dizaynda kompozisiya ahәngdarlğı hansı vasitәlәrlә әldә edilir?

•

Elementlәrin müxtәlifliyi;
Kompozisiyanın ifadәlik vasitәlәri ilә;
Oxşarlıq vә eynilik qanunları ilә;
Tabeçilik vә tәzad vasitәlәri ilә;
Vәhdәtin pozulması ilә;

32 Dizayn fәaliyyәtindә ideya vә mәzmun vәhdәtini tәmin edәn bәdii ifadә vasitәlәri vә yaradıcılıq üsulları
birliyi necә adlanır?

•

Funksiya vә konstruktiv quruluş;
Üslub;
Funksiya;
Konstruktiv quruluş;
Formatәşkili;

33 Dizaynın estetikliyi necә prinsipial mәqamla izah olunur?

•

6
2
3
4
5

34 Dizaynın keçmişdәn indiyәdәk әn güclü cәhәti nәdir?
uzunömürlülüyü
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•

sadәliyi
obrazlılığı
estetikliliyi
mürәkkәbliyi

35 Dizaynda supermatizm cәryanının banisi vә ideya ilhamçısı kim idi?

•

V. Kuşner
Kazimir Maleviç
O. Brik
Vsevolod Meyerxold
V.Tatlin

36 Predmetsiz incәsәnәt nümayәndәlәrini dizayn yaradıcılığında sosial mәqsәdyönlülüyә istiqamәtlәndirәn nә
idi?

•

konfiqurasiya
konstruktivizm
fәaliyyәt
fәnd
prinsip

37 Aşağıdakılardan hansının dizayn fәaliyyәtindә konstruktivizmin inkişafında rolu böyükdür?

•

modellәşdirmәnin
kompyuterin
teatrın
predmetin
stilin

38 Dizayn işindә yeni stilistik fәndlәrin işlәnmәsindәn bәdii konstruktor hәllәrinә keçidin әsaslandırılması
dizaynın inkişafının hansı mәrhәlәsindә baş vermişdir?

•

beşinci
birinci
ikinci
üçünçü
dördüncü

39 Dizayn inkişafının I mәrhәlәsi necәnci illәri әhatә edir?

•

19081920
19171922
19001907
19911999
19051908

40 Dizaynın istehsalın vә tәşviqatkütlәvi incәsәtin kәsişmәsindә formalaşan onun hansı inkişaf mәrhәlәsinә
aiddir?

•

üçünçü
dördüncü
beşinci
birinci
ikinci
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41 Dizaynın estetikliyinin prinsipial izahı hansılardır? I. dizaynın yaranması xüsusiyyәtlәri II.
dizaynınstimullaşdırılması zәrurәti III. XX әsrdә sәnayenin müasir mәrhәlәlәri IV. predmetsiz incәsәnәt

•

I, III
I, II, III
II, IV
II, III
III, IV

42 Dizayn kompozisiyanın yaradılması prosesi funksiya, konstruksiya vә ….ilә әlaqәdardır?

•

Istehsalın inkişafı;
Mәnәvi tәlәbat;
Maddi durum;
Bәdii ideya;
Qәdim irs;

43 Latıncadan tәrcümәdә kompozisiya sözünün mәnası nәdir?

•

Әlaqә, birlәşmә;
Sәmәrәlilik, funksiya;
Ahәngdarlıq;
Gözәllik,
Estetika;

44 Hansı ahәngdarlıq vasitәlәri formaların funksional vә konstruktiv imkanlarının әsasında yaranıb

•

Dinamika vә statika;
Nüans vә tәzad;
Asimmetriya vә simmetriya;
Ritim vә metr;
Simmetriya vә dissimmetriya;

45 Dinamik kompozisiyalar çevik formaları әks etdirdiyi üçün ona hansı vasitәnin keyfiyyәtlәrini aid etmәk
olar.

•

Metrik sıranın;
Ritmin;
Simmetriyanın;
Disimmetriyanın;
Eyniliyin;

46 Statik kompozisiyalar forma dayanıqlığını,rahatlığını әks etdirir vә bu sәbәb ilә dә ona hansı vasitәnin
keyfiyyәtlәrini aid etmәk olar.

•

Dinamikanın;
Asimmetriyanın;
Nüansın;
Simmetriyanın;
Ritmin;

47 Reklam kompozisiyasında aksent hansı ahәngdarlıq vasitәsinin daha fәal elementlәri hesab edilir.
Statikanın;
Dinamikanın;
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•

Asimmetriyanın;
Ritmin;
Simmetriyanın;

48 Dizaynda kompozisiya tutduğu mövqeyә әsasәn necә ola bilәr.

•

Ritmik vә statik;
Statik vә dinamik;
Ritmik;
Mürәkkәb;
Sadә;

49 Kompozisiyada eyni vaxtda metrik tәkrarların bir neçә sırası inkişaf etdikdә, metrik sıra necә olur.

•

Statik;
Dinamik;
Mürәkkәb;
Sadә;
Oxşar;

50 Metrik cәrgә neçә elementin tәkrarlanması әsasında sadә olur.

•

Iki vә ya üç;
Bir;
Bir neçә;
Iki;
Fәrqi yoxdur;

51 Dizayn kompozisiyasında ritm hәrfi mәnada nә demәkdir.

•

Ardıcıl;
Takt, vәzn;
Sıra;
Qayda;
Aksent;

52 Dizayn kompozisiyasında mәkan tәşkilinin iki әsas üslubu hansılardır.

•

Dinamika vә ritm;
Dissimmetriya vә asimmetriya;
Simmetriya vә asimmetriya;
Dinamika vә statika;
Ritm vә statika;

53 Bәzәn simmetrik kompozisiyada baş verәn dәyişkәnlik nәyin pozulmasına gәtirib çıxarır.

•

Formanın;
Elementlәrin;
Bitkinliyin;
Tarazlığın;
Tamlığın;

54 Hansı ahәngdarlıq vasitәsi tәbiәt alәmindә geniş yayilıb.
Nüans;

•
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•

Dissimmetriya;
Asimmetriya;
Simmetriya;
Tәzad;

55 Forma ahәngdarlığının xüsusi ifadә vә tәsvir vasitәlәri necә adlanır.

•

Texnoloji;
Estetik;
Kompozisiya;
Bәdii;
Plastik;

56 Forma mәqsәdyönlü dәrk edilәrәk yaranıbsa, onun ........................ danışmaq olar.

•

Xassәlәrindәn;
Kompozisiyasından;
Formasından;
Hәcmindәn;
Spesifik xüsusiyyәtlәrindәn;

57 Dizayn kompozisiyasında ahәngdarlığın yaradılması üçün mütlәq tәlәb nәdәn ibarәtdir?

•

Tәzad vә rәngarәngliyin uygunlaşması;
Vahid vә rәngarәngliyin birliyi;
Nüans vә eyniliyin uyğunlaşması;
Miqyas vә ölçülәrin mütәnasibliyi;
Metr vә ritm birliyi;

58 Proporsiyaların (nisbәtlәrin) yaranması üçün neçә minimal qarşılıqlı әlaqәli ölçü tәlәb olunur

•

1
2
4
3
5

59 Ritmik sıranı hansı xüsusiyyәtlәr biribirinә bağlayır?

•

Sabitlik;
Simmetriya xüsusiyyәtlәri;
Tәzadlılıq;
Dinamiklik;
Oxşarlıq;

60 Elementlәr arasında әn sadә әlaqә forması hansı vasitә ilә müәyyәn edilir?

•

Onların qarşılıqlı tәsiri ilә;
Onların dinamikası ilә;
Onların sabitliyi ilә;
Onların eynilәşdirilmәsi ilә;
Onların mütәnasibliyi ilә;

61 Hansı ifadәlik vasitәsi formaların fәrqlәrini aradan götürәrәk, onların bәnzәrsizliklәrini (fәrqlәrini) biribirinә
yaxınlaşdırır?
9/100

12/22/2016

•

Nüans;
Dissimmetriya;
Assimmetriya;
Tәzad;
Dinamika;

62 Assimmetrik kompozisiyada ritm hansı mәqsәdә xidmәt edir?

•

Assimmetriyanı aradan götürür;
Statikanı zәiflәdir;
Statikanı güclәndirir;
Dinamikanı güclәndirir;
Dinamikanı azaldır;

63 Kompozisiyanın hansı ifadәlik vasitәsinin kömәyi ilә hәrәkәtin istiqamәti müәyyәn edilir vә ondan әn әsas
xüsusiyyәti diqqәtә cәlb etmәk üçün istifadә edilir?

•

Miqyas;
Simmetriya;
Statika;
Dinamika;
Tabeçilik;

64 Formanı iki hissәyә bölәn tәsәvvür edilәn müstәvi necә adlanır?

•

Assimmetriya müstәvisi;
Proyeksiya müstәvisi;
Tәsәvvür edilәn müstәvi;
Simmetriya müstәvisi;
Simmetriya oxu;

65 Dizaynda estetik emosiyaların yaradılması üçün yalnız ……... tәlәb olunur.

•

Emosional tәsir;
Mәişәt tәlәblәrinin nәzәrә alınması;
Sosial tәlәblәrә riayyәt;
Hissi qavrayış;
Madditexniki baza;

66 Kompozisiyanın qavrayışı zamanı hansı imkan nәzәrә alınmalıdır?

•

Emosional tәsirin azalması;
Onun estetik yararsızlığının yaranması;
Kompozisiyanın fiziki köhnәlmәsi;
Perspektiv illüziyaların yaranması;
Kompozisiyanın güclәnmәsi;

67 Dizayn reklamında estetik qiymәtlәr hansı meyara әsaslanır?

•

Madditexniki bazaya;
Texnikiiqtisadi göstәricilәrә;
Funksionaltexniki mәsәlәlәrin hәllinә;
Sosialtarixi tәcrübәyә;
Sosialsiyasi şәraitlәrә;
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68 Simmetriyanın qismәn pozulması necә adlanır?

•

Vintvari simmetriya;
Güzgü simmetriyası;
Assimetriya;
Disimmetriya;
Aksonometriya;

69 Elementlәrin arasında oxşarlıq fәrqlәrdәn daha çox olanda, bu xüsusiyyәti ifadә edәn ifadәlik vasitәsi necә
adlanır?

•

Assimetriya;
Kontrast;
Mütәnasiblik;
Nüans;
Miqyas;

70 Dizaynda kompozisiya ahәngdarlğı hansı vasitәlәrlә әldә edilir?

•

Elementlәrin müxtәlifliyi;
Tabeçilik vә tәzad vasitәlәri ilә;
Oxşarlıq vә eynilik qanunları ilә;
Kompozisiyanın ifadәlik vasitәlәri ilә;
Vәhdәtin pozulması ilә;

71 Dizayn fәaliyyәtindә ideya vә mәzmun vәhdәtini tәmin edәn bәdii ifadә vasitәlәri vә yaradıcılıq üsulları
birliyi necә adlanır?

•

Funksiya vә konstruktiv quruluş;
Konstruktiv quruluş;
Funksiya;
Üslub;
Formatәşkili;

72 Dizaynın estetikliyi necә prinsipial mәqamla izah olunur?

•

2
5
4
3
6

73 Dizaynın keçmişdәn indiyәdәk әn güclü cәhәti nәdir?

•

uzunömürlülüyü
sadәliyi
obrazlılığı
estetikliliyi
mürәkkәbliyi

74 Xüsusi hәndәsi xassәlәrinә görә mütanasib әlaqәlәrin yaradılması üçün inşaat materialı kimi nәdәn istifadә
olunmalıdır?
modellәrdәn
vertikal vә horizontal xәtlәrdәn
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•

rәnglәrin uyğunluğundan
fәza formalarının ölçü mütәnasibliyindәn
hәncәsi fiqurlardan

75 Cәdvәllәri işlәyәrkәn kvadratı vә ondan çıxarılmış düzbucaqlını әsas götürәn kimdir?

•

Q. Braudye
P. Keinq
D. Drav
Y Müller – Brakman
R. Holl

76 Reklam nәyi formalaşdırır?

•

istehlakçı zövqünü
tәlәb vә tәklifi
tәklifi
alıcı tәlәbatını
malın funksiyalarını

77 Reklam mәhsulunun tәhlil edilmәsi nәlәrdәn ibarәtdir?

•

alternativ tәlәbin qeydә alınması
tәlәbin prqnozlaşdırılması
tәlәbin öyrәnilmәsi
bazar konyukturunun inkişafını izlәmәk vә prioritet sahәlәrin müәyyәn etmәklә
nisbi tәlәbin dәqiqldәşdirilmәsi

78 Reklam obyektinin struktur vәhdәti nәdә ifadә olunur?

•

obrazda
kompazisiyada
kommunikasiyada
kompozisiyada
obyektdә

79 Cizgi üzәrindә tәsvir edilәn xәtt parçası ilә naturada mövcud olan xәttin arasında yaranan nisbәt necә
adlanır?

•

Nyüans;
Eynilik;
Tektonika;
Miqyas;
Qızıl bölgü;

80 Kompozisiyada elementin üç (hündürlük, en, dәrinlik) ölçüdә inkişafı ..… yaranmasına sәbәb olur.

•

Dinamik kompozisiyanın;
Assimetrik quruluşun;
Frontal kompozisiyanın;
Hәcmi kompozisiyanın;
Simmetrik quruluşun;

81 Dizayn reklamında dinamik qanununauyğunluğunu ifadә edәn fәrqli elementlәr sırasının xüsusiyyәtlәrinin
ardıcıl dәyişmәsi ….. adlanır.
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•

Nyuans;
Metr;
Statika;
Ritm;
Plastika;

82 Bu xüsusiyyәtlәrin hansıları kompozisiyanın iki mühüm xüsusiyyәtlәrindәndir?

•

Iqlim vә funksional şәraitlәrin uyğunluğu;
Üslub müxtәlifliyi vә forma gözәlliyi;
Texniki vasitәlәrlә inşaat materiallarının vәhdәti;
Üslub vәhdәti vә forma bitkinliyi;
Iqlim vә funksional şәraitlәrin uyğunluğu;

83 Dizaynda kompozisiya ahәngdarlğı hansı vasitәlәrlә әldә edilir?

•

Elementlәrin müxtәlifliyi;
Tabeçilik vә tәzad vasitәlәri ilә;
Oxşarlıq vә eynilik qanunları ilә;
Kompozisiyanın ifadәlik vasitәlәri ilә;
Vәhdәtin pozulması ilә;

84 Qәzet vә jurnal dizaynında sistemli dizaynın predmeti nәdәn ibarәtdir?

•

tematik vahidlәrdәn
konsturksiyadan
modellәşdirmәdәn
nәşrin bütöv sturuklaşmış modelindәn
onların tәrtibatından

85 Proqram, layihәlәndirmә üçün ilkin faza qismindә çıxış edәn nәdir?

•

modellәşdirmә
obyekt
obraz
dizayn
layihәlәndirmә

86 Proqram, layihәlәndirmә üçün ilkin faza qismindә çıxış edәn nәdir?

•

modellәşdirmә
obyekt
obraz
dizayn
layihәlәndirmә

87 Layihәnin mәqsәdi vә bu mәqsәdә nail olmağın üsullarını әsaslandıran nәdir?

•

layihәlәndirmә
proqram
optimal model
dizayn konsepsiyası
tipoqrafiya

88 Sistemli dizaynın әsasında nә durur?
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•

nәşriyyat
inkişaf
mәntiqi sistem
sistemli yanaşma
potensial istehlakçılar

89 Kompozisiya funksional, konstruktiv vә ….. mәsәlәlәrin hәllinә xidmәt edir.

•

Utilitar;
Madditexniki;
Tәşkilat;
Estetik;
Reklam;

90 Dizayn fәaliyyәtindә forma әldә etmә prosesi necә adlanır?

•

Kombinatorika;
Kombinasiya;
Formalizm;
Forma yaradıcılığı;
Harmonizasiya;

91 Dizayn forma ilә mәkanın arasında yaranan qarşılıqlı әlaqә necә adlanır?

•

Qapalı kompozisiya;
Hәcmi kompozisiya;
Frontal kompozisiya;
Hәcmmәkan kompozisiyası;
Açıq kompozisiya;

92 Dzayn reklamına mәxsus bәdii vasitәlәrin hәr biri müstәqil dәyәrә malik olmayaraq yalnız .…әhәmiyyәt
kәsb edir.

•

İnsanların ünsiyyәt prosesindә;
Sәnәt növlәrinin sintezindә;
Kompozisiya sistemindә;
Forma xaosunda;
Forma ahәngdarlığında;

93 Dövrün yaratdığı idealı ifadә edәn, insanın psixofiziolojı qavrayışına cavab verәn tәlәblәr hansılardır?

•

Mәişәt tәlәblәri;
Maddi tәlәblәr;
Psixoloji tәlәblәr;
Estetik tәlәblәr;
Mәdәni tәlәblәr;

94 Kitab alәmi , Moskva axşam , Yeni mallar vә s. nәşrlәrin yayımıdizaynın inkişafının hansı mәrhәlәsinә
aiddir?

•

birinci
dördüncü
üçünçü
ikinci
beşinci
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95 Xalq istehlakı mallarının funksional vә estetik keyfiyyәtinә ciddi diqqәt yetirmәyә dizaynın inkişafının hansı
mәrhәlәsindә başlanmışdır?

•

ikinci
beşinci
dördüncü
birinci
üçünçü

96 Dizayn inkişafının hansı mәrhәlәsi bәdii konstruksiya etmәnin dirçәliş dövrü adlandırıla bilәr?

•

beşinci
dördüncü
ikinci
üçünçü
birinci

97 Dizaynın inkişafının dördüncü dövrü hansı illәri әhatә edir?

•

20012009cu illәr
kecәn әsrin 6080ci vә ya 6090cı illәri
19051910
XX әsrin 50ci illәri
XX әsrin sonu XXI әsrin әvvәli

98 Dizaynın dar tәtbiqi istiqamәtlәrә bölünmәsi onun inkişafının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

ikinci
beşinci
dördüncü
üçünçü
birinci

99 Kompozisiya funksional, konstruktiv vә ….. mәsәlәlәrin hәllinә xidmәt edir.

•

Utilitar;
Madditexniki;
Tәşkilat;
Estetik;
Reklam;

100 Dizayn reklamında eyni vә oxşar elementlәrin tәkrarlanması zamanı hansı qayda yaradan mәhvumun
әsasında әhәngdarlıq әldә edilir?

•

Plastik hәllin;
Bitkinliyin;
Tәzadlı müqaisәsinin;
Oxşarlıq qanununun;
Vizual fәrqin;

101 Eynilik qanunu ……… ifadә edir.
Qanunauyğunluğun pozulmasını;
Gözәllik qanunlarını;
Vәhdәt vә müxtәlifliyi;

•
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•

Vәhdәt vә oxşarlığı;
Nyuans vә tәzadı;

102 Nisbәt vә mütәnasiblik, miqyas vә әhatәlik, tәzad, nyuans, ritm, metr, plastika, dinamika, statika, rәng,
tarazlıq, simmetriya, assimmetriya  bunlar hamısı …….demәkdir.

•

Gözәlliyi dәrk etmә vasitәlәri;
Konstruksiyanın ifadәlik vasitәlәri;
Funksiyanın ifadәlik vasitәlәri;
Kompozisiyanın ifadәlik vasitәlәri;
Vizual qavrayış vasitәlәri;

103 Forma vә mahiyyәt , hәcmlәrin vә mәkanın qarşılıqlı әlaqә vә tabeçilik qanunları ilә hәyata keçәn ………
әsasında qurulur.

•

Iqtisadi tәlәblәrin;
Konstruktiv strukturun;
Reklam kompozisiyasının;
Funksiya vәhdәtinin;
Estetik düşüncәnin;

104 Dizayn kompozisiyası nәzәriyyәsi nәyi öyrәnir?

•

Materialların fakturasını;
Ümumi bionika qanunlarını;
Konstruktiv quruluş qanunlarını;
Ümumi formayaratma qanunauyğunluqlarını;
Hәcmlәrin fiziki xüsusiyyәtlәrini;

105 Funksional mәsәlәlәrin bәdii sәviyyәdә hәlli necә adlanır?

•

Funksiya әhәngdarlığı;
Üzvü memarlıq;
Dizayn blonikası;
Dizayn kompozisiyası;
Dizayn tәşkili;

106 Dizaynda hәcmlilik, mәkanilik, çәki, sıxlıq, mәkanda yerlәşmә xüsusiyyәtlәrinә malik hәr bir maddi әşya
üçün nә xarakterikdir?

•

әhәngdarlıq;
plastikliklik;
funksiya;
forma;
gözәllik;

107 Dizayn fәaliyyәtindә forma әldә etmә prosesi necә adlanır?

•

Kombinasiya;
Forma yaradıcılığı;
Kombinatorika;
Harmonizasiya;
Formalizm;

108 İnsanın hәrhansı bir tәzahürü estetik baxımdan qiymәtlәndirmә qabiliyyәti necә adlanır?
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•

Funksional proses;
Maddi durum;
Mәnәvi tәlәbat;
Estetik zövq;
Yaradıcılıq qabiliyyәti;

109 Hәcmmәkan kompozisiyası neçә ölçüyә әsasәn qurulur?

•

6
4
5
3
2

110 İdeya vә mәzmun vәhdәtini tәmin edәn bәdii ifadә vasitәlәri vә yaradıcılıq üsulları birliyi necә adlanır?

•

Forma bitkinliyi;
Konstruktiv quruluş;
Funksiya;
Üslub;
Formatәşkili;

111 Dizaynda әn sadә vә daha çox tәtbiq edilәn quruluş forması hansıdır?

•

Konus;
Şar;
Silind;
Parallelepiped;
Kub;

112 Dizayn forma ilә mәkanın arasında yaranan qarşılıqlı әlaqә necә adlanır?

•

Qapalı kompozisiya;
Hәcmi kompozisiya;
Frontal kompozisiya;
Hәcmmәkan kompozisiyası;
Açıq kompozisiya;

113 Dzayn reklamına mәxsus bәdii vasitәlәrin hәr biri müstәqil dәyәrә malik olmayaraq yalnız .…әhәmiyyәt
kәsb edir.

•

Sәnәt növlәrinin sintezindә;
Forma ahәngdarlığında;
Forma xaosunda;
Kompozisiya sistemindә;
İnsanların ünsiyyәt prosesindә;

114 Simmetriya vә assimmetriya, nüans vә tәzad, ritm vә metr, nisbәt vә mütәnasiblik, rәng vә materialın
fakturası hansı mәqsәdә xidmәt edir?

•

Izahat vәrәqәsinin tәrtib edilmәsi;
Baş planın tәrtib edilmәsi;
Mәnәvi inkişaf;
Mәkan formasının tәşkili;
Optik illüziyaların yaradılması;
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115 Dizayn reklamında ölçünün, formanın vә mәqsәdin göz optikasının qeyrimükәmmәl qavrayışından vә
yaxud psixoloji qavrayış sistemindәn irәli gәlәn qeyrireal qiymәtlәndirilmәsi necә adlanır?

•

Arxitektonika;
Assimmetriya;
Simmetriya;
Optik illüziya;
Dissimmetriya;

116 Konstruksiyanın vә materialın xarici görkәminin bәdii düşünülmüş ifadәsi necә adlanır?

•

Funksiya;
Harmonizasiya vasitәsi;
Ahәngdar әsәr;
Tektonika;
Formayaradıcılıq;

117 Dövrün yaratdığı idealı ifadә edәn, insanın psixofiziolojı qavrayışına cavab verәn tәlәblәr hansılardır?

•

Mәişәt tәlәblәri;
Maddi tәlәblәr;
Psixoloji tәlәblәr;
Estetik tәlәblәr;
Mәdәni tәlәblәr;

118 Kompozisiya hansı mәhvumun qarşılıqlı әlaqә tәrzini müәyyәn edir?

•

Simmetriya vә assimmetriyanın;
Әtraf mühitin;
Zövqlәrin;
Bәdii vasitәlәrin;
Texniki vasitәlәrin;

119 Dizayn inkişafının hansı mәrhәlәsindә ixtiraçılıq vә novatorluq abhavası dizaynı tәrk etmәyә başlamışdır?

•

ikinci
beşinci
dördüncü
üçünçü
birinci

120 Standartlaşdırma prinsipinin nәinki insanlara, hәmcinin yaradılan süni mühitә tәtbiq olunması dizaynın
inkişafının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

ikinci
beşinci
dördüncü
üçünçü
birinci

121 Dizaynın inkişafının üçünçü mәrhәlәsi neçәnci illәri әhatә edir?
19081920
19001907
19171922

•
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•

19331960
19911999

122 Dizaynın orijinal yaradıcılıq konsepsiyasının formalaşması onun inkişafının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

birinci
dördüncü
üçünçü
ikinci
beşinci

123 Dizaynın tәcrübi vә tәtbiqi mәsәlәlәrin hәllinә istiqamәtlәnmәsi onun inkişafının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

birinci
dördüncü
üçünçü
ikinci
beşinci

124 Diplomlu dizaynerlәrin Texniki Estetika İnstitutunda mәzunların buraxılmasına başlanılması, dizaynerlәrin
peşәkar hazırlanması üçün digәr tәhsil mәrkәzlәrinin yaradılması dizaynın inkişafının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

birinci
dördüncü
üçünçü
ikinci
beşinci

125 Dizaynın inkişafının ikinci mәrhәlәsi neçәnci illәri әhatә edir?

•

19081920
19001907
19171922
19231932
19911999

126 Dizaynda professional modelinin yaranması dövrü onun inkişafının hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

beşinci
üçünçü
ikinci
birinci
dördüncü

127 R.Bartes hansı ölkәnin tәdqiqatçısı olmuşdur?

•

Almaniya
İngiltәrә
İtaliya
Amerika
Fransa

128 Mәtn vә tәsvirlәrin neçә tipii vardır?
6
19/100

12/22/2016

•

4
3
2
5

129 Mәtndә dәrhal dәrk olunma qaydası hansı mexanizmә әsaslanır?

•

yalnız aşağıdan yuxarıya
soldan sağa, aşağıdan yuxarıya
sağdan sola, yuxarıdan aşağıya
soldan sağa, yuxarıdan aşağıya
soldan sağa

130 Bunlardan hansı daha etibarlıdır?

•

illiustrasiya
şәkillәr
tәsvir
mәtn
resipient

131 Mәtn üçün nә xarakterikdir?

•

hadisәlәrin yalnız yerini göstәrir
hadisәlәrin kәmiyyәtini әks etdirir
hadisәlәrin mәzmununu әks etdirir
hadisәlәrin yalnız tarixini göstәrir
hadisәlәrin dәqiq yerini vә tarixini göstәrir

132 Bunlardan hansı reklamda daha çox konkretliyә malikdir?

•

illiustrasiya
şәkillәr
tәsvir
mәtn
resipient

133 Çap reklamında materialların verilmәsinin әsas vasitәsi nәdir?

•

illustrasiyalar
şәkillәr
tәsvir vә şәkillәr
tәsvir
tәsvir vә illustrasiyalar

134 Reklam obyektinin obrazının yaradılmasında әsas vasitә nәdir?

•

resipient vә illiustrasiyalar
illiustrasiyalar
tәsvir vә illiustrasiyalar
tәsvir
resipient

135 Resipientin özәlliyi nәdәn ibarәtdir?
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•

pesiment gücü olub
illustrasiyanın qavranılmasında heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
çox sәy vә vaxt sәrf edәrәk illustrasiyanı qavramır
az sәy vә vaxt sәrf edәrәk illustrasiyanı qavrayır
pesiment zәif olur

136 Reklamda mühüm rol oynayan tәsvirin uyğunluğu nәdir?

•

onun vacibliyi
onun perspektivliyi
onun dәrk olunmasının mürәkkәbliyi
onun dәrk olunmasının sadәliyi
onun qırışıqlığı

137 Reklamın hәr hansı bir müәssisәsinin verdiyi mәlumata әsasәn istehsalda düzәlişlәr verilmәsi fәaliyyәti
necә qiymәtlәndirilir?

•

bunlardan hes biri
firma nişanını tәlәb edir
firmanın imicini aşağı salır
firmanın imicinin yüksәldilmәsi
müәssisәnin mәcmunu genişlәndirilmәsi

138 Stabil reklam layihәsini işlәmәyә mane olan hansı amillәrdir?

•

7
5
2
marketinq tәdqiqatının 1 dәfә aparılması
6

139 Reklam agentliklәrinin işinin әsasını nәlәr tәşkil edir?

•

bunlardan heç biri
müәssisәlәrin tәlәbinin öyrәnilmәsi
әhalinin tәlәbinin formalaşması
sәnayecә inkişaf etmiş müәssisәlәrin çoxluğu
firmanın strukturunun tәkmillәşmәsi

140 Qәzetin şәhәr dәrәcәsindәn ümumdövlәt qәzetinә çevrilmәsindә ona tәsir edәn amillәr?

•

iqtisadi faktor
mәtbuat bazarının dinamik inkişafı struktur xarakteristikasının dәiyşdirilmәsi, oxucuların yeni qrupunun cәlb edilmәsi
bazarda oxucu tәlәbinin azalması
keçid dövrü
әhalidә oxumağa hәvәsin sönmәsi

141 Mövcud startegiyanın dәyişmәsinә tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

dizaynerin bacarıqsızlığı
kompozisiya variantları
konstruktor elementlәri
dizayner bacarığı, sәyi vә daha çox dünyagörüşü
ilkin layihәdә buraxılmış rәhbәr
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142 Reklam auditoriyasında kimlәrә üstünlük verilir?

•

kişilәr
ahıllar
yetkinlәr
yeniyetmәlәr vә uşaqlar
qadınlar

143 Reklam fәal olduqda öz sifarişçilәrinә necә tәsir göstәrir?

•

tәlәbi formalaşdırır
daimi tәlәbi әsas götürür
sifarişçilәrin sifarişini dәqiqlәşdirmәyi tәlәb edir
sifarişçilәri özünә cәlb edir
proqnoz tәlәbi

144 Hansı dizayn növündә layihә obrazının formalaşması perspektiv ünvanlaşmışdır?

•

heç biri
sәnaye dizayn
subyektiv dizayn
sistemli dizayn
obyektiv dizayn

145 Layihәnin mәqsәdi vә bu mәqsәdә nail olmağın üsullarını әsaslandıran nәdir?

•

proqram
layihәlәndirmә
optimal model
dizayn konsepsiyası
tipoqrafiya

146 Müştәrinin arzularının layihәdә hansı dәrәcәdә nәzәrә alınması vә potensial istehlakçı, qarşısında mәhsulun
hansı görkәmdә duracağı nәdәn asılıdır?

•

modellәşdirmәdәn
reklamdan
mәhsulun keyfiyyәtindәn
dizaynerin peşakarlığından
layihәlәndirmәdәn

147 Reklamın görkәmi (forması) vә mәzmununa nә tәsir göstәrir?

•

alıcı tәlәbatı
iqtisadi siyasi hadisәlәr
iqtisadi inkişaf
cәmiyyәtin psixoloji parametri, tәhsil sәviyyәsi
tәlәb vә tәklif qanunu

148 Reklam nәyә xidmәt edir?

•

bazar münasibәtlәrinin genişlәnmәsinә
tәlәb vә tәklifin razılaşmasına
mәhsul haqqında informasiyanın әldә edilmәsinә
malın bazarda irәlilәmәsinә
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istehsalçı zövqünün formalaşmasına

149 Reklam fәaliyyәti sferasını nә tәnzimlәyir?

•

istehlakçı
resipient
müәssisә rәhbәri
qanunvericilik
satıcı

150 İstehlakçı cәmiyyәtini nә tәrbiyә edir?

•

estetik hiss
tәklif
tәlәb
reklam
estetik zövq

151 Dizaynda vizual formalarda dәrketmәnin xarakterini nә formalaşdırır?

•

tәhsil sәviyyәsi
mәdәni әnәnәlәr vә müasir tendensiyalar
konstruktor modeli
estetik hiss
cәmiyyәtin psixoloji parametrlәri

152 Dizayn reklamının әksәr әsәrlәri kimlә tәmasda olur?

•

insanla heç bir dairә әmәlә gәtirmәyәn ünsürlәrlә
reklam obeyktlәri ilә
insanla heç bir dairә әmәlә gәtirmәyәn ünsürlәrlә
әsasәn insanla olur vә onunla yaxın dairә әmәlә gәtirir
dizaynerlәrlә

153 Mәhsulun reklam vә dizayn sistemi çәrçivәsindәn kәnar fәaliyyәt göstәrmәsinә hansı amillәr tәsir edir?

•

yeniyeni müştәrilәrin qәbulu
rublikalı reklam
istehlak reklamı
birbaşa sosiuma ünvanlanma
reklam dizaynının tәkamülü

154 Reklam dizaynının tәkamül yolunu nәlәr müәyyәnlәşdirir?

•

birbaşa sosiuma ünvanlama
rublikalı reklam
ticarәtsәnaye tәyinatlı reklam
ticarәt sәnaye tәyinatlı reklamdan istehlakçıyadәk rubrikalı reklam
istehlak reklamı

155 Reklam vasitәlәrinin fәaliyyәtini yaşadan nәdir?
müәssisә
müәssisә vә tәşkilatlar
firmanın ovu

•

23/100

12/22/2016

•

fәaliyyәt mәrhәlәlәri, hәr gün yeniyeni müstәvilәrin qәbulu
tәşkilatlar

156 Bazar subyektlәrinin fәaliyyәti nәlәrin kömәkliyi ilә öyrәnilir?

•

dizaynerlәrin
reklam subyektlәrinin
reklam obyektlәrinin
reklam vericilәrinin
reklam tәşkilatçısının

157 Alıcı tәlәbatını nә formalaşdırır?

•

estetik hiss
tәklif
tәlәb
reklam
estetik zövq

158 Obyektin bütün mәqamlarını, ilkin konseptual layihәlәndirmәdәn sonrakı funksionallığadәk bütün
cәhәtlәrini әhatә edәn nәdir?

•

obyekt
sistemli dizayn
subyekt
obraz
estetika

159 …….. DP1in әsasında işlәnir vә layihәni ideal virtual mövcudluqdan maddi varlığa keçiirilir cümlәsini
tamamlayın

•

DP4
DP2
DP1
DP5
DP3

160 ……….. – dizaynerin obyekt üzәrindә detallarla iş planından ibarәt olur cümlәsini tamalayın

•

DP5
DP1
DP2
DP4
DP3

161 Bir layihә çәrçivәsindә iki dizayn proqrammı necә hәyata keçirilә bilәr?

•

yalnız paralel
açıq vә qapalı
yalnız ardıcıl
paralel vә ardıcıl
daxili vә xarici

162 Yaradılan obyektin dizayn – konsepsiya әsasında xarakteristikalarını vә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin әsas
subyektlәri arasında kommunikasiya qaydalarını müәyyәn edәn nәdir?
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•

heç biri
kommersiya
obraz
proqram
obeykt

163 Proqram, layihәlәndirmә üçün ilkin faza qismindә çıxış edәn nәdir?

•

modellәşdirmә
obyekt
obraz
dizayn
layihәlәndirmә

164 Dizayn – konsepsiyasının reallaşdırılması әmәliyyatlarının әsas qruplarını әks etdirәn nәdir?

•

heç biri
kommersiya
obraz
proqram
obeykt

165 Layihәnin mәqsәdi vә bu mәqsәdә nail olmağın üsullarını әsaslandıran nәdir?

•

layihәlәndirmә
tipoqrafiya
optimal model
dizayn konsepsiyası
proqram

166 Materialların xüsusiyyәtlәrinin istifadә olunması ilә dizaynerә obyektinin funksiyasını daha adekvat ifadә
etmәyә imkan verәn әnәnәvi dizaynın hansı vasitәsidir?

•

semiotik
sistemli
bәdii
materialşünaslıq
texnoloji

167 Estetik ifadәli, üzvi vә effektiv layihәlә üçün xarakterik olan harmonik xarici firma әnәnәvi dizaynın hansı
vasitәsidir?

•

materialşünaslıq
texnoloji
sistemli
bәdii
semiotik

168 Dizayner hәr hansı obyektinin işarәli sistemi әnәnәvi dizaynın hansı vasitәsidir?

•

materialşünaslıq
texnoloji
sistemli
bәdii
semiotik
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169 Dizaynerin ümumi xarakterini nә müәyyәn edir?I tәlәb II cәmiyyәt III insan IV mәdәniyyәt

•

II,III,IV
II,III
I, II
I,II,III,IV
III,IV

170 Dizaynda nәyә dizaynerin işlәdiyi layihә vә istehlakçının aldığı materiallarının mәhsulun vәhdәti kimi
baxılır?

•

sistemә
simmetrikliyә
obraza
obyektә
kompozisiya

171 Yaradılan obyektin dizayn – konsepsiya әsasında xarakteristikalarını vә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin әsas
subyektlәri arasında kommunikasiya qaydalarını müәyyәn edәn nәdir?

•

model
kompyuter
proqram
layihә
KİV

172 Proqram, layihәlәndirmә üçün ilkin faza qismindә çıxış edәn nәdir?

•

modellәşdirmә
obyekt
obraz
dizayn
layihәlәndirmә

173 Obyektin bütün mәqamlarını, ilkin konseptual layihәlәndirmәdәn sonrakı funksionallığadәk bütün
cәhәtlәrini әhatә edәn nәdir?

•

obraz
layihәlәndirmә
obyekt
sistemli dizayn
modellәşdirmә

174 Materialların xüsusiyyәtlәrinin istifadә olunması ilә dizaynerә obyektinin funksiyasını daha adekvat ifadә
etmәyә imkan verәn әnәnәvi dizaynın hansı vasitәsidir?

•

semiotik
sistemli
bәdii
materialşünaslıq
texnoloji

175 Layihәnin mәqsәdi vә bu mәqsәdә nail olmağın üsullarını әsaslandıran nәdir?
layihәlәndirmә
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•

proqram
optimal model
dizayn konsepsiyası
tipoqrafiya

176 Estetik ifadәli, üzvi vә effektiv layihәlә üçün xarakterik olan harmonik xarici firma әnәnәvi dizaynın hansı
vasitәsidir?

•

materialşünaslıq
texnoloji
sistemli
bәdii
semiotik

177 Dizaynerin ümumi xarakterini nә müәyyәn edir?I tәlәb II cәmiyyәt III insan IV mәdәniyyәt

•

II,III,IV
II,III
I, II
I,II,III,IV
III,IV

178 Dizayner hәr hansı obyektinin işarәli sistemi әnәnәvi dizaynın hansı vasitәsidir?

•

materialşünaslıq
texnoloji
sistemli
bәdii
semiotik

179 Dizaynda nәyә dizaynerin işlәdiyi layihә vә istehlakçının aldığı materiallarının mәhsulun vәhdәti kimi
baxılır?

•

sistemә
simmetrikliyә
obraza
obyektә
kompozisiya

180 Dizayn – konsepsiyasının reallaşdırılması әmәliyyatlarının әsas qruplarını әks etdirәn nәdir?

•

estetika
subyekt
obraz
proqram
obyekt

181 Bir layihә çәrçivәsindә iki dizayn proqrammı necә hәyata keçirilә bilәr?

•

yalnız paralel
açıq vә qapalı
yalnız ardıcıl
paralel vә ardıcıl
daxili vә xarici
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182 ……….. – dizaynerin obyekt üzәrindә detallarla iş planından ibarәt olur cümlәsini tamalayın

•

DP5
DP4
DP2
DP1
DP3

183 …….. DP1in әsasında işlәnir vә layihәni ideal virtual mövcudluqdan maddi varlığa keçiirilir cümlәsini
tamamlayın

•

DP6
DP3
DP4
DP2
DP5

184 Müştәrinin arzularının layihәdә hansı dәrәcәdә nәzәrә alınması vә potensial istehlakçı, qarşısında mәhsulun
hansı görkәmdә duracağı nәdәn asılıdır?

•

reklamdan
dizaynerin peşakarlığından
modellәşdirmәdәn
layihәlәndirmәdәn
mәhsulun keyfiyyәtindәn

185 ……….. dedikdә, layihәnin müәllifi dizayner vә gәlәcәk obyektin potensial istehlakçısı başa düşülür
cümlәni tamamlayın

•

subyekt
estetika
sistemli dizayn
obyekt
obraz

186 Tәcrübi olaraq istәnilәn fәaliyyәtin tәşkilini universal üsulu kimi çıxış edәn nәdir?

•

subyekt
estetika
obyekt
sistemli dizayn
obraz

187 Hәr hansı bir sistemin hәyat (yaşamaq) qabiliyyәti nәdәn asılıdır?

•

düzgün layihәlәndirmәdәn
elementlәrin kifayәtliliyindәn
potensial istehlakçılardan
onun strukturunun nә qәdәr fnuksional olmasından
nәşriyyat fәaliyyәtinin düzgün hәyata keçirilmәsindәn

188 Hәr hansı bir obyektә bütöv vә vahid bir sistem kimi baxmaq nәyin әsas prinsiplәrindәn biridir?
obrazın
konstruktivliyi
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•

kompleklәşdirmәnin
sistemli yanaşmanın
mәntiqi dizaynın

189 Sistemli dizaynın әsasında nә durur?

•

nәşriyyat
inkişaf
mәntiqi sistem
sistemli yanaşma
potensial istehlakçılar

190 Bunlardan hansı statik rәng hesab olunmur? I sarı yaşıl; II tünd qırmızı; III lili; IV bozumtulmavi

•

I, IV
I, III,
III, IV
II, III
I, II

191 Yataq rәnglәrinә xas olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

mәsafәni vurğulayır
qıcıqlanmaları söndürür
açıq rәnglәrdir
tәmiz rәnglәrdir
tәmir rәnglәri söndürür

192 Çәhrayı rәngin әlamәtlәri hansıdır?

•

kontaktlılıq vә işıqlandırıcı
istilik vә rahatlıq
mәsafәni vurğulayır
hәrәkәti vurğulayır
iradәlilik, hәyatsevәrlik

193 İsti qırmızı rәng necә tәsir bağışlayır?

•

sarsıdıcı
sakit
oyadıcı
sәrt
coşdurucu

194 Rәngin psixi tәsirlәri nәyә sәbәb olur?

•

heç nәyә tәsir etmir
baş gicәllәnmәsinә
beynin funksiyasını pozur
tәzyiqin dәytşmәsinә sәbәb olmur
ürәk döyüntülәrinә

195 Çәhrayı rәng üçün xarakterikdir? I hissәlәri stimullaşdırır II qan dövranını sürәtlәndirir III yaxşı әhval
ruhiyyә yaradır
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•

yalnız I
I, II
I, II, III
II, III
I, III

196 Mavi rәng üçün xarakterikdir?

•

beynә stimullaşdırıcı tәsir edir
antiseptikdir
qan dövranını sürәtlәndirir
dözümlülük tәsiri bağışlayır
iltihaba mәnfi tәsir edir

197 Bunlardan hansı yaşıl rәngә aid deyildir?

•

yuxusuzluğu aradan qaldırır
qan tәzyiqini artırır vә tonusu azaldır
qan tәzyiqini azaldır vә tonusu qaldırır
yorğunluğu aradan qaldırır
narahatlığı aradan qaldırır

198 Rәnglәrin insanlara fiziki tәsiri kimlәr tәrәfindәn tәsdiqlәnib?

•

iqtisadçılar vә sosioloqlar
psixoloq vә iqtisadçılar
fizioloq vә sosioloqlar
fizioloq vә psixoloqlar
iqtisadçılar vә fizioloqlar

199 Sarı rәng hansı duyğuları aşılayır?

•

heç bir duyğu aşılamır
hәssas
soyuq
isti
sәrt

200 Әhvalruhiyyә illustrasiaynın birbaşa tәyinatından başqa necә yaradılır?

•

tonlarla
illustrasiyadan başqa heç nә ilә
effektlәrlә
çalarlarla
kölgәlәrlә

201 Başlıq vә illustrasiya arasındakı rabitәyә Rele adını kim vermişdir?

•

V. Höte
D. Lundun
C.Henri
Bartes
A. Yarbus

202 Başlıq vә illustrasiyanın birlşәmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn rabitәnin adı nәdir?
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•

reqlament
tәsvir
obraz
Rell
dizayn

203 Başlıq vә illustarsiyanın әhәmiyyәti hansı nisbәtdәdir?

•

başlıq olmasa da olar
illustrasiya üstünlük tәşkil edir
başlıq üstünlük tәşkil edir
eyni dәrәcәdә
illustrasiya olmasa da olar

204 Başlıq vә illustrasiyaya aid deyildir?

•

oxucuda әhval yaratma
reklam obeyktini nişanlaması
mal haqqında informasiya daşıması
mal haqqında informasiya daşıması vә reklam obyektini nişanlaması
oxucunu obraza salma

205 Başlıq vә illustrasiyanın xarakterik xüsusiyyәtlәri hansıdır?

•

oxucunu itirir
oxucuda әhval yaradır
oxucunu obraza daxil edir
oxucunu obraza daxil edir vә onda müsbәt әhval yaradır
oxucunu qıcıqlandırır

206 Başlıq vә illustrasiyanın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

izah etmәk
bir müddәt reklam mәtni üzәrindә saxlamaq
diqqәti cәlb etmәk vә onu bu müddәt reklam mәtni üzәrindә saxlamaqdır
diqqәti cәlb etmәk
alıcının dayandırmaq

207 Bunlardan hansı başlıq vasitәsilә inandırmağa yönәldilmiş fәndlәrdәn hesab olunmur?

•

paralellik vә qafiyә
rifma
paralellik, rifma, qafiyә
qafiyә
paralellik vә rifma

208 Bunlardan hansı başlıq vasitәsilә inandırmağa yönәldilmiş fәndlәrdir?

•

qafiyә
paralellik vә rifma
rifma
paralellik, rifma, qafiyә
paralellik vә qafiyә

209 Oxucunu başlıq vasitәsilә inandırmağa yönәldilmiş fәndlәr hansıdır?
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•

bәnd
metafoza, kontekst
söz oyunu, metafoza
söz oyunu, kontekst, metafora
sәtir

210 Başlığın diqqәti cәlb etmәsi üçün nә vacib hesab olunur?

•

reklam müraciәtinin dәqiq müәyyәn edilmiş auditoriyaya ünvanlanması
estetik qavrayışı
auditoriyanın sәviyyәsi
auditoriyanın tәrkibi
etikası

211 Amerikan reklamçılarının fikrincә başlıq nәdir?

•

başlıq oxucuda hәvәs yaradır
alıcının yalnız mövcud ehtiyacını ödәyir
alacının yalnız tәlәbini ödәyir
alıcının mövcud ehtiyacını vә ya istehlak tәlәbini ödәyir
onların fikrincә başlığın әhәmiyyәti yoxdur

212 Әsas mәtn neçә hissәdәn iabrәtdir?

•

7
5
4
3
6

213 Qәzetlәrdә reklamın prinsipial modeli hansı struktur elementlәrini nәzәrdә tutur?

•

әsas mәtn, deviz, firma nişanı
firma nişanı, başlıq, әsas mәtn
başlıq, illustrasiya, әsas mәtn olunur
başlıq illutsrasiya әsas mәtn, deviz, firma nişanı
firma nişanı, illustrasiya başlıq

214 Bәzәn bir reklam çәrçivәsindә hansı firma nişanına rast gәlinir?

•

istehlakçı vә istehsalçıya
istehlakçıya
firmaya
istehlakçı vә firmaya
istehsalçıya

215 Oxucunun diqqәtinә hakim kәsilmәyin inanılmaz vasitәsi nәdir?

•

mәn gözәlәm
cәlb etmәk
mәhşurlaşmalarına inandırmaq
maddi mәnfәәt alacaqlarına çağırış
keyfiyyәtlilik

216 Yeni reklam istiqamәti hansı avtomobillәrin reklamından tanınır?
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•

Mitsubishi
Volksvagen
Nisan
Mersedes
BMV

217 Yeni reklam istiqamәtinin banisi kim olmuşdur?

•

R. Bartes
A. Petrov
Y. Petti
Pol Rend
V. Mayt

218 Bu istiqamәtlәrdәn hansı keçәn әsrin 5060cı illәrinә tәsadüf edir?

•

«Yeni reklam» istiqamәti
heç biri
ilkin reklam istiqamәti
yeni vә köhnә
«Köhnә reklam» istiqamәti

219 Başlıq vә illustarsiyanın funksional vәhdәti inkişaf etmiş ölkәlәrin reklamında nә vaxt yaranmışdır?

•

keçәn әsrin 6070cı illәrindә
keçәn әsrin 80cı illәrindә
keçәn әsrin 5060cı illәrindә
keçәn әsrin 3040cı illәrindә
keçәn әsrin 90cı illәrindә

220 Başlıq vә illustrasiyanın әsas cәhәti nәdir?

•

oxucuya mane olur
oxucunun diqqәtini cәlb edir
dayanıqsız marağa sәbәb olur
reklamın keyfiyyәtinә mәnfi tәsir edir
reklamda heç bir әhәmiyyәt kәsb edir

221 Reklam növünün xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

funksional tәyinata malikdir
funksional dәyәr yaradır
xassәlәri öyrәnir
reklamın davametmә müddәti
funksional

222 Reklamda qarşılıqlı münasibәtlәrin dinamikası nә ilә müәyyәn olunur?

•

rekalmın tipi ilә
reklamın müddәti ilә
reklamın mәzmunu ilә
reklamın keyfiyyәti ilә
reklamın növü ilә

223 Dizayn işindә reklam müraciәtlәrinin istiqamәtlәri hansılardır?
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•

vizual
verbal vә vizual
verbal
funksional yönümlülük
alternativ

224 Dizayner bütün elementlәri vә komplekslәri müәyyәn әlaqәlәrә uyğun tәşkil edәn zaman kompozisiyanın
hansı vasitәlәrindәn istifadә olunur?

•

bәdii
harmoniklәşdirmә
modellәşdirmә
sadәlәşdirmә
mürәkkәblәşdirmә

225 Reklamın obyektinin struktur vәhdәti nәdә ifadә olunur?

•

obrazda
kompozisiyada
kommunikasiyada
kompazisiyada
obyektdә

226 Konsepsiyanın nәşrin strukturu vә kompozisiyanın tәhlili әsasında tәrtib olunması hansı halda doğrudur?

•

müәyyәn auditoriya vardır
nәşr artıq mövcuddur
nәşr olunan obyekt çoxsaylı nömrәlәrdәn ibarәtdir
metodikalar eynidir
dizaynsistem mövcuddur

227 Tәxmini rәqәm nisbәti 5:3 ibarәt nәzәriyyәyә әsaslanan hansı nisbәtlәr üsülü XIX әsrdә geniş tәtbiq
edilirdi?

•

«Modulor»;
«Qızıl nisbәt»;
Hәndәsi nisbәtlәr sistemi;
Modul sistemi;
Nisbәtlәrin uyğunluq üsulu;

228 Dizayn obyektinin keyfiyyәt xüsusiyyәtlәrindәn biri vә kompozisiyanın insan vә әtraf mühit ölçülәri
arasında mühüm nisbәt vasitәsi ..… adlanır.

•

Simmetrililik;
Әhatәlilik (mütәnasiblik);
Tarazlıq;
Harmonizasiya;
Üç ölçülük;

229 Cizgi üzәrindә tәsvir edilәn xәtt parçası ilә naturada mövcud olan xәttin arasında yaranan nisbәt necә
adlanır?
Nyüans;
Eynilik;
Tektonika;

•
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•

Miqyas;
Qızıl bölgü;

230 Dizayn formasının әsasәn iki ölçü (en vә hündürlük) әsasında inkişafı hansı xüsusiyyәtin әldә edilmәsinә
sәbәb olur?

•

Sabitlik;
Sәthilik;
Hәndәsәlik;
Plastiklik;
Hәcmlilik;

231 Kompozisiyada elementin üç (hündürlük, en, dәrinlik) ölçüdә inkişafı ..… yaranmasına sәbәb olur.

•

Dinamik kompozisiyanın;
Assimetrik quruluşun;
Frontal kompozisiyanın;
Hәcmi kompozisiyanın;
Simmetrik quruluşun;

232 Dizayn kompozisiyasında ritmin dayandırılması, onun cәrgәsinin arasıkәsilmәz ardıcıllığının pozulması
üsulundan hansı mәqsәdlә istifadә edilir?

•

Simmetriyanın lәğv edilmәsi;
Nyuans tәәsüratının yaradılması;
Simmetriyanın әldә edilmәsi;
Monotonluğun lәğv edilmәsi;
Assimetriyanın aradan götürülmәsi;

233 Kompozisiyada fәrqli xüsusiyyәtlәrin daha çox üstünlük tәşkil etmәsi ..… adlanır.

•

Optik illüziyalar;
Eynilik;
Vәhdәt;
Tәzad;
Metr;

234 Oxşar cәhәtlәr fәrqli cәhәtlәrdәn daha güclü tәzahür edәn kompozisiya ifadәsi ….. adlanır.

•

Plastika;
Tәzad;
Assimetriya;
Nüans;
Ritm;

235 Dizayn reklamında dinamik qanununauyğunluğunu ifadә edәn fәrqli elementlәr sırasının xüsusiyyәtlәrinin
ardıcıl dәyişmәsi ….. adlanır.

•

Nyuans;
Metr;
Statika;
Ritm;
Plastika;

236 Dizayn kompozisiyasında bәrabәr ölçülәrin tәkrarlanması nәticәsindә yaranan ifadәlik vasitәsi ..… adlanır.
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•

Dinamika;
Asimmetriya;
Simmetriya;
Metr;
Ritm;

237 Kompozisiyanın hansı ifadәlik vasitәsi hissәlәrin tarazlığı zamanı sabitlilik, bitkinlik tәәsüratı yaradır?

•

Tәzad;
Ritm;
Asimmetriya;
Simmetriya;
Dinamika;

238 Dizaynda bir neçә müxtәlif xüsusiyyәtlәr birgә fәaliyyәtdә olaraq hansı sistem dәyişmә qabiliyyәtinә
malikdir?

•

Ritmik;
Dissemetrik;
Simmetrik;
Assimetrik;
Metrik;

239 Kompozisiyanın kulminasiya nöqtәsini ….. qeyd edir

•

Statik hәll;
Metrik tәkrar;
Ritmәk yerlәşmә;
Bir neçә oxların kәsişmәsi;
Dinamik hәll;

240 Assimetriya … demәkdir.

•

Hissәlәrin oxa qarşı bәrabәr yerlәşmәsi;
Dissimetriya;
Hissәlәrin metrik yerlәşmәsi;
Simmetriyanın qeyrimövcudluğu;
Hissәlәrlә pozulmuş simmetriya;

241 Bu xüsusiyyәtlәrin hansıları kompozisiyanın iki mühüm xüsusiyyәtlәrindәndir?

•

Iqlim vә funksional şәraitlәrin uyğunluğu;
Üslub müxtәlifliyi vә forma gözәlliyi;
Texniki vasitәlәrlә inşaat materiallarının vәhdәti;
Üslub vәhdәti vә forma bitkinliyi;
Iqlim vә funksional şәraitlәrin uyğunluğu;

242 Dizayn reklamında kompozisiyanın istiqamәtlәnmәsi hansı ifadәlik vasitәsi ilә ifadә edilir?

•

Tәzad;
Ritm;
Statika;
Dinamika;
Metr;
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243 Assimetrik kompozisiyanı birlәşdirәn әsas ifadәlik vasitәsi hansıdır?

•

Eynilik;
Oxşarlıq;
Metrik tәkrar;
Dissemetrik yerlәşmәsi;
Hissәlәrin tabeçiliyi;

244 Canlı tәbiәtdә geniş yayılan vә kompozisiyada bәdii  ifadәlik vasitәlәri kimi tәtbiq edilәn simmetriyanın
qismәn pozulmuş növü necә adlanır?

•

Eynilik vә oxşarlıq;
Harmonizasiya;
Assimetriya;
Dissemetriya;
Funksiya;

245 Simmetriyanın әn geniş yayılmış növü hansıdır?

•

Vintvari simmetriya;
Kortәbii simmetriya;
Mәrkәzi ox simmetriyası;
Güzgü simmetriyası;
Diaqonala qarşı simmetriya;

246 Dizaynda kompozisiya ahәngdarlğı hansı vasitәlәrlә әldә edilir?

•

Elementlәrin müxtәlifliyi;
Tabeçilik vә tәzad vasitәlәri ilә;
Oxşarlıq vә eynilik qanunları ilә;
Kompozisiyanın ifadәlik vasitәlәri ilә;
Vәhdәtin pozulması ilә;

247 Nәşrin strukturu vә kompozisiyanın tәhlili әsasında tәrtib olunan nәdir?

•

obraz
kompazisiya
kommunikasiya
konsepsiya
obyekt

248 Sistemlәşdirmә necә xarakter daşıyır?

•

qapalı
ancaq xarici
ancaq daxili
daxili vә xarici
açıq

249 Qәzet vә jurnal dizaynında sistemli dizaynın predmeti nәdәn ibarәtdir?

•

konsturksiyadan
nәşrin bütöv sturuklaşmış modelindәn
tematik vahidlәrdәn
onların tәrtibatından
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modellәşdirmәdәn

250 Әvvәlcәdәn işlәnmiş sxem әsasında düzüm haqqında ilk dәfә kimin kitabında mәlumat verilir?

•

A. Zavinskiy
V. Muxuna
F.M. Kerjentsev
V. Tatlin
A. Rodçenko

251 Keçәn әsrin 20ci illәrindә dövri nәşrlәrin tәrtibatı neçә tәşkiledicidәn әmәlә gәlirdi?

•

3
2
5
6
4

252 Reklamda mühüm rol oynayan tәsvirin uyğunluğu nәdir?

•

onun vacibliyi
onun perspektivliyi
onun dәrk olunmasının mürәkkәbliyi
onun dәrk olunmasının sadәliyi
onun qırışıqlığı

253 Reklamın hәr hansı bir müәssisәsinin verdiyi mәlumata әsasәn istehsalda düzәlişlәr verilmәsi fәaliyyәti
necә qiymәtlәndirilir?

•

bunlardan hes biri
firma nişanını tәlәb edir
firmanın imicini aşağı salır
firmanın imicinin yüksәldilmәsi
müәssisәnin mәcmunu genişlәndirilmәsi

254 Stabil reklam layihәsini işlәmәyә manne olan hansı amillәrdir?

•

7
5
2
marketinq tәdqiqatının 1 dәfә aparılması
6

255 Reklam agentliklәrinin işinin әsasını nәlәr tәşkil edir?

•

bunlardan heç biri
müәssisәlәrin tәlәbinin öyrәnilmәsi
әhalinin tәlәbinin formalaşması
sәnayecә inkişaf etmiş müәssisәlәrin çoxluğu
firmanın strukturunun tәkmillәşmәsi

256 Korrektiv model nәyә istiqamәtlәnir?
bunlardan heç biri deyil
obyektin subyektә görә formalaşması
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•

subyektin uyğunlaşması
obyektin uzunmüddәtli istifadәsinә daxili ehtiyatlar bazarında daim tәkminlәşmәsinә
modelin ümumi modellә uyğunlaşması

257 Qәzetin şәhәr dәrәcәsindәn ümumdövlәt qәzetinә çevrilmәsindә ona tәsir edәn amillәr?

•

iqtisadi faktor
keçid dövrü
bazarda oxucu tәlәbinin azalması
mәtbuat bazarının dinamik inkişafı struktur xarakteristikasının dәiyşdirilmәsi, oxucuların yeni qrupunun cәlb edilmәsi
әhalidә oxumağa hәvәsin sönmәsi

258 Mövcud startegiyanın dәyişmәsinә tәsir edәn amillәr hansılardır?

•

dizaynerin bacarıqsızlığı
kompozisiya variantları
konstruktor elementlәri
dizayner bacarığı, sәyi vә daha çox dünyagörüşü
ilkin layihәdә buraxılmış rәhbәr

259 Reklamın miqdarca artımı mәrhәlәsindә yәni müştәri uğrunda mübarizәdә rolu nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisә sәviyyәsindә
vergi tәşkilatı tәrәfindәn
nazirlik sәviyyәsindә
qanun çәrçivәsindә hәllindәn
iqtisadi sәviyyәdә

260 Tәrbiyә prosesindә reklamçının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

psixoloji cәhәtdәn hazırdır
ayrı reklama yol vermir
şәxsiyyәti formalaşdırır
onu mәnәnәvi mәsuliyyәti, etikası
estetik zövqü inkişaf etdirir

261 Reklam auditoriyasında kimlәrә üstünlük verilir?

•

kişilәr
ahıllar
yetkinlәr
yeniyetmәlәr vә uşaqlar
qadınlar

262 Reklam fәal olduqda öz sifarişçilәrinә necә tәsir göstәrir?

•

proqnoz tәlәbi
sifarişçilәrin sifarişini dәqiqlәşdirmәyi tәlәb edir
sifarişçilәri özünә cәlb edir
tәlәbi formalaşdırır
daimi tәlәbi әsas götürür

263 Reklamın auditoriyada çalışdığı vә öz dәyәrlәrini vә tәlәbini formalaşdıqda bir halda reklam necә әks
olunur?
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•

müsbәt
passivaktiv
passiv
aktiv
mәnfi

264 Reklam auditoriyada nә üsün öz dәyәrlәrini qәbul etmәyә çalışır?

•

yeni dәyәrlәrә üstünlük verilir
köhnә dәyәrlәr nәzәrә alınmır
tәklif formalaşdırılır
tәlәblәr formalaşdırılır, köhnә dәyәrlәrә sәslәyir
yeni tәlәblәr formalaşdırılır

265 İstehlak malının xarakteristikasının müәyyәnlәşdirilmәsindә reklamın özünә hansı tәsirlәr olur?

•

mәzmununu
strukturunu
reklam mәzmun vә formasını dәyişdirir
funksiyasını
adını

266 İstehlak malının görkәmini vә mәzmununu kimlәr müәyyәn edir?

•

әmtәәşünaslar
texnoloqlar
iqtisadçılar
psixoloq vә sosioloqlar
kommersantlar

267 Hansı dizayn növündә layihә obrazının formalaşması perspektiv ünvanlaşmışdır?

•

heç biri
sәnaye dizayn
subyektiv dizayn
sistemli dizayn
obyektiv dizayn

268 Yeni obyektin strukturu vә funksiyasını izlәyәn zaman proektiv modelin istifadә olunması hansı modelin
tiplәrinә aiddir?

•

siyasi
keçid
analitik
konstruktor
iqtisadi

269 Sosium modelinin fәaliyyәtinin әsas cәhәtlәri hansılardır?

•

yalnız bәdiilik
analitik, konstruktorluq, bәdiilik
bazarda malın irәlilәmәsinә tәkan vermәk
yoxdur
yalnız analitik
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270 Sistemli dizaynda layihә dozasının formalaşması nәyә ünvanlanmışdır?

•

imicә
istehsala
dәbә
modelә
perspektivә

271 Sistemli dizayn subyekti fәaliyyәtinin konstruktorluq aspekti aşağıdakılardan hansı ilә әlaqәdardır?

•

obyektin funksiyası ilә
dizaynerin işi ilә
obyektin hәdәf yönümlülüyü ilә
obyektin quruluşu ilә
obyektin mәzmunu ilә

272 Sistemli dizayn subyekti fәaliyyәtinin hansı modeli obyektin hәdәf yönümlülüyü ilә bağlıdır?

•

iqtisadi model
konstruktor modeli
keçid modeli
analitik model
sosium modeli

273 Sistemli dizayn subyekti fәaliyyәtinin hansı aspekti obyektin quruluşu ilә әlaqәdardır?

•

dizayn aspekti
sistemli yanaşma aspekti
obyektiv aspekti
konstruktorluq aspekti
kommersiya aspekti

274 Sistemli dizayn subyekti fәaliyyәtinin analitik modeli nә ilә bağlıdır?

•

mәhsulun görünüşü ilә
iqtisadisosial amillәrlә
obyektin quruluşu ilә
obyektin hәdәf yönümlülüyü ilә
mәhsulun ölçülәri ilә

275 Reklam agentliklәrnin miqdarının fasilәsiz olaraq artması, sifarişçi axının güclәnmәsi nәyә tәsir göstәrir?

•

mәhsulun bazarda hәrәkәtinә
modellәrdәn istifadәdәn imtinaya
analitik modelin istifadәsinin genişlәnmәsinә
marketinq tәdqiqatlarının genişlәnmsinә
müәssisәnin iqtisadi sәmәrәliliyinә

276 Marketinq tәdqiqatlarının zәruriliyi haqqında reklam üzrә IV Beynәlxalq konqress neçәnci ildә tәşkil
olunmuşdur?

•

2001
1960
1950
1994
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1989

277 Konstruktor modelinin birinci tipinә aşağıdakılardan hansı aiddir? 1. firma stilinin izlәnmәsi tapşırığı; 2.
yeni yaranmış müәssisәnin reklam strategiyası; 3. әvvәlki reklam fәaliyyәtindәn imtina edәn firmaların işinin
yenidәn qurulması.

•

yalnız 1
3.1
1.2
hamısı
heç biri

278 Konstruktor modelinin әsasını nә tәşkil edir?

•

iqtisadi situasiyada dәyişikliklәr
struktur elementlәri
auditoriyanın xarakteristikası
gәlәcәk reklam mәhsullarının ideal strukturu haqqında tәsәvvürlәr
obyektin quruluşu

279 Konstruktor modeli nәyә xidmәt edir?

•

düzgün cavab yoxdur
konsturktor modelinin tiplәrini tәyin edir
dizaynerin işinin istiqamәtini müәyyәnlәşdirir
әsas struktur elementlәri tәyin edir
firmanın stilinә tәsir edir

280 Hansı model obyektә yeni keyfiyyәtlәr verilmәsi vasitәsilә onun istifadә sferasının genişlәndirilmәsinә
istiqamәtlәnir?

•

iqtisadi model
sosium modeli
konstruktor modeli
keçid modeli
analitik model

281 Hansı dizayn növündә layihә obrazının formalaşması perspektiv ünvanlaşmışdır?

•

heç biri
sәnaye dizayn
subyektiv dizayn
sistemli dizayn
obyektiv dizayn

282 Gәlәcәk reklam mәhsullarının ideal strukturu haqqında tәsәvvürlәrin tәşkili, onun funksiyaları vә
auditoriyanın xarakteristikalarından asılı olaraq konstruksiyanın formalaşması hansı modeldә öz ifadәsini tapır?

•

iqtisadi model
sosium modeli
keçid modeli
konstruktor modeli
analitik model
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283 Dizaynerin yaratdığı obyektin görkәmi vә ya funksionallığına tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?1. obyektin
yaradılma sәbәbi; 2. istehsal üsulu; 3. mövcud olma müddәti; 4. insanla qarşılıqlı tәsirlәri.

•

hamısı
1,2,3
1,3,4
heç biri
1 vә 4

284 Dәbdә olan modellәr yeni xüsusiyyәtlәr әldә etdikdә tәlәb hansı istiqamәtә yönәlir?

•

dizgün cavab yoxdur
iqtisadi sferaya
tәkliflә eyni istiqamәtdә
tәlәblә eyni istiqamәtә
sosial sferaya

285 Reklamda subyektivliyin fәaliyyәtindә analitik cәhәt nә ilә bağlıdır?

•

mәhsulun gözәl estetik görünüşә malik olması ilә
analitik model ilә
mәhsulun bazarda hәrәkәti ilә
sifarişçinin mәhsulunun marketinq tәdqiqatları ilә
mәhsulun gözәl estetik görünüşә malik olması ilә

286 Layihәnin mәqsәdi vә bu mәqsәdә nail olmağın üsullarını әsaslandıran nәdir?

•

proqram
layihәlәndirmә
optimal model
dizayn konsepsiyası
tipoqrafiya

287 Materialların xüsusiyyәtlәrinin istifadә olunması ilә dizaynerә obyektinin funksiyasını daha adekvat ifadә
etmәyә imkan verәn әnәnәvi dizaynın hansı vasitәsidir?

•

heç biri
sistemli
bәdii
materialşünaslıq
semiotik

288 Müştәrinin arzularının layihәdә hansı dәrәcәdә nәzәrә alınması vә potensial istehlakçı, qarşısında mәhsulun
hansı görkәmdә duracağı nәdәn asılıdır?

•

modellәşdirmәdәn
reklamdan
mәhsulun keyfiyyәtindәn
dizaynerin peşakarlığından
layihәlәndirmәdәn

289 Sosium modelindә subyekt qismindә kimlәr çıxış edir?
yalnız reklam agentliyi
yaradıcılıq qrupu, iqtisadçı alim, sosioloq
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•

yalnız yaradıcılıq qrupu
yaradıcılıq qruppu, ayrıca dizayner, reklam agentliyi
reklam agentliyi vә kommersiya bankı

290 Reklamın görkәmi (forması) vә mәzmununa nә tәsir göstәrir?

•

alıcı tәlәbatı
iqtisadi siyasi hadisәlәr
iqtisadi inkişaf
cәmiyyәtin psixoloji parametri, tәhsil sәviyyәsi
tәlәb vә tәklif qanunu

291 Reklam nәyә xidmәt edir?

•

bazar münasibәtlәrinin genişlәnmәsinә
tәlәb vә tәklifin razılaşmasına
mәhsul haqqında informasiyanın әldә edilmәsinә
malın bazarda irәlilәmәsinә
istehsalçı zövqünün formalaşmasına

292 Reklam fәaliyyәti sferasını nә tәnzimlәyir?

•

istehlakçı
resipient
müәssisә rәhbәri
qanunvericilik
satıcı

293 Müasir vә mürәkkәb dizaynlı orijinalların çap formasının hazırlanması vә sonra da tirajlanması üçün nәyin
olması zәruridir?

•

yalnız peşә vәrdişlәrinin
dizayın
reklamın
müfaviq avadanlıq vә peşә vәrdişlәrinin
yalnız müvafiq avadanlıqların

294 Materialda obrazlı görmәnin möhkәmlәndirilmәsi üsulunu nә formalaşdırır?

•

reklam
tәhsil sәviyyәsi
istehlakçı psixologiyası
mәdәni әnәnәlәr vә müasir tendensiyalar
dizayn

295 Mәdәni әnәnәlәr vә müasir tendensiyalar nәyi formalaşdırır?

•

dizayn sisteminin inkişafını
auditoriyanın zövq vә stereotiplәrinin inkişafının
müasir dizaynlı orijinalların çap formasının hazırlanmasını
dizaynda vizual formalarda dәrketmәnin xarakterini vә materialda obrazlı görmәnin möhkәmlәndirilmәsi üsulunu
cәmiyyәtin tәhsil sәviyyәsinin artımını

296 Kommersiya banklarında gözlәnilmәz dәyişiklik baş verәn zaman onlar nәyә mәcbur olurlar?
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•

konsturktor modelindәn istifadә olunmasından imtina etmәyә
profillәrini dәyişmәyә
reklam agentliklәri ilә әlaqәni kәsmәyә
reklam strategiyalarını hüquqi şәxslәrdәn fәrdi әmanәtçilәrә yönәltmәyә
sosium modelindәn istifadә etmәyә

297 Keçid modeli nәyә istiqamәtlәnir?

•

obyektin strukturunun vә funksiyasının izlәnmәsinә
firmaların işinin yenidәn qurulmasına
reklam vasitәlәrindәki tәbliğatı operativ dәyişmәyә
obeyktә yeni keyfiyyәtlәr verilmәsi vasitәsilә onun istifadә sferasının genişlәndirilmәsinә
yeni yaranmış müәssisәlәrin reklam strategiyasının müәyyәnlәşmәsinә

298 İstehlakçı cәmiyyәtini nә tәrbiyә edir?

•

estetik hiss
tәklif
tәlәb
reklam
estetik zövq

299 İqtisadi situasiyada gözlәnilmәz dәyişiklik baş verәn zaman reklam agentliklәri nәyә mәcbur olur?

•

dizaynerlәri dәyişmәyә
obyektә yeni keyfiyyәtlәr vermәyә
kommersiya bankları ilә razılaşmaya
reklam vasitәlәrindә bağlanmış tәbliğatı operativ dәyişmәyә
konstruktor modelindәn istifadә etmәyә

300 Hansı modeldә subyekt kimi reklam agentliyi, yaradıcılq qruppu ayrıca dizayner çıxış edir?

•

konstruktor modeli
analitik model
bazar iqtisadiyyatı
sosium
sәnaye modeli

301 Dizaynda vizual formalarda dәrketmәnin xarakterini nә formalaşdırır?

•

konstruktor modeli
mәdәni әnәnәlәr vә müasir tendensiyalar
cәmiyyәtin psixoloji parametrlәri
tәhsil sәviyyәsi
estetik hiss

302 Dizayn sisteminin hansı modeli verilmiş obyektin mürәkkәb quruluşunu aydın tәsәvvür etmәyә, bütövlüyün
çәrçivәsindә hәr bir altsistemin hәyat qabiliyyәtini tәyin edәn zәruri vә kifayәtedici komponentlәri seçmәyә vә
onun dinamikasının izlәmәyә imkan verir?

•

konstruktor modeli
sosium modeli
analitik model
sәnaye modeli
sistemli model
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303 Reklam dizaynının tәkamül yolunu nәlәr müәyyәnlәşdirir?

•

ticarәtsәnaye tәyinatlı reklam
ticarәt sәnaye tәyinatlı reklamdan istehlakçıyadәk rubrikalı reklam
birbaşa sosiuma ünvanlama
istehlak reklamı
rublikalı reklam

304 Müәssisәlәrin qısa müddәt әrzindә artımı nәyin artmasında әksini tapır?

•

reklam agentliklәrinin artımı
firmaların artımında
tәşkilatların artımında
firma nişanlarının artımında
heç nәyin artmasından asılı deyildir

305 Reklam vasitәlәrinin fәaliyyәtini yaşadan nәdir?

•

müәssisә
firmanın ovu
müәssisә vә tәşkilatlar
tәşkilatlar
fәaliyyәt mәrhәlәlәri, hәr gün yeniyeni müstәvilәrin qәbulu

306 İstehlak bazarının әsas böyümә sәrhәdini nәlәr müәyyәnlәşdirir?

•

yalnız müәssisәlәr
yalnız firmalar
müәssisәlәr, tәşkilatlar, firmalar
yalnız tәşkilatlar
firmalar vә tәşkilatlar

307 Azәrbaycanın istehlak bazarın özünәmәxsusluğunu müәyyәn edәn amillәr nәdir?

•

passivliyi
dinamikliyi
hәcmlilik
sistemlilik
funksionallığı

308 Bazar sisteminin inkişafında әsas rolu kim oynayır?

•

polifoloqlar
iqtisadçılar
psixoloqlar
kimyaçılar
fiziklәr

309 Bazar subyektlәrinin fәaliyyәti nәlәrin kömәkliyi ilә öyrәnilir?

•

dizaynerlәrin
reklam vericilәrinin
reklam obyektlәrinin
reklam subyektlәrinin
reklam tәşkilatçısının
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310 Auditoriyanın zövq vә stereotiplәrini nә formalaşdırır?

•

istehlakçı zövqü
mәdәni әnәnәlәr vә müasir tendensiyalar
dizayn
reklam
istehlakçı mәdәniyyәti

311 Alıcı tәlәbatını nә formalaşdırır?

•

tәlәb
reklam
estetik hiss
estetik zövq
tәklif

312 Sösium modeli nәyә imkan verir?

•

әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәyә
texnika vә texnologiyadan az istifadә etmәyә
istehlakçı zövqünün formalaşmasına
verilmiş obyektin mürәkkәb quruluşunu aydın tәsәvvür etmәyә
müәssisәnin iqtisadi inkişafının surәtlәnmәsinә

313 Reklam nәyi formalaşdırır?

•

tәklifi
tәlәb vә tәklifi
malın funksiyalarını
istehlakçı zövqünü
alıcı tәlәbatını

314 Müasir cәmiyyәtdә reklamın iqtisadi vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

işçilәrdәn sәmәrәli istifadә
ticarәt sahәsindәn sәmәrәli istifadә etdirilmәsi
qurğu kimi onun әks etdirilmәsindәn
mal dövriyyәsinin inkişaf etdirilmәsi
tәdavül xәrclәrinin inkişaf etdirilmәsi

315 Reklam mәhsulunun tәhlil edilmәsi nәlәrdәn ibarәtdir?

•

alternativ tәlәbin qeydә alınması
bazar konyukturunun inkişafını izlәmәk vә prioritet sahәlәrin müәyyәn etmәklә
tәlәbin öyrәnilmәsi
tәlәbin prqnozlaşdırılması
nisbi tәlәbin dәqiqldәşdirilmәsi

316 Kommersiya reklamının әsası nәdir?

•

tәrbiyә edilmәsi
onun mövcudluq mәnbәyi, fәaliyyәt sferası vә iqtisadiyyatıdır
әhalini maraqlandırılması
formalaşması
zövqün inkişaf etdirilmәsi
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317 Bunlardan hansı reklamda daha çox konkretliyә malikdir?

•

illiustrasiya
mәtn
şәkillәr
tәsvir
resipient

318 Çap reklamında materialların verilmәsinin әsas vasitәsi nәdir?

•

illustrasiyalar
tәsvir
tәsvir vә şәkillәr
şәkillәr
tәsvir vә illustrasiyalar

319 Reklam obyektinin obrazının yaradılmasında әsas vasitә nәdir?

•

resipient
tәsvir vә illiustrasiyalar
tәsvir
illiustrasiyalar
resipient vә illiustrasiyalar

320 Tәsvirin verdiyi informasiya üçün nә xarakterikdir?

•

emosional yük
çox mәnalılıq, böyük emosional yük, әhval ruhiyyәni tez yaratmaq
çox mәnalılıq vә әhval ruhiyyәni tez yaratmaq
böyük emosional yük vә çox mәnalılıq
әhval rühiyyәni tez yaratma vә böyük emosional yük

321 Resipientin özәlliyi nәdәn ibarәtdir?

•

pesiment zәif olur
az sәy vә vaxt sәrf edәrәk illustrasiyanı qavrayır
çox sәy vә vaxt sәrf edәrәk illustrasiyanı qavramır
illustrasiyanın qavranılmasında heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
pesiment gücü olub

322 Qәzetlәrdә reklamın prinsipial modeli hansı struktur elementlәrindәn ibarәtdir?

•

firma nişanı vә ünvan mәlumatları
әsas mәtn, informativ hissә, loqotip, tәsvir, xarici nişanlar
başlıq, illustrasiya, deviz, firma nişanı
başlıq, illustrasiya, әsas mәtn, deviz, firma nişanı, ünvan mәlumatları
deviz, loqotip, ünvan mәlumatları

323 Reklamda әsas mәtnin funksional hissәlәrini göstәrin

•

heç biri
әqli vә direktiv
interaktiv vә poetik
poetik, informativ, direktiv
yalnız informativ
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324 Qәzet reklamında әsas funksional olaraq neçә hissәyә bölünür?

•

6
4
2
3
5

325 Nәyә uyğun olaraq reklam müraciәtinin әsas mәtni potensial istehlakçıda malı almağa hәvәs doğrutmalı onu
konkret hәrәkәtlәrә zövq etmәlidir?

•

tәsvirә
devizә
qәzetin qiymәtinә
D. Lundun düsturuna
әsas mәtnә

326 Bunlardan hansı müәssisәnin qrafik simvollarıdır?

•

eskiz
loqotip
firma nişanı
firma nişanı vә loqotip
marka

327 Doktor Maytik dәrman preparatılarının reklam lövhәsindә hansı deviz verilmişdir?

•

«etibar»
«sakitlik»
«sәssizlik vә etibar»
«sakitlik vә inam»
«inam»

328 Firma stilinin ayrılması elementi kimi Deviz hansı halda dәyişir?

•

tәlәbdәn asılı olaraq dәyişir
alıcının qәrar vermәsi ilә
reklam strategiyası dәyişmәdikdә
reklam strategiyası kardinal olaraq dәyişdikdә
alıcının qәrarı heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir

329 Deviz nәdә rol oynayır?

•

funksional hissәlәrdәn biri kimi çıxış edir
alıcının qәrar vermәsindә
alıcının hәrәkәtә keçmәsindә
alıcının qәrar vermәsindә vә hәrәkәtә keçmәsindә
alıcının qәrar qәbul etmәsinә mane olur

330 Hansı funksional hissә müraciәtin fikir mәrkәzi hesab olunur?

•

heç biri
informativ vә poetik
poetik
informativ
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әsas mәtn

331 Әsas mәtnin hansı funksional hissәsindә birbaşa reklam obyekti göstәrilir?

•

reklam obyekti ümumiyyәtlә qeyd olunmur
«poetik vә informativ»
«poetik»
«informativ» hissәsindә
әsas mәtndә

332 Poetik adlandırılan hissәdә nәlәr әvvәlcәdәn inkişaf etdirilir?

•

obrazlı xәtt
ideya vә motivlәr
obrazıl xәtt, ideya, motivlәr
obrazlı xәtt, ideya
motivlәr

333 Әsas mәtnin poetik adlandırılan hissәsinin xüsusiyyәti nәdir?

•

oxucunun intellekt sәviyyәsindәn
oxucunun hissetmә sistemlәrini işә yüklәmәk vә dәrketmә kanalını vizualdan verbala keçirmәk
dәrketmә kanalını vizualdan verbala keçirmәk
oxucunun hissetmә sistemlәrini gәlәcәk işә köklәmәk
burada vizual vә verbalın kesidindә söz gedә bilmәz

334 Әsas mәtn funksional olaraq neçә hissәyә bölünür?

•

5
4
2
3
6

335 Reklam obyektinin adı çәkilәn zaman nәlәr vurğulanır?

•

vә ya heç biri
obyektin keyfiyyәti
obyektin xassәsi
obyektin xassәsi, keyfiyyәti
obyektin kәmiyyәti

336 İlk dәfә harada reklam obyektinin adı çәkilir?

•

obrazda
şәkildә
tәsvirdә
mәtndә
elementdә

337 Mәtn üçün xarakerikdir:
şәkillәrin obrazını tamamlayır
başlıq vә illustrasiyanın obrazını tamamlayır C) illustrasiyanın obrazını tamamlayır
başlıq vә illustrasiyanın obrazını tamamlayır

•
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•

başlığın obrazını formalayır
tәsvirin obrazını tamamlayır

338 Hansı düstur reklam müraciәtinin әsas mәtninin potensial istehlakçıda malı almağa hәvәs yaratmalıdır?

•

A. Yarbus
V.Höte
C.Henri
D. Lundun
M. Penfildin

339 Әhvalruhiyyә illustrasiaynın birbaşa tәyintından başqa necә yaradılır?

•

tonlarla
illustrasiyadan başqa heç nә ilә
effektlәrlә
çalarlarla
kölgәlәrlә

340 Başlıq vә illustrasiya arasındakı rabitәyә Rele adını kim vermişdir?

•

V. Höte
Bartes
C.Henri
D. Lundun
A. Yarbus

341 Başlıq vә illustrasiyanın birlşәmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn rabitәnin adı nәdir?

•

tәsvir
Rell
reqlament
dizayn
obraz

342 Başlıq vә illustarsiyanın әhәmiyyәti hansı nisbәtdәdir?

•

illustrasiya olmasa da olar
başlıq üstünlük tәşkil edir
eyni dәrәcәdә
illustrasiya üstünlük tәşkil edir
başlıq olmasa da olar

343 V. Maytın reklamında bütün sahәnin illustrasiyanın tutması nәyә xidmәt edir?

•

reklamın mәzmunu kimi
reklamın fonu kimi
reklamın hәcmi kimi
reklamın obrazının keyfiyyәtinә
reklamın keyfiyyәti kimi

344 V. Maytın reklamında bütün sahәni nә tuturdu?
illustrasiya
mәtn
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•

başlıq
tәsvir
şәkil

345 V. Maytın dәrman preparatlarının reklamının ölçüsü nә qәdәr idi?

•

A4 formatının ¼i qәdәr
A4 formatının ¾i qәdәr
A4 formatında
A3 formatının ¼i qәdәr
A3 formatında

346 Başlıq vә illustrasiyaya aid deyildir?

•

oxucuda әhval yaratma
reklam obeyktini nişanlaması
mal haqqında informasiya daşıması
mal haqqında informasiya daşıması vә reklam obyektini nişanlaması
oxucunu obraza salma

347 Başlıq vә illustrasiyanın xarakterik xüsusiyyәtlәri hansıdır?

•

oxucunu itirir
oxucuda әhval yaradır
oxucunu obraza daxil edir
oxucunu obraza daxil edir vә onda müsbәt әhval yaradır
oxucunu qıcıqlandırır

348 Başlıq vә illustrasiyanın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

izah etmәk
bir müddәt reklam mәtni üzәrindә saxlamaq
diqqәti cәlb etmәk vә onu bu müddәt reklam mәtni üzәrindә saxlamaqdır
diqqәti cәlb etmәk
alıcının dayandırmaq

349 Paralellik, metafoza, rifma kimi ünsürlәrin xüsusiyyәti nәdir?

•

rifma
paralelliyә yönәltmәk
resipientin diqqәtini yayındırmağa
resipientin diqqәtini cәlb etmәyә
metafoz

350 Bunlardan hansı başlıq vasitәsilә inandırmağa yönәldilmiş fәndlәrdәn hesab olunmur?

•

paralellik vә qafiyә
rifma
paralellik, rifma, qafiyә
qafiyә
paralellik vә rifma

351 Bunlardan hansı başlıq vasitәsilә inandırmağa yönәldilmiş fәndlәrdir?
qafiyә
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•

paralellik vә rifma
rifma
paralellik, rifma, qafiyә
paralellik vә qafiyә

352 Oxucunu başlıq vasitәsilә inandırmağa yönәldilmiş fәndlәr hansıdır?

•

bәnd
metafoza, kontekst
söz oyunu, metafoza
söz oyunu, kontekst, metafoza
sәtir

353 Başlığın diqqәti cәlb etmәsi üçün nә vacib hesab olunur?

•

etikası
auditoriyanın sәviyyәsi
auditoriyanın tәrkibi
reklam müraciәtinin dәqiq müәyyәn edilmiş auditoriyaya ünvanlanması
estetik qavrayışı

354 Amerikan reklamçılarının fikrincә başlıq nәdir?

•

başlıq oxucuda hәvәs yaradır
alıcının yalnız mövcud ehtiyacını ödәyir
alacının yalnız tәlәbini ödәyir
alıcının mövcud ehtiyacını vә ya istehlak tәlәbini ödәyir
onların fikrincә başlığın әhәmiyyәti yoxdur

355 Әsas mәtn hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

informasion, illustrasiya, poetik
illustarsiya, direktiv
direktiv, poetik, deviz
informasion, direktiv, poetik
illustrasiya, direktiv, poetik

356 Әsas mәtn neçә hissәdәn iabrәtdir?

•

7
5
4
3
6

357 Qәzetlәrdә reklamın prinsipial modeli hansı struktur elementlәrini nәzәrdә tutur?

•

başlıq, illustrasiya, әsas mәtn olunur
әsas mәtn, deviz, firma nişanı
firma nişanı, illustrasiya başlıq
firma nişanı, başlıq, әsas mәtn
başlıq illutsrasiya әsas mәtn, deviz, firma nişanı

358 Qevika firması hansı avtomobillәrin tәqdim edir?
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•

Mitsubishi
Mersedes
Nisan
Volksvagen
BMV

359 Bәzәn bir reklam çәrçivәsindә hansı firma nişanına rast gәlinir?

•

istehlakçı vә istehsalçıya
istehlakçıya
firmaya
istehlakçı vә firmaya
istehsalçıya

360 Oxucunun diqqәtinә hakim kәsilmәyin inanılmaz vasitәsi nәdir?

•

mәn gözәlәm
cәlb etmәk
mәhşurlaşmalarına inandırmaq
maddi mәnfәәt alacaqlarına çağırış
keyfiyyәtlilik

361 Reklam istiqamәtinin tanınmasında әhәmiyyәt kәsb edәn Volksvagen avtomobilinin özәlliyi nәdә idi?

•

onun qiymәtindә
onun yığcamlığında
onun surәtindә
onun miniatürliyindә
onun böyüklüyündә

362 Yeni reklam istiqamәti hansı avtomobillәrin reklamından tanınır?

•

Mitsubishi
Mersedes
Nisan
Volksvagen
BMV

363 Yeni reklam istiqamәtinin banisi kim olmuşdur?

•

A. Petrov
V. Mayt
R. Bartes
Pol Rend
Y. Petti

364 Bu istiqamәtlәrdәn hansı keçәn әsrin 5060cı illәrinә tәsadüf edir?

•

heç biri
yeni vә köhnә
«Köhnә reklam» istiqamәti
«Yeni reklam» istiqamәti
ilkin reklam istiqamәti

365 Başlıq vә illustarsiyanın funksional vәhdәti inkişaf etmiş ölkәlәrin reklamında nә vaxt yaranmışdır?
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•

keçәn әsrin 80cı illәrindә
keçәn әsrin 90cı illәrindә
keçәn әsrin 3040cı illәrindә
keçәn әsrin 5060cı illәrindә
keçәn әsrin 6070cı illәrindә

366 Başlıq vә illustrasiyanın әsas cәhәti nәdir?

•

dayanıqsız marağa sәbәb olur
reklamda heç bir әhәmiyyәt kәsb edir
oxucunun diqqәtini cәlb edir
oxucuya mane olur
reklamın keyfiyyәtinә mәnfi tәsir edir

367 Reklam növünün xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

funksional dәyәr yaradır
reklamın davametmә müddәti
funksional tәyinata malikdir
funksional
xassәlәri öyrәnir

368 Reklamda qarşılıqlı münasibәtlәrin dinamikası nә ilә müәyyәn olunur?

•

reklamın müddәti ilә
reklamın mәzmunu ilә
rekalmın tipi ilә
reklamın növü ilә
reklamın keyfiyyәti ilә

369 Dizayn işindә reklam müraciәtlәrinin istiqamәtlәri hansılardır?

•

funksional yönümlülük
vizual
verbal
verbal vә vizual
alternativ

370 R.Bartes hansı ölkәnin tәdqiqatçısı olmuşdur?

•

Amerika
Fransa
İngiltәrә
İtaliya
Almaniya

371 Lövbәr zәncirinin funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

heç bir deyil
yeri vә vaxtı tәmin edir
sıx әlaqәni tәmin edir
sıx әlaqәni, yeri vә vaxtı tәmin edir
gәmini quraşdırmaq

372 Bunlardan hansı mәtn vә tәsvirin tipidir?
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•

heç biri
rell
mühәrrik
lövbәr
lövbәr vә rell

373 Mәtn vә tәsvirlәrin tiplәrә fәrqlәndirilmәsinin müәllifi kimdir?

•

Pol Rend
Y. Petti
V. Mayt
R. Bartes
A. Petrov

374 Mәtn vә tәsvirlәrin neçә tipii vardır?

•

6
4
3
2
5

375 Mәtndә dәrhal dәrk olunma qaydası hansı mexanizmә әsaslanır?

•

yalnız aşağıdan yuxarıya
soldan sağa, aşağıdan yuxarıya
sağdan sola, yuxarıdan aşağıya
soldan sağa, yuxarıdan aşağıya
soldan sağa

376 Bunlardan hansı daha etibarlıdır?

•

illiustrasiya
şәkillәr
tәsvir
mәtn
resipient

377 Mәtn üçün nә xarakterikdir?

•

hadisәlәrin kәmiyyәtini әks etdirir
hadisәlәrin yalnız tarixini göstәrir
hadisәlәrin yalnız yerini göstәrir
hadisәlәrin dәqiq yerini vә tarixini göstәrir
hadisәlәrin mәzmununu әks etdirir

378 Rubrikalı reklam mahiyyәtilә nәyә yaxındır? I elana; II informasiya qeydlәrinә; III tәsvirә

•

I, III
II
I
I, II
IV

379 Rubrikalı reklam kimә ünvanlanır?
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•

xalqa
reklamın subyektinә
reklamın obyektinә
maraqlı oxucuya
kütlәyә

380 Hansı reklam öz janrını göstәrmir? I birbaşa; II dolayı; III kompleks

•

I, III
I, II, III
I, II
I
II, III

381 Borcetmәnin rolu nәyә ziddir?

•

reklamın özünә
reklam subyektlәrinә
reklamın elementinә
reklamın әnәnәvi tәcrübәsinә
reklam obyektlәrini

382 Bunlardan hansı gizli reklamın janrıdır? I redaksiya mәqalәsi; II Komins; III viktoriana

•

heç biri
I, III
I, II
I, II, III
II, III

383 Lüç gizli reklamı neçә janra ayırmışdır?

•

3
5
6
4
2

384 Bu terminlәrdәn hansı Lüçә mәxsusdur?

•

«faiz rolu»
«borcalma rolu»
«borcvermә rolu»
«borcetmә rolu»
«kredit rolu»

385 Borcetmә rolu termini kimә mәxsusdur?

•

Yarbus
V.Höte
T.Keniq
C.Lüç
Yarbus

386 Bunlardan hansı reklamın mәtbuatda verilmә üsuluna aiddir? I birbaşa II dolayı III kompleks
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•

I, II
I, II
yalnız I
I, II, III
yalınz II

387 Mәtbuatda verilmә üsuluna görә reklam neçә növdә olur?

•

3
4
5
2
1

388 Sual: Reklam müraciәtinin strukturu nәdәn asılıdır? I hәdәf auditoriyası II reklamın verilmә üsulundan III
reklamın növündәn

•

I, II
yalnız II
I, III
I, II, III
yalnız III

389 Dominanteq dedikdә nә başa düşülür?

•

ünsiyyәt
әskik olan
rәhbәrlik
üstün olan
münasibәt

390 Obrazı yaratmaq üçün nәlәr tәtbiq olunur?

•

normativ siralar
adı sıralar
mürәkkәb sıralar
assosiativ sıralar
ortamövqeli sıralar

391 İstehlak reklamını yerlәşdirmәk üçün nәlәrdәn istifadә olunur? I ixtisaslaşdırılmış nәşrlәrdәn II kütlәvi
informasiya vasitәlәrindәn III insan loqotipindәn

•

I, III
II
I
I, II
III

392 Bunlardan hansı әn kütlәvi reklamdır?I Nüfuzlu reklam II mötәbәr reklam III istehlak reklamı IV ticarәt
sәnaye reklamı

•

I, IV
IV
III
I, II, IV
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I, III

393 İstehlak reklamı kimә ünvanlanır?

•

firma işçilәrinә
istehsalçıya
heç kimә
alıcıya
müәssisә rәhbәrinә

394 İstehlak reklamı nәyi nәzәrdә tutur?

•

subyektlәrin fikir ayrılığı
qeyribәrabәr tәrәflәrin konfliktini
bәrabәr tәrәflәrin kommunikasiyasını
qeyribәrabәr tәrәflәrin kommunikasiyasını
bәrabәr tәrәflәrin konfliktini

395 Ticarәt – sәnaye reklamı nәlәrә arxalanır?I verbal elementlәrә II sәnәdli illustrasiyalara III vizual
elementlәrә IV bәdii illustrasiyalara

•

II, III
I, II, IV
I, III
I, II
I, III, IV

396 Ticarәt sәnaye reklamlarına harada rast gәlmәk olar?I ixtisaslaşdırılmış nәşrlәrdә II ticarәt jurnallarında III
qәzetlәrdә

•

I, II
I
I, III
I, II, III
II, III

397 Bunlardan hansı ticarәtsәnaye reklamının alt növlәridir?I ayrıca sәnaye vә ticarәt reklamı II topdan vә
pәrakәndә satış ticarәt reklamları III kәnd tәsәrüfatı reklamı

•

I, II
I, II, III
II, III
I
I, III

398 : Firmalar öz mәhsul, iş vә ya xidmәtini kimә tәklif edirlәr?I eyni tipli tәşkilat vә müәssisәlәrinә II müxtәlif
tipli tәşkilat vә müәssisәlәrә III valyuta bazarlarına

•

I, III
I
I, II
I, II, III
II, III

399 Ticarәtsәnaye reklamı nәyi nәzәrdә tutur?
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•

zәrәri
mәnfәәti
hüquqlu ünsiyyәt
rәqabәti
ticarәt prosesini

400 Ticarәtsәnaye reklamı nәyә istiqamәtlәnir?

•

alqısatqı prosesinin intensivliyinә
işgüzar tәrәfdaşların axtarışına
reklamın obeyktlәri arasındakı münasibәtә
işgüzar tәşkilatlarının kamillәşmәsi
sәnayenin inkişafına

401 Kompozisiya hansı elementin әsasında qurula bilәr?

•

firma markası
firma adı
firma simvolikası
firma loqotipi
firma devizi

402 Bunlardan hansı firma stili elementlәridir?I nişan; II loqotip; III deviz

•

II, III
I vә II
I, II, III
I, III
heç biri

403 Rәngarәng illustrasiyanın funksiyası nәdir?

•

obrazlı reklamın mәrkәzi elementini tәşkil edir
obraza reklama xidmәt etmir
nüfuzlu reklama tәsir etmir
obrazın yaradılması üzrә әsas vәzifәsi yerinә yetirir
nüfuzlu reklama birbaşa tәsir edir

404 Nüfuzlu reklamın element mәrkәzi nәdir?

•

reklamın özü
rәngarәng illustrasiya
çalarsız illustrasiya
obrazlı illustrasiya
mәtn illustrasiya

405 Bunlardan hansılar arasında әlaqә vardır?

•

obyektlәr arasında
müraciәt vә subyekt
müraciәt vә obyekt
tәklif vә subyekt
tәklif vә obyekt

406 Bunlardan hansı firmanın xeyrinә işlәyәn inamdırıcı arqumentlәridir?
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•

qeyd olunan ünsürlәrin hәr birindәn
faktiki sfarişin mәlumatları
texnoloji amillәrdәn
mәtbuat mәmulatlarından
ictimaiiaşә ünsürlәrindәn

407 Nüfuzlu reklamın formasına müstәsna olaraq nәlәr aiddir?

•

emosional tәsir vә imicin yaradılması
emosional tәsir, iman yaradılması vә saxlanılması
imicin yaradılması
imicin saxlanılması
emosional tәsir vә imicin saxlanılması

408 Bunlardan hansı nüfuzlu reklamın hәyata keçirilmәsinә aiddir?

•

kredit kartları
pullar
hesablaşmalar
hesabatlar
qızıl әsginazlar

409 Nüfuzlu reklam nәyә istiqamәtlәnir?

•

heç bir şeyә әsaslanmır
firmanın mövcudluğunun yada salınmasına
firmanın mövcudluğuna heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir
sadәcә firmanın mövcudluğuna
firmanın nüfuzunun artmasına

410 İngilis dilindәn tәrcümәdә nüfuzlu reklam neçә adlanır ?

•

sakitlik vә inam
xeyirxah iradә
xeyirxah ruh
yaxşı mövqe
sәssizlik vә inam

411 Nüfuzlu reklamın digәr adı?

•

mövqeli
möhtәrәm
mötәbәr
perspektiv
mövqesiv

412 Bunlardan hansı kommersiya reklamının baza tipini tәşkil edir?

•

ticarәt sәnaye vә istehlakçı
nüfuzlu
ticarәtsәnaye vә istehlakçı
nüfuzlu vә istehlakçı
ticarәt sәnaye vә nüfuzlu

413 Funksional tәyinatına görә kommersiya neçә baza tipinә bölünür?
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•

6
3
2
4
5

414 Tünd qәhvәyi rәngin әlamәti hansıdır?

•

stabillәşdirici
qıcıqlanmanın artmasını güclәndirir
tәlәbkarlıq
yenilәşdirici
iddialılıq

415 Bunlardan hansı kar tonlar ın rәnglәri üçün xarakterikdir? I qıcıqlanma doğurur; II qıcıqlanma doğurmur; III
diqqәti toplamağa kömәk etmir

•

I, III
II
I, II
I, II, III
II, III

416 Göy rәng üçün xarakterik әlamәt hansıdır?

•

tәcrid olunmuş rәngdir
mәsafәni vurğulayar
kontaktlılıq
işaqlandırıcı
dәyişkәnliyә

417 Periodik nәşrlәr incәsәnәt әsәrlәrindәn nә ilә fәrqlәnir? I formasına; II strukturuna; III hәcminә görә

•

II, III
I, II
I
II
III

418 Bu rәnglәrdәn hansı soyuqtünd rәng deyildir? I tünd boz; II qara göy; IIItündyaşılgöy; IV bozumtulmavi

•

I, III, IV
I, II, III
IV
II, III
III, IV

419 Bu әlamәtlәrdәn hansı tündqırmızı rәngә aiddir? I sakitlik; II iddialılıq; III tәlәbkarlıq; IV yenilәşdirici

•

I, III
I, II
II, III
I, IV
II, III
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420 Bunlardan hansı statik rәng hesab olunmur? I sarı yaşıl; II tünd qırmızı; III lili; IV bozumtulmavi

•

II, III
I, II
III, IV
I, III,
I, IV

421 Bozumtulmavi rәngin әlamәti nәdir?

•

tәkminlilik
tәcrid olunmuş
bağlılıq
yumşaq rәngdir
sirli duyğular oyadır

422 Yataq rәnglәrinә xas olan xüsusiyyәt hansıdır?

•

mәsafәni vurğulayır
tәmir rәnglәri söndürür
tәmiz rәnglәrdir
açıq rәnglәrdir
qıcıqlanmaları söndürür

423 Bunlardan hansı dezinteqrasiyaedici rәng deyildir?

•

göy
açıq göy
göyyaşıl
çәhrayı
bәnövşәyi

424 Dezinteqrasiyaedici dedikdә nә başa düşülür?

•

sәrt
hәssas
isti
soyuq
coşdurucu

425 Çәhrayı rәngin әlamәtlәri hansıdır?

•

mәsafәni vurğulayır
iradәlilik, hәyatsevәrlik
kontaktlılıq vә işıqlandırıcı
istilik vә rahatlıq
hәrәkәti vurğulayır

426 Stimullaşdırıcı rәnglәr hansılardır? I qırmızı; II çәhrayı; III sarı

•

I, III
I
III
I, II, III
I, II
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427 İsti qırmızı rәng necә tәsir bağışlayır?

•

coşdurucu
sәrt
sakit
oyadıcı
sarsıdıcı

428 Rәngin psixi tәsirlәri nәyә sәbәb olur?

•

heç nәyә tәsir etmir
beynin funksiyasını pozur
baş gicәllәnmәsinә
ürәk döyüntülәrinә
tәzyiqin dәytşmәsinә sәbәb olmur

429 Kondinskyin vurğuladığı tәklif hansıdır? I rәng fiziki tәsirdir; II rәng kimyәvi tәsirdir; III rәng heç nәyә
nüfuz etmir

•

III
II, III
I, II, III
I
I, II

430 Kondenstkiy nә tәklif etmişdir?

•

geyim haqqında
rәng haqqında heç bәhs etmәmişdir
rәng heç bir tәsirә malik deyil
rәng ikili tәsirә malikdir
rәng kimyәvi tәsirdir

431 Sarı rәng üçün xarakterikdir? I beynә stumullaşdırıcı tәsir edir II hissәlәri stimullaşdırır III dözümlülük
tәsiri bağışlayır

•

II
I, II, III
I, III
I
II, III

432 Çәhrayı rәng üçün xarakterikdir? I hissәlәri stimullaşdırır II qan dövranını sürәtlәndirir III yaxşı әhval
ruhiyyә yaradır

•

yalnız I
I, III
II, III
I, II, III
I, II

433 Mavi rәng üçün xarakterikdir?
dözümlülük tәsiri bağışlayır
iltihaba mәnfi tәsir edir
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•

beynә stimullaşdırıcı tәsir edir
antiseptikdir
qan dövranını sürәtlәndirir

434 Bunlardan hansı yaşıl rәngә aid deyildir?

•

yorğunluğu aradan qaldırır
qan tәzyiqini artırır vә tonusu azaldır
yuxusuzluğu aradan qaldırır
narahatlığı aradan qaldırır
qan tәzyiqini azaldır vә tonusu qaldırır

435 Bu alimlәrdәn hansı rәngin psixakaya tәsvirini vermişdir? I M. Derevire doktor L.Podolsk; II V.Höte; III
Yarrinbus

•

II, III
I, II, III
I, II
I
I, III

436 Rәnglәrin insanlara fiziki tәsiri kimlәr tәrәfindәn tәsdiqlәnib?

•

iqtisadçılar vә sosioloqlar
psixoloq vә iqtisadçılar
fizioloq vә sosioloqlar
fizioloq vә psixoloqlar
iqtisadçılar vә fizioloqlar

437 Kontekst dedikdә nә başa düşülür?

•

kainat
mühit
alәm
şәrait
sfera

438 Sarı rәng hansı duyğuları aşılayır?

•

heç bir duyğu aşılamır
hәssas
soyuq
isti
sәrt

439 İ.V.Hötenin fikrincә rәng necә xarakterizә olunur?

•

rәng çalarları ürәyә ziyandır
rәng çalarları insan beyninә pis tәsir edir
insanın şüuruna birbaşa tәsir edir
ürәyә yol tapır vә güclü tәsir edir
ürәyә xeyirlidir

440 İlk dәfә ayrıayrı rәnglәrin mәnasını sistemlәşdirmәyә kim cәhd etmişdir?
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•

R.Cons
J.V.Höte
A.L.Yarınbus
R.Bartes
Lyuşer

441 Küt bucaq horizontal rәssama hansı tәsvir bağışlıyırdı?

•

qara
sarı
qırmızı
sarı
ağ

442 Horizontal rәssama iti bucaq hansı rәngin tәsirini bağışlayırdı?

•

qırmızı
ağ
qara
sarı
mavi

443 Horizontal rәssama düz bucaq hansı rәngin tәsirini bağışlayırdı?

•

qırmızı
mavi
qara
ağ
sarı

444 Horizontal rәssama dioqanal hansı rәngin tәsirini bağışlayırdı?

•

qırmızı, boz
mavi, yaşıl
qırmızı, sarı
qırmızı, sarı
ağ vә soyuq

445 Horizontal kompozisiyanın vertikaldan fәrqi nәdәdir? I daha köklü olmasında; II ağırçәkili olmasında; III
mötәbәr görünüşündә

•

fәrqi yoxdur
I, III
II, III
I, II, III
I, II

446 Dioqanal nәyin simvoludur?

•

mәtnin
tәsvirin
reklamın
dinamikanın
horizontalluğun
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447 Tәbiәtin dәrk olunması prosesindә insan dünya tәşkilinin hansı yeni prinsiplәrini aşkar etmişdir? I ritm; II
simmetriya; III mütәnasiblik; IV tәzadlar

•

II, III, IV
I, III, IV
I, II, III
I, II, III, IV
I, II, IV

448 Bunlardan hansı qavrama prosesinә tәsir etmir?

•

şәxsiyyәtin sosial demoqrafik xarakteristikaları
şәxsiyyәtin әvvәlki hәyat tәcrübәsi
şәxsiyyәtin zahiri görünüşü
şәxsiyyәtin tәhsili
obyektlә tanışlıq dәrәcәsi

449 İnsanın necә baxması, necә görmәli nә ilә bağlı deyil? I şüurun mәzmunu; II insanın psixikası; IIIgözün
quruluşu vә xassәlәri

•

II, III
I, II
II
I
III

450 İnformasiyanın qavranılma prosesinin tәdqiqatları kim tәrәfindәn aparılmışdır?

•

C.Robert
V.Höte
Penfildin
L.Yarrınbus
Yarbus

451 İnformasiyanın qәbul edilmәsindә nә әhәmiyyәt kәsb edir?

•

ağız
qulaq
beyin
göstәr
burun

452 Dizayner ilk növbәdә hәdәf auditoriyasının hansı imkanlarını nәzәrә almalıdır? I sosioloji dәrketmә; II
psixoloji dәrketmә; III fizioloji dәrketmә

•

I, III
II
III
I, II
II, III

453 Bunlardan hansı yazma sәviyyәlәridir? I hadisәlәr II emosiyalar III böhranlar
II, III
I, III
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•

I, II
I
II

454 Penfildinin ekspertimentinә әsasәn yazma neçә mәrhәlәdә aparılır?

•

4
5
3
2
6

455 Tnfildin apardığı neyrocәrrahı eksperimentlәri üçün nә xarakterikdir?

•

insan beyni heç nәyә bәnzәmir
insan beyni müәyyәn mәnada radioyaya bәnzәyir
insan beyni cәmiyyәtin dәyişmәsilә dәyişir
insan beyni müәyyәn mәnada maqnitafona bәnzәyir
insan beyni tәkamül nәticsindә formalaşır

456 Elektrozondun kömәyilә aparılmış neyrocәrrahı ekspertimentin müәllifi kimdir?

•

T.Keniq
V.Höte
Yarbus
M. Penfildin
R.Bartes

457 Resipientin şüurunda çoxlu ani duyğuların oyanması vә onların keçmiş hәyat tәcrübәsinin üstünә gәlmәsi
ilә sintez olunan obraz hansıdır?

•

sadә
aktiv
sintez
passiv
adi

458 Reklamın yaradılması üçün әsas sütun nәdir?

•

şüur
tәlabat
müraciәt
obyektin obrazı
estetik hiss

459 Reklamın struktur vә kompazisiyasında obrazın nә qәdәr әks olunduğunu kim hәll edir?

•

reklamçı
işçi
rәhbәr
oxucu
dizayner

460 Reklam obyekti haqqında zәruri informasiyalara nәlәr aiddir?
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•

mәmulatın tәyinatı vә onun tәmin etdiyi rahatlığın sәviyyәsi
firmanın istehsal imkanları vә buraxılan mәhsulun hәcmi
rәqiblәrin mәhsulunun güclü vә zәif cәhәti
hamısı
mәhsulun istehlakçı qrupu vә sortu qiymәti

461 Reklam nә vaxt tәsirli olur?

•

elementlәrin sadәliliyi ön plana çәkildikdә
reklam edilәn obyekt baha qiymәtә satıldıqda
mürәkkәb rәsmlәrdәn istifadә olunduqda
tamaşaçının qavraması ideal obraza yaxın olduqda
dizayner reklamın doğruluğuna inandıqda

462 Reklam nә vaxt daha tәsirli olur?

•

elementlәrin sadәliliyi ön plana çәkildikdә
reklam edilәn obyekt baha qiymәtә satıldıqda
mürәkkәb rәsmlәrdәn istifadә olunduqda
dizaynerin tәqdim etdiyi reklam müraciәti obraza yaxın olduqda
dizayner reklamın doğruluğuna inandıqda

463 Reklam müraciәti hansı prosesdә resipientin şüurunda çoxlu ani duyğular oyadır?

•

danışma
görmә
eşitmә
dәrketmә
hiss etmә

464 Oxucu dizaynerin yaratdığı obrazın uğurluluğunu, reklamın strukturu vә kopazisiyasında obrazın nә qәdәr
әks olunduğunu hәll etdikdәn sonra nә baş verir?

•

reklama inam yaranır
estetik zövq formalaşır
istehlak
obrazın son transformasiyası
mәmulatın әldә olunması

465 Obyektin obrazının xarakteri necәdir?

•

hamısı
aktivpassiv
passiv
aktiv
heç biri

466 Obyektin obrazı nә üçün aktiv xarakterlidir?

•

çünki birlәşdirici sütundur
çünki dövrün әnәnәlәrinә uyğundur
çünki gerçәkliyә yaxındır
çünki reklamın yaradılması üçün әsas sütundur
çünki dövrün әnәnәlәrinә uyğundur
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467 Obrazın yaşayış mühiti nәdir?

•

istehlakçı kimi
obrazın formalaşdığı mühit
düşüncә tәrzi
şüurun xüsusi tәsәvvür vә ya tәxәyyüllәrinin fazası
istehlakçı zövqü

468 Obraz öz ifadәsini nәyin vasitәsilә tapır?

•

şüurun
elementlәrin
dizanyerin
plastikanın
nәşriyyatın

469 Obeyktin obrazının yaranması prosesinә nә tәsir edir?

•

heç biri
gerçәkliyin dizayner tәrәfindәn qavranilması xüsusiyyәtlәri
dünyagörüşünün xarakteri
dövrün mәdәni әnәnәlәri
hamısı

470 Obeyktin formasının mürәkkәb, ancaq tanınan konsturksiyanı müәyyәnlәşdirmәyә imkan verәn nәdir?

•

nәşriyyat
element
obraz
ornament
şüur

471 Mәmulatda tәyinatı vә onun tәmin etdiyi rahatlığın sәviyyәsi, mәhsulun istehlakçı qruppu vә satış qiymәti,
firmanın istehsal imkanları vә s. nә zaman öyrәnmәlidir?

•

bazarda mәmulat artımı yarandıqda
tәlәb vә tәklif bәrabәrlәşdikdә
mәmulat satışa çıxarıldıqda
ilkin layihәnin işlәnmәsinә başlamazdan әvvәl
istehlakçıların marağı çoxaldıqda

472 İlkin layihәnin işlәnmәsinә başlamazdan әvvәl dizayner nә etmәlidir?

•

tәlәb vә tәklifi öyrәnmәlidir
firmanın istehsal imkanları vә buraxılan mәhsulun hәcmi ilә maraqlanmalıdır
maketinq tәtqiqatları aparmalıdır
reklam obyektini tam hәcmdә tәsvir etmәli vә onun haqqında zәruri informasiyaları öyrәnmәlidir
mәhsulun istehlakçı qruppu vә satış qiymәti ilә tanış olmalıdır

473 Gәlәcәk reklamın obrazını yaratmağa zәmin yaradan nәdir?

•

obyektin obrazı
dizaynerin estetik zövqü
ilham
sifarişçinin veridyi vә dizanyerin topladığı informasiyalar
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sәriştәlilik

474 Gәlәcәk reklam obeyktinin obrazının ilkin bünövrәsi harada qoyulur?

•

keçid modelindә
istehlakçı şüurunda
mәhsulun layihәsindә
firmanın stili vә reklam vericinin imicindә
sosium modelindә

475 Sual: Firmanın reklam siyasәtinin xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir?1. reklamın faktiki
istiqamәtliliyi. 2. buraxılan mәhsulun hәcmi. 3. verilmiş müraciәtin reklam kampaniyasında tutduğu yer. 4.
reklamın auditoriyası. 5. reklamın yerlәşdiyi nәşrin nüfuzu. (Çәki: 1)

•

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

476 Firmanın reklam siyasәtinin hansı xüsusiyyәtlәri dizaynerin işinin nәticәlәrinә tәsir göstәrә bilәr?

•

hamısı
reklam auditoriyası
verilmiş müraciәtin reklam kampaniyasında tutduğu yer
reklam taktiki istiqamәtliliyi
reklamın yerlәşdiyi nәsrin nüfuzu

477 Fәal vә passiv obrazlar hansı sahәdә tәtbiqt olunur?

•

KİVdә
estetikada
әmtәәşünaslıqda
dizaynda
iqtisadiyyatda

478 Dizaynerin şüurunda birlәşdirici fikir mәrkәzi kimi tәzahür edәn nәdir?

•

tәlabat
estetik zövq
müraciәt
obyektin obrazı
qavrayış

479 Dizayner nә zaman özündә reklam obyektinin tәsvir etmәli, onun haqqında bütün zәruri informasiyanı
tapmalıdır?

•

obyekti gördükdә
tәlәb artdıqda
reklam KİVinә verildikdә
layihәnin işlәnmәsinә başlamazdan әvvәl
tәklif artdıqda

480 Dizayna tәtbiq edilәn obrazlar hansılardır?
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•

bir an
yalnız passiv
yalnız fәal
fәal vә passiv
aktual

481 Dizanyerin yaratdığı obrazın nә qәdәr uğurlu olduğunu kim hәll edir?

•

reklamçı
işçi
rәhbәr
oxucu
dizayner

482 Yaşayış mühiti şüurun xüsusi tәsәvvür vә ya tәxәyyüllәrin fazası olan anlayış hansıdır?

•

obyekt
layihә
zövq
obraz
stil

483 Obraz gerçәkliklә rastlaşdıqda şüurumda müәyyәn psixi hadisәlәrdir? cümlәsini nәzәrә alaraq obraza necә
yanaşmaq olar?

•

әmtәә kimi
düşüncә tәsiri kimi
estetik hәzm kimi
mәmulat kimi
estetik hiss kimi

484 Reklamın struktur vә kompazisiyasında obrazın nә qәdәr әks olunduğunu kim hәll edir?

•

reklamçı
işçi
rәhbәr
oxucu
dizayner

485 Reklam nә vaxt daha tәsirli olur?

•

elementlәrin sadәliliyi ön plana çәkildikdә
reklam edilәn obyekt baha qiymәtә satıldıqda
mürәkkәb rәsmlәrdәn istifadә olunduqda
dizaynerin tәqdim etdiyi reklam müraciәti obraza yaxın olduqda
dizayner reklamın doğruluğuna inandıqda

486 Obraz öz ifadәsini nәyin vasitәsilә tapır?

•

şüurun
dizanyerin
elementlәrin
plastikanın
nәşriyyatın
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487 Gәlәcәk reklamın obrazını yaratmağa zәmin yaradan nәdir?

•

ilham
sәriştәlilik
obyektin obrazı
sifarişçinin veridyi vә dizanyerin topladığı informasiyalar
ilham

488 Sәnayecә inkişaf etmiş mütәxәssislәrinin fikrincә reklam müraciәti nә vaxt maksimal sәmәrә verir?

•

reklam KİVindә verildikdә
bazarda mәhsula olan tәlәb tәklifi üstәlәdikdә
tәlәb vә tәklif tarazlaşdıqda
reklam resipientdә müәyyәn emosiyalar oyatdıqda vә onun şüurunda reklam obyekti ilә möhkәm duyğular doğuranda
vasitәlәrin seçilmәsinә

489 Resipientin qәbul etdiyi formada obyektin әhәmiyyәtini illustrasiyanı da cәlb edәrәk ifadә etmәk kimin
vәzifәsidir?

•

sosialoqun
sәnәtşünasın
әmtәәşünasın
dizaynerin
sosialoqun

490 Reklamın vәzifәsi nә vaxt yekunlaşmış hesab olunur?

•

reklam olunan mәhsul bazarda tükәndikdә
oxucu nәinki reklam edilәn malın, hәm dә onun markalanmasının lazımlığına vә hәmin malın digәrlәrindәn çәtin
olduğuna inandıqda
istehsalçı reklamdan bezdikdә
reklam tәqdim olunduqdan 1 il sonra
kesipient reklam anladıqda

491 Reklamın strukturu elementlәrinin seçilmәsi, onların mәna yükünün yerinә yetirilmәsinә kömәk edәn
vasitәlәrin seçimini nә şәrtlәndirir?

•

tәlәb
C. Lund düsturu
informasiya
funksional yönüm
dizayn

492 Reklamın işlәnmәsi üçün prinsipial әsas nәdir?

•

dizayn
inkişaf
tәlәb
C.Lund düsturu
model

493 Reklamın әsas vәzifәlәri aşağıdakılardan hansılardır?

•

hamısı
hamısı
obyektin zәrurililiyinә inam yaratmaq
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•

bu vә ya digәr üsulla resipientә tәsir göstәrmәk
obyektin misilsizliyini tәsdiqlәmәk

494 Reklamda obrazın mәqsәdi nәdir?

•

müştәri cәlb etmәk
resipientdә lәzzәt düyğuları yaratmaq
resipientdә estetik zövq yaratmaq
obyektin әhәmiyyәtinin yaradıcılıq fәndlәri ilә ifadә edilmәsi
tәlәbatı ödәmәk

495 Reklam taktikasının incәliklәrinin ümiumilәşdirikәn düstur tәklif edәn qәzet reklam üzrә Amerika
tәdqiqatçısı kimdir?

•

E. Con
V. Vill
P. Berin
C. Lund
D. Davkins

496 Reklam müraciәtinin işi aşağıdakı variantların hansında düzgün әks olunmuşdur?1.resipientin diqqәtini cәlb
etmәk; 2. resipienti bütün materialı oxumuğa zövq etmәk; 3. resipienti mәhz reklam edilәn obyektin onun maraq
dairәsindә olduğuna inandırmaq

•

1.2
heç biri
1.3
2.3
hamısı

497 Passiv obraz necә yaranır?

•

dizanyerin reklam kompazisiyasında element çoxluğundan istifadә edәn zaman
mәmulatdan istifadә edilәn zaman
reklamın layihәlәndirilmәsi zamanı
resipientin şüurunda çoxlu ani duyğuların oyanması vә onların keçmiş hәyat tәcrübәsinin gәlmәsi ilә
aktiv obrazdan sintez vasitәsilә

498 Obraz nәyi ifadә edir?

•

әhalinin yaşayış şәraitini
obyekti әhәmiyyәtini
emosionallığı
gerçәkliyin, hadisәlәrin, obyektlәrin qiymәtlәndirilmә vә qavramamasını
reklama sәrf olunan xәrclәrin miqdarını

499 Müasir tәdqiqatlarda C. Lundun düsturu hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?

•

maraq, inam, istәk, hәrәkәt
diqqәt, istәk, hәrәkәt
maraq, istәk, hәrәkәt
diqqәt, maraq, istәk, hәrәkәt
diqqәt, istәk, hәrәkәt
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500 Mәhz oxşar psixika bizә müәyyәn inamla bu vә ya digәr reklam müraciәti plakat, mәqalә vә ya vitrinin necә
tәsir edәcәyinin әvvәlcәdәn görmәyә imkan verir fikrinin banisi kimdir?

•

L. Bravn
M. Vilson
B. Hank
T. Keniq
S. Con

501 Qәzet reklamının әsas xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

resipient öz zövqünә deyil, qәzet reklamının fәrziyәsinә inanır
oxucuda mәhsulun әhәmiyyәtliliyinә inam yaranmalıdır
oxucu mәhsulu görmәdәn onu tәsvir etmәlidir
reklamı oxucu görmәli, sonra oxumalı vә nәzәrdә tutulan mala maraq göstәrmәlidir
reklamı savadsız şәxslәr görmür

502 Kim reklam obyektinin әhәmiyyәtini yaradıcılıq fәndlәri vasitәsilә ifadә edir?

•

rәssam
sәnәtşünas
iqtisadçı
dizayner
әmtәәşünas

503 İnsanların reapksiyasının I tip oxşarlığı müәyyәn edәn nәdir?

•

elmi biliklәr, yaşayış yeri
yalnız mәdәni xarakteristikalar
heç biri
oxşar sosial, mәdәni vә s. xarakteristikalar
yalnız sosial xarakteristikalar

504 İnsanların reaksiyasının oxşarlığının I tipindә nә nәzәrdә tutulur?

•

qırmızı rәngә hamının reaksiyası müsbәtdi
eyni tәşkilatda fәalityyәt göstәrәn şәxslәr reklamı eyni cür dәrk edir
insanların reklamı qavramaq qabiliyyәti müxtәlifdi
birbirindәn asılı olmayan fәrdlәr eyni cür davaranış nümayiş etdirirlәr
qırmızı rәngә hamının reaksiyası müsbәtdi

505 İnsanların reaksiyasının neçә tip oxşarlığını fәrqlәndirirlәr?

•

6
3
4
2
5

506 İnsanların reaksiyasının II tip oxşarlığı nә ilә әlaqәdardır?

•

elementlәrdәn istifadәnin çoxluğu ilә
reklamın hәcmi ölçülәri ilә
reklamın ahәngdarlığı ilә
fәrdlәrin müstәsna olaraq birbirinә tәsiri ilә
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obrazın tәyinata uyğunluğu ilә

507 İlk dәfә olaraq sәmәrәli reklam müraciәti yaratmağın vacib şәrtini reklamın eyniliyi ola bilәcәyini kimi
müәyyәn etmişdir?

•

V. Hank
D. Con
M. Vilson
T.Keniq
D. Davkin

508 Gerçәkliyin hadisәlәrin, obyektlәrin qiymәtlәndirilmә vә qavramamasını ifadә edәn nәdir?

•

estetik hiss
әmtәә
dizayn
obraz
reklam

509 Gerçәkliklә rastlaşdıqda şüurumda yaranan müәyyәn psixi hadisә nәdir?

•

obraz
dizayn
reklam
әmtәә
estetik hiss

510 Funksional, rasional, mәna vә intuisiv sәviyyәlәrdә obyektin obrazının tәsvirini kim yaradır?

•

ekspert
rәssam
әmtәәşünas
dizayner
әmtәәşünas

511 Funksional yönüm nәyә әsaslanır?

•

reklam taktikasına
obraza
informasiya bolluğuna
inandırıcılığa
vasitәlәrin seçilmәsinә

512 Dizayner resipientin onun yaratdığı reklama reaksiyasını nәyә әsasәn tәyin edir?

•

tәklifә görә
mәmulatın satış hәcminә görә
rәnglәrә әsasәn
insanların reaksiyasının oxşarlığına әsasәn
tәlәbә görә

513 Dizayner reklam mәzmununu vә kompozisiyanı işlәyәrkәn nәyә әmin olmalıdır?
qәzetin çoxtirajlı olmasına
mәşhurlaşacağına
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•

münasib mәvacib alacağına
onun reklamını qәzetdә redaksiya mәqalәlәri, müsahibәlәr, fotoreportajlar arasında görәcәyinә vә onu qeyd
edәcәklәrinә
reklam etdiyi mәhsulun keyfiyyәtinә

514 Dizayner nә zaman potensial istehlakçının şüuruna qavrama prosesindә nüfuz edә bilәcәk obrazı yaratmağa
real imkan qazanır?

•

bütün istehlakçılar eyni cür düşündükdә
istehlakçıların sayı çoxaldıqda
reklam bütün KİVindә verildikdә
resipientin onun yaratdığı reklama reaksiyasının tәyin etdikdә vә obrazı planlaşdırdıqda
heç vaxt buna nail ola bilmәz

515 Dizayner nә zaman onun reklamını qәzetdә, redaksiya mәqalәlәri, müsahibәlәr, fotoreportajlar arasında
görәcәyinә vә onu qeyd edәcәklәrinә әmin olmalıdır?

•

qәzet nüsxәsi çapa buraxılan zaman
müqavilәlәrin müddәti sona çatdıqda
mәhsul layihәlәndirilәn zaman
reklam müraciәtinin mәzmununu vә kompazisiyasını işlәyәrkәn
reklam artıq KİVindә verildikdә

516 C.Lundun düstur alqoritmi hansı variantda düzgün әks olunmuşdur?1. Diqqәti cәlb etmәk; 2. maraq
doğurmaq; 3. alıcı zәrurililiyinә inam; 4. potensial alıcını konkret hәrәkәtlәrә zövq etmәk; 5. mal almaq istәyinin
yaranmasına kömәk etmәk

•

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

517 C.Lund düsturunu tәşkil edәn hәrәkәt ardıcıllığı necә adlanır?

•

alqoritm
maraq
dizayn
reklam müraciәti
müasir reklam

518 Bütün ölkәlәrin reklamçısı tәrәfindәn aksiom kimi qәbul olunmuş düstur kim tәrәfindәn tәklif edilmişdir?

•

H. Vikson
A.Vill
P.Berin
C. Lund
C.Kenlu

519 Bu günәdәk reklam yaradıcılığının әsası kimi xidmәt edәn düstur kim tәrәfindәn tәklif olunmuşdur?

•

D.Davkin
C.Kenlu
H.Duma
C. Lund
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A.Vill

520 Adı çәkilәn hansı şәxs qәzet reklamı üzrә Amerika tәdqiqatçısıdır?

•

E. Chon
V. Vill
P. Berin
C. Lund
D. Davkins

521 ………….  obyektlә qarşılıqlı әlaqә prosesindә resipientdә yaranan duyğu vә tәәsüratların bütöv bu
kompleksidir cümlәsini tamamlayın.

•

reklam
әmtәә
estetik zövq
reklam obyektinin obrazı
dizayn

522 Redaksiya materiallarında sadә komplekslәrә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. mәtnin sәtri; 2. kәsilmәlәr;
3. müәllif imzası; 4. başlıq; 5. element

•

yalnız 5
1,2,3,4
1,2,4,5
hamısı
1,3,4,5

523 Tәrtibat elementlәrinin qruplara sistemlәşdirildikdә tәyinedici әlamәt nәdir?

•

etibarlılıq
tәyinat
bәzәk
estetiklik
funksionallıq

524 Reklamda istifadә olunan srift vә qarnituraların dairәsini mәhdudlaşdıran nәdir?

•

bәzәk
çәrçivә
«qatlanmalar» (çevrilmәlәr)
xәtkeş
xarici element

525 Qatlamalara (çevrilmә) әn çox hansı firmaların reklam fәaliyyәtindә rast gәlinir?

•

heç biri
xarici avtomobil firmalarının
qida istehsal edәn firmaların
geyim firmalarının
qeyriqida sektorunun bütün firmalarının

526 Qәzetdә reklamın kompozisiyasında altlıq (әsas material) adlı elementә nә aiddir?
tәsvir vә obyekt

•

78/100

12/22/2016

•

çevrilmә (qatlanma) vә fon
kompozisiya
xәtkeş vә element
yalnız fon

527 Reklamda bәzәk arsenalının әhәmiyyәtli genişlәnmәsini nә tәmin edir?

•

rәqәmlәr
«probel»
«spusk»
işarәsimvollar
hәrflәr

528 Reklamda xәtkeşlәrin әn geniş yayılmış üsulu hansıdır?

•

horizontal
çevirmә
bәzәk
cәrimә
şәkil

529 Dekorativ elementlәr alt qrupuna nәlәr aiddir?

•

qoyulmalar vә çevrilmәlәr
düz vә sadә xәtlәr, qoyulmalar
yalnız bәzәklәr
xәtkeşlәr, bәzәklәr, qoyulmalar vә çevrilmәlәr
«probel» vә «spusk»

530 Kompozisiya elementlәrini dizaynerin hansı görünüşü seçilmәsindәn asılı olmayaraq bir vәhdәtdә
әlaqәlәndirәn nәdir?

•

probel vә spusk
«hava»
element
fon
boş sahә

531 Reklamda hava nә rolunda iştirak edir?

•

sütun
sәrhәd
element
fon
effekt

532 Redaksiya materialı fonunda müraciәtin әlverişli vә effektli seçilmәsini tәmin edәn nәdir?

•

düz xәtlәr
obrazın xarakteri
qavranma xüsusiyyәti
«hava» boşluqları
materialın gözәçarpan olması
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533 Reklamın hansı növündә reklam boşluğunu yerlәşdirmәk üçün әksәr hallarda kompozisiyanın yuxarı
hissәsindә reklam sahәsinin 1/3 vә daha çox hissәsi qәdәr boş sahә buraxılır?

•

«asan» reklamda
utilitar reklamda
sadә reklamda
displeyreklamda
mürәkkәb reklamda

534 Reklam kompozisiyasında hәndәsi vә optik mәrkәzin tәyinindә nәdәn istifadә olunur?

•

triqonometriyadan
Diskrimnant tәklikdәn
Nyuton qanunundan
fibonaççi әdәd cütlәri sırasından
simmetriya nәzәriyyәsindәn

535 Reklamda diqqәt zonaları necә qavranılır?

•

heç biri
yuxarı «çәtin», aşağı «asan»
sağ «asan», sol «çәtin»
yuxarı «asan», aşağı «çәtin»
sağ «çәtin», sol «asan»

536 Boş sahәlәrin seçilmәsindә dizayner nәyi әks rәhbәr tutmalıdır?

•

reklam sәviyyәsinin ölçüsünü
ölçülәri kiçik seçmәyi
yerә qәnaәt etmәyi
qavramadәrketmә psixologiyasının xüsusiyyәtlәrini
reklamın mәzmununu

537 Reklamda istifadә olunan ara boşluqları, obrazlar nәyә xidmәt edir?

•

reklamın daha «cәzbedici» olmasına
reklamın daha estetik görünmәsinә
reklam materialının uzanmasına
reklam materialının asan qavranilmasına
reklamın oxunuşunun rahat olmasına

538 Reklamın başlanğıc mәrhәlәsinә xoş olan әnәnә nәdir?

•

boş sahәlәr
«yağlı» şriftlәr
kiçik formatlılıq
çoxqarniturluq
kütlәvilik

539 Bir qarniturlu reklamlar nә ilә seçilir?

•

mürәkkәbliyi ilә
qarnituradan az istifadә olunması ilә
sadәliyi ilә
keql (şriftin ölçüsü) vә kompazisiya hәlli ilә
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obyektin tәyinatına uyğunluğu ilә

540 Eyni reklam müraciәti, müxtәlif nәşrlәrdә, müxtәlif formatlarda çap olunan zaman nәdәn istifadә olunur?

•

«yağlı» şriftdәn
reklam pannolarından
sadә şiftdәn
indentik şrift vә düzümdәn
qalın nәşrlәrdәn

541 Qeyri standartlıq vә ya orijinallıq nәyә sәbәb olur?

•

sәliqәsizliyә
kölgәli şriftlәrin әmәlә gәlmәsi
uyğunlaşmaya
qeyri oxunaqlığa
unudulmaya

542 Reklam müracistlәrindә әsas mәtndә hansısa obraza diqqәt yetirmәk üçün onu qalın şrift vә kursivlә
verilmәsi tipoqrafik dildә necә adlanır?

•

«şişirtmә obrazı»
«standartlıq»
«qara lәkә»
«tәzadlı lәkә»
«orijinallıq»

543 Reklam mәtnlәrinin yığılmasıüçün әn münasib vә çox işlәnәn reduksiya elanları hansıladır?

•

18, 20
10; 12
12, 14
14, 16
16, 18

544 Yüngül qavramaya kömәk edәn müxtәlif uyğunlaşmaların hәcmli cәdvәli kim tәrәfindәn qurulmuşdur?

•

D. Huqo
T.Keniq
S. Qalkin
R. Henru
R. Bartes

545 Qәzetdә dәrc olunan reklam müraciәtlәrinin tez qavraması üçün uyğun şriftlәrinin 5 әlamәtini müәyyәn
edәn kimdir?

•

S. Qalkin
T.Keniq
D. Huqo
R. Bartes
R. Henru

546 T.Keniq yığım şriftlәrinin neçә әlamәtini müәyyәn etmişdir?
4

•
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•

5
1
2
3

547 Resipientin qeyriiradi olaraq diqqәtini cәlb edәn nәdir?

•

heç biri
başlıqlar
mәmulatın obrazın düzgün çatdırmaq
insanlara tövsiyә vermәk
yalnız inandırmaq

548 Verbal müraciәtlәrin yaradılması zamanı qarniturun seçilmәsi üçün әsas әlamәt nәdir?

•

heç biri
insanlara tövsiyә vermәk
mәmulatın obrazın düzgün çatdırmaq
obyektin obrazına uyğunluğu
yalnız inandırmaq

549 Nәşrin modelinin tәşkiledicisi nәdir?

•

heç biri
insanlara tövsiyә vermәk
mәmulatın obrazın düzgün çatdırmaq
mәtn şrifti
yalnız inandırmaq

550 A.Q.Şişqal tipoqrafik şriftlәrlә illustrasiya yaradılması zamanı nәyi әsas götürür?

•

mәmulatın obrazın düzgün çatdırmaq
heç biri
yalnız inandırmaq
insanlara tövsiyә vermәk
şriftin oxunaqlığı vә istehsaltexniki tәlәblәrә uyğunluğuna

551 Redaksiya materiallarının uyğun üçün şriftin seçilmәsi zamanı nәyә diqqәt etmәk lazımdır?

•

heç biri
insanlara tövsiyә vermәk
mәmulatın obrazın düzgün çatdırmaq
şriftin oxunaqlığı vә istehsaltexniki tәlәblәrә uyğunluğuna
yalnız inandırmaq

552 Reklamın mәqsәdi nәdir?

•

heç biri
insanlara tövsiyә vermәk
mәmulatın obrazın düzgün çatdırmaq
tәsir etmәk, inandırmaq, alışverişә zövq etmәk
yalnız inandırmaq

553 Qәzet qrafikasının incәsәnәti çox ……….. cümlәsini tamalayın.
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•

qarşılıqlı
mürәkkәbdir
sadәdir
utilitardır
funksiyalarıdır

554 İnformasiyanı oxucuya çatdırmaq, informasiya ilә tanışlığı maksimal dәrәcәdә yüngüllәşdirmәk nәyin
vәzifәsidir?

•

dizaynın
sxemin
obyektin obrazının
kompozisiya hәllәrinin
tәsvirin

555 Tәsviri elementlәrә aid olanı göstәrin

•

tәsirli, tәsirsiz vә verbal
ştrixli vә vizual
ştrixli, vizual, qarışıq
ştrixli, yarımtamlı vә qarışıq illustrasiyalar
sadә vә mürәkkәb

556 İnformasiyanın verilmәsinin uyğun üsulunda hansı alt qruplar vardır?

•

dekorativ vә aralıqlı
şriftli vә dekorativ
şriftli vә aralıqlı
şriftli, aralıqlı, dekorativ
yalnız dekorativ

557 İnformasiyanın verilmә üsuluna görә tәrtibat elementlәri hansı qruplara bölünür?

•

adi vә vizual
sadә vә mürәkkәb
verbal vә vizual
yığımlı vә tәsviri
aktiv vә passiv

558 İnformasiyanın verilmә üsullarına görә tәrtibat elementlәri neçә qruppa bölünür?

•

6
4
3
2
5

559 Elementlәri onların funksiyaları, tәyinatı vә xüsusiyyәtlәrinә görә sistemlәşdirәn kimdir?

•

D. Huqo
T. Keniq
R. Henru
S. Qalkin
R. Bartes

83/100

12/22/2016

560 Mәzmununn çatdırılmasında müәyyәn funksiyanı yerinә yetirәn vә müәyyәn tәyinata vә bir sıra spesifik
әlamәtlәrә malik olan nәdir?

•

obyekt
çap avadanlığı
obraz
element
hadisә

561 Çap mәhsulu üçün universal olan nәdir?

•

obyekt
obraz
çap avadanlığı
element
kompyuter

562 Tanınma tәbiәti vә әlamәtlәri universal olan dizayn növü hansıdır?

•

sadә dizayn
keçid dizaynı
sәhmli dizayn
qarfik dizayn
mürәkkәb dizayn

563 Tәrtibat elementlәrinin qәzetin özündә vә orada dәri olunmuş reklamda istifadә xarakterinin müxtәlif
olması nә ilә әlaqәdardır?

•

prinsipial fәrqlәrdә
obyektin müxtәlifliyi ilә
hadisәlәrin sadәliyi ilә
texnikanın mürәkkәbliyi ilә
obrazın mürәkkәbliyi ilә

564 Nә üçün reklam kompozisiyasına xoş olan ifadә vasitәlәrinin bütün arsenalini әhatә edir?

•

tәlәbi ödәmәk üçün
işgüzar tәşkilatların reklama cәlb olunması üçün
reklam istehlakçılara düzgün şәkildә çatdırmaq üçün
reklam kompozisiyası öz strukturunu tәrtib etmәk üçün
reklam obyektini daha dolğun göstәrmәk üçün

565 Qrafik dizaynın tanınma tәbabәti vә әlamәtlәri nәdәn asılı olaraq dәyişir?

•

obrazın tәyintanıdan
mәmulatın tanınma sferasından
reklamın mahiyyәtindәn
tәtbiq sferasından
obyektin obrazından

566 Kompozisiyanı tәşkil edәn elementlәrin tәbiәtinin aşkarlanması vә onların tәşkilinin sәviyyәsi
kompozisiyanın tәhlilinin hansı mәrhәlәsinә aiddir?
V
III
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•

II
I
IV

567 Kompazisiya sözünün mәnası nәdir?

•

xatırlatma
yaratma
dәst halında olma
birlәşmә, üzvilәşmә vә birlikdә yenilәşmә
birlәşdirmә vә ayrılma

568 Kampozisiyanın tәhlili neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

6
4
3
2
5

569 Elementlәrin bütöv kampozisiyada birlәşdirilmәsinin qanunauyğunluqdarı vә onun harmonikliyinin әldә
edilmәsinin metod vә vasitәlәri kampozisiyanın tәşkilinin hansı mәrhәlәsinә aiddir?

•

V
I
III
II
IV

570 Element haqqındakı bütün tәriflәri sistemlәndirәn kimdir?

•

C. Robert
T. Keniq
H. Davkin
S. Qalkin
D. Huqo

571 Dizaynerlәrin peşәkar inkişafı üçün zәruri olan mәsәlәlәr hansılardır?

•

hamısı
qrafik dizaynın bitmiş әsәrlәrdә birlәşdirilmәsi
qrafik dizaynın elementlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәrin tәhlili
qrafik dizaynın öyrәnilmәsi
heç biri

572 Nәşrin xarici görünüşünü tәşkil edәn әn sadә tәrtibat elementidir ifadәsinin müәllifi kimdir?

•

H. Davkin
D. Hudo
T. Keniq
S. Qalkin
C. Robert

573 Kompozito latınca tәrcümәdәn nә demәkdir?
85/100

12/22/2016

•

gizlәtmә
kompliment
element
kompozisiya
korrektә etmә

574 Hәzin hәr bir bәdii yaradıcılıq prosesinin harmonik әsası olub, bәdii formanın müxtәlif elementlәrini vahidә
çevirmәyin vә ya vәhdәtdә vermәyin tәşkilinin bәdiiestetik ifadә formasıdır

•

reklam
element
dizayn
kompozisiya
obraz

575 Element anlayışının әn geniş amplitudaya malik olması nә ilә izah olunur?

•

obrazın gerçәkliyi ilә
obyektin tәyinatı ilә
kompozisiya bütövlüyü ilә
hadisәlәrin çoxsәviyyәli ilә
layihәlәndirmә ilә

576 Sәrbәst bazar şәraitindә reklam bazarının özünәmәxsusluğu vә kütlәvi auditoriyanın xüsusiyyәtlәri kimlәr
tәrәfindәn öyrәnlimişdir?

•

qәrb sosioloqları tәrәfindәn
yunan filosofları tәrәfindәn
qәrb tәdqiqatçıları tәzә fәnlәr
şәrq tәdqiqatçıları tәrәfindәn
qәrb iqtisadçıları tәrәfindәn

577 Kompoziyiqrafiki modelinin mövcudluğu zamanı hansı komponentlәri fәrqlәndirmәk olar? I orijinal modul
cәdvәllәrin tәtbiqi II razılaşdırılmış rәng vә statistik hәllәr III tәrtibat elementlәrini

•

II
II, III
I, II
I, II, III
I, III

578 Reklam müraciәtinin dizaynında kompozisiya qrafiki modelinin verilmәsi nәyә imkan verir? I reklamın
verilmәsini qaydaya salmağa II reklamın sәmәrәliliyin yüksәltmәyә III reklamın struktur elementlәrini
yüksәltmәyә

•

II
I
II, III
I, II
III

579 Reklam müraciәtinin dizaynına nәyi aid etmәk olar?
reklam vasitәlәrinin bütün xüsusiyyәtlәrini
jurnalın kompozisiyaqrafiki modelini
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•

reklamın struktur elementlәrini
qәzetin kompoziyaqrafiki modelini
qәzetin kompozisiyaqrafiki elementlәrini

580 Verilmiş reklam vasitәsinin xüsusiyyәtlәrinә nәlәr aiddir? I nәsrin kompozisiya qrafik modeli II
Reproduksiyalaşma xarakteri III qrafik dizaynda müasir tendensiyalar

•

II
I, III
II, III
I, II
III

581 Kulturoloji aspektlәrә nәlәri aid etmәk olar? I reklam qrafikasının xüsusiyyәtlәrini II qrafik dizaynda müasir
tendensiyalar III intellekt parmetrlәr IV dizaynerin peşәkarlığı vә estetik orientirlәri

•

I, IV
I, II, IV
II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV

582 Sosial parametr hara daxildir?

•

reklamın harmonikliyinә
dәrs olunan materialın mәqsәdli istiqamәtliliyinә
auditoriyanın xarakterinә
kulturoloji aspektlәrә
reklam vasitәsinin xüsusiyyәtlәrinә

583 Qәzetlәrdә reklamın prinsipial modeli hansı struktur elementlәrindәn ibarәtdir?

•

firma nişanı vә ünvan mәlumatları
әsas mәtn, informativ hissә, loqotip, tәsvir, xarici nişanlar
başlıq, illustrasiya, deviz, firma nişanı
başlıq, illustrasiya, әsas mәtn, deviz, firma nişanı, ünvan mәlumatları
deviz, loqotip, ünvan mәlumatları

584 Reklamda әsas mәtnin funksional hissәlәrini göstәrin

•

heç biri
әqli vә direktiv
interaktiv vә poetik
poetik, informativ, direktiv
yalnız informativ

585 Resipient nәdir?

•

reklamçı
reklamın növü
dizayn növü
reklam istehlakçısı
müraciәt forması

586 Elementlәrin komplekslәrindә әlamәtin tәzahür ölçüsünün kardinal dәyişmәsini nәzәrdә tutan nәdir?
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•

dinamiklik
harmoniklik
nüans
kontrast
estetika

587 Bütövün qarşılıqlı әlaqәlәrini ifadә edәrәk xarici konturların harmonik quruluşunu müәyyәnlәşdirәn nәdir?

•

heç biri
assimmetriya
nüans
mütәnasiblik
simmetriya

588 Mәtnin dinamik vә ritmin tәşkili duyğularını yaradan nәdir?

•

diqqәt
harmoniya
qavrama qabiliyyәti
simmetriya oxu
kompozisiya

589 Auditoriyanın xarakterinә nәlәr aiddir? I sosial parametrlәr; II siyasi parametrlәr; III psixoloji parmetrlәr;
IV psixofizioloji parametrlәr

•

IV
I, III
II, III
I, IV
II

590 Reklam müraciәtlәrinin dizaynını, strukturunu müәyyәn edәn amillәr aşağıdakılardan hansıdır? I dәrc
olunan materialın istiqamәtliyi II auditoriyanın xarakteri III kulturoloji obeykt

•

I, III
II, III
I, II
I, II, III
III

591 Bütövün qarşılıqlı әlaqәlәrini ifadә edәrәk xarici konturların harmonik quruluşunu müәyyәnlәşdirәn nәdir?

•

I, III
II
I
I, II
III

592 Dәrc olunan materialın mәqsәdi istiqamәtliyinә nә aiddir? I reklamın tipii; II reklamın rolu; III sәhifә vә ya
bütövlükdә nәşrlәrdә reklam materialların uyğunlaşması

•

II
I, II
I, III
I, II
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III

593 Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

hissiyata yaxın, әlçatan şeylәr görünmür
biz biranlığa, bir mәqamda görürük
alınan informasiyaların bütün hәcmini eyni zamanda mәnimsәmәsi mümkündür
qavrama mәnimsәmә insanın birdәfәlik akt hәrәkәti deyildir
insanın müәyyәn fazalarda görmәsi qeyrimümkündür

594 Bunlardan hansı dizayn nәzәriyyәsi kompozisiyanın vәhdәtinin mütlәq şәrti hesab olunur? I bütün
prinsiplәr reallaşdırılmalıdır II kompozisiyanın bucaq ölçülәri 30%dәn çox olmamalıdır III eyni zamanda qәbul
edilәn elementlәr vә onların qruplarının sayı 7+2 olmalıdır

•

II
I, III
II, III
I, II, III
I, II

595 Dizayn nәzәriyyәsi kompozisiyasının vәhdәtinin neçә mütlәq şәrti vardır?

•

6
4
3
2
5

596 Bu alimlәrdәn hansı insan gözünün gözәllik qanunları üzrә görmәsinin heyranedici xüsusiyyәtlәrini qeyd
edir? I Leon Batus Albertli; II Leonardo da Vinçi; III V.Höte

•

I, II
II
hamısı
I
III

597 Aşağıdakılardan hansı Leonara da Vinçiyә mәxsusdur?

•

rәngkarlıq haqqında dram
rәngkarlıq haqqında traktat
«Rәng vә reklam»
«Rәngkarlıq haqqında üz kitab»
rәngkarlıq haqqında mәqalә

598 Bu alimlәrdәn hansı rәngkarlıq haqqında 3 kitab yazmışdır? I Leon Batus Albertli; II Leonardo da Vinçi; III
R. Bartes

•

I, II
III
II
I
I, III

599 Bu prinsiplәrdәn hansı kompozisiayaların bütün xarakterik xassәlәrini birlәşdirir?

•
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•

vәhdәtlik
mütanasiblik
tarazlıq
tabeçilik
birbirinә bağlılıq

600 İnsanın gözü adәtәn necә hәrәkәt edir?

•

vertikal
horizontal
paralel
vәhdәtli
simmetrik

601 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur?

•

kompozisiyanın tarazlaşmasının әn sadә üsulu materialın horizontal oxa nәzәrәn simmetrik olmalıdır
balanslaşdırılmış kompozisiya harmonik ola bilmәz
balanslaşdırılmış kompozisiya harmonik ola bilәr
balanslaşdırma ilә harmoniklik eyni anlayışdır
tarazlıq prinsipi fәza oxlarına hәrәkәt harmonik olur

602 Nә üçün yerli qәzetlәrdә kompozisiyanın harmonikasinın mütanasiblik prinsipinә çox az hallarda rast
gәlinir?

•

әlamәtin ölçüsünün böyük olmasına görә
eyni cins materiallarının bolluğuna görә
müxtәlif cins materiallarının bolluğuna görә
materialların olmamasına görә
müxtәlif fraqmentlәrin çoxluğuna görә

603 Le Korbuzyenin prinsipi necә olmuşdur?

•

әlamәtin ölçüsü kimi uzunluqla en arasında optimal asılılıq seçilmәlidir
әlamәtin ölçüsü kimi uzunluqla en arasında heç bir asılılıq yoxdur
әlamәtinölçüsü kimi müxtәlif fraqmentlәr mühüm rol oynayır
әlamәtin ölçüsü kimi reklam materialının hәcmi çıxış edir
Le Konbüzyenin işlәdiyi prinsip «qızıl reklam» adlanır

604 Le Korbüzye kim olmuşdur?

•

memar
sosioloq
filoloq
iqtisadçı
alim

605 Çox zaman ölçü әlamәti qismindә nә çıxış edir?

•

mәtnin yerlәşmәsi
mәtnin keqli vә yerlәşmәsi
mәtnin keqli vә hәcmi
mәtnin keqli
mәtnin hәcmi
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606 Tabeçilik prinsipi nәyә xidmәt edir?

•

reklam müraciәtinin ölçülәrinin uyğunluğunu nәzәrdә tutur
mütәnasibliyi tәmin edir
qavrama prosesini qaydaya salır
qavrama prosesini lәngidir
harmonoikliyi tәmin edir

607 Çap reklamında kompozisiyanın vәhdәtinin rolunu nә tәmin edir? I şriftin qarnituru vә şәkli; II yığım
formatı; III dekorativ elementlәrin tәtbiqi

•

II
I
I, III
I, II, III
II, III

608 Kompozisiyanın vәhdәti nәyi tәmin edir?

•

reklam müraciәtinin mәtnindә elementlәrin ölçülәrinin uyğunluğunu nәzәrdә tutur
reklamın qavranılması gedişindә varisliyi tәmin edir
reklamın qavranılmasında heç bir şeyi tәmin etmir
reklamın tәkrarında xüsusi rola malikdir
reklamın qaıranılmasında hissәlәrin parçalanmasıdır

609 Aşağıdakılardan hansı dizayn kompozisiyasının hormonokliyinin tәmin edilmәsindә olan prinsiplәrdir? I
kompozisiyanın vәhdәti; II vәhdәtlik; III tarazlıq; IV mütәnasiblik; V tabeçilik

•

II, III, IV, V
hamısı;
I, III, IV, V
I, II, III, IV
III, IV, V

610 Reklam materiallarının strukturunun vәhdәti özündә nәlәri cәmlәşdirir? I materialın daxili quruluşu vә
xarici әlaqәlәrinin mәqsәdәuyğun ifadәliyindә әks olunmalı; II kompozisiyanın hormonokliyini tәmin etmәlidir
III xarici әlaqәlәrinin mәqsәdәuyğun ifadәliyindә әks olunmalı

•

I, III
III
I
II, III
I, II

611 Sistemli dizayn metodlarından istifadә olunması nәyә imkan verir? I fәaliyyәt sferasının bütün
tәşkiledicilәrini nәzәrә almağa II funksiyaların yerinә yetirilmәsi üçün zәmin edir III fәaliyyәt sferasının struktur
elemnetlәrini nәzәrә almağa

•

III
I, III
II, III
I, II
I

612 Aşağıdakılardan hansı reklamın verilmә üsulunun seçilmәsini diqtә edir?
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•

nәşrin standart maketlәrinin nәzәrә alınması ilә işlәnmiş orijinal modul cәdvәllәrin tәtbiqi
dәrc olunan materialın mәqsәdli istiqamәtliyi
auditoriyanın xarakteri
kulturoloji aspektlәr
verilmiş reklam vasitәsinin xüsusiyyәtlәri

613 Nәşrin kompozisiya – qrafik modeli vә neproduksiyalaşma xarakteri nәyi xarakterizә edir?

•

verilmiş reklam vasitәlәrinin xüsusiyyәtlәrini
verilmiş reklamın mövqeliyini
verilmiş reklamın harmonikliyini
verilmiş reklamın strukturunu
verilmiş relamın prinsiplәrini

614 Auditoriyanın xarakteri vә kultiroloji obyektlәr nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

reklamın harmonikliyini
reklam müraciәtinin dizaynını
reklam müraciәtlәrinin struktur vә dizaynını
reklam müraciәtlәrinin strukturunu
reklamın hәcmini

615 Rәngkarlıq haqqında traktatın müәllifi kimdir?

•

R.Cons
Leon Batista Alberti
R. Bartes
Leonardo da Vinçi
Le Korbuzye

616 Mәtnin keqli vә yerlәşmәsini nәyә aid etmәk olar?

•

qeyd olunan bәnlәrin hәr birinә
reklam müraciәtinin strukturunun uyğunluğuna
reklam müraciәtinin ölçülәrinin dәyişmәsinә
reklam müraciәtinin ölçülәrinin uyğunluğuna
reklam müraciәtinin strukturunun dәyişmәsinә]

617 Qavrama prosesinin qaydaya salınması hansı prinsipә daxildir?

•

mütәnasiblik
tarazlıq
vәhdәtlik
tabeçilik
kompozisiyanın vәhdәti

618 Yığım formalı vә dekorativ elementlәrin tәtbiqi harada әks olunur?

•

qeyd olunan variantların hәr birindә
sәrgilәrdә
qәzet reklamında
çap reklamında
dizayn reklamında
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619 Materialın daxili quruluşu vә xarici әlaqәlәrinin mәqsәdәuyğun ifadәliyindә әks olunması ideyası hansı
prinsipә daxildir?

•

birbirinә bağlılıq
tarazlıq
mütәnasiblik
vәhdәtlik
tabeçilik

620 Әlamәtin ölçüsü kimi uzunluqla en arasında optimal asılılıq seçilmәdir mülahizәsi kimә mәxsusdur

•

Leonardo da Vinçi
R.Barte
V.Höte
Le Korbüzye
R.Cons

621 Dizayn kompozisiyanın prinsiplәri nәyә xidmәt edir?

•

dizayn nәzәriyyәsinin kompoziyası ilә heç bir әlaqәsi yoxdur
dizayn nәzәriyyәsi kompozisiyanın strukturunu tәmin edir
dizayn nәzәriyyәsi kompozisiyanın mütanәsibliyini tәmin edir
dizayn nәzәriyyәsi kompozisiyanın harmonikliiyni tәmin edir
dizayn nәzәriyyәsinin kompozisiyanın struktur elementlәrinin dәyişmәsinә sәbәb olur

622 Reklamda kompozisiyanın neçә Prinsipi fәrqlәndirirlәr?

•

3
2
6
5
4

623 Reklamın qavramaması gedişindә varisliyin tәmin edilmәsi hansı prinsipә aiddir?

•

mütәnasiblik
tarazlıq
birbirinә bağlılıq
kompozisiyanın vәhdәti
tabeçilik

624 Resipientdә müsbәt emosiyalara sәbәb olan vә planlaşdırılan nәticәni әldә etmәk üçün nәlәri tәtbiq etmәk
lazımdır?

•

reklamın bütün parametrlәrini
reklamın struktur elementlәrini
reklam reallığının xüsusiyyәtlәrini
ölkә reallığın xüsusiyyәtlәrini
reklamın qrafik xüsusiyyәtlәrini

625 Qәrb tәdqiqatçıları tәrәfindәn işlәnmiş reklam bazarının özünәmәxsusluğu üçün nә xarakterikdir? I bütün
reklam modellәri tam vә dolğun istifadә olunur II bütün reklam modellәri tam vә dolğun istifadә olunmur III
bütün reklamın struktur elementlәri tam vә dolğun istifadә olunur
I, II
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•

III
I
II
II, III

626 Yeni mallar jurnalı neçәnci ildә modul cәdvәllәrini tәrtib etmişdir?

•

2001
1880
1970
1963
1990

627 Modul cәdvәllәrindә vertikal xәtlәr nәyi müәyyәn edir?

•

sütuntitul enişlәrini
yalnız boşluqları
sütunun uzunluğunun
sütunlararası sahәlәri vә boşluqları
yalnız sütunlararası sahәlәri

628 Kәllә zirvәsi göbәk vә dartılmış әllәrdә barmaqların ucu kim tәrәfindәn әsas nisbәt kimi qәbul olunmuşdur?

•

P. Keinq
L. Will
D. Davkin
Le Korbuzye
B.Drav

629 Modullar sistemi nәyi sübut etmişdir?

•

qızıl kәsik nisbәti anlayışının yanlış olduğunu
keyfiyyәtli reklamın modanı kökündәn dәyişә bilәcәyini
modanın insan hәyatında әvәzedilmәz rolu olduğunu
qızıl kәsik nisbәtinin hәyat qabiliyyәtini vә әdәdi aktuallığını
Fibonaççi sırasının doğruluğunu

630 Dövrü nәşrlәr, firma stili, işgüzar sәnәdlәr vә reklam nәyi tәşkil edir?

•

firma stilini
ölçü sistemini
konstruksiyanı
modul sisteminin
keyfiyyәti

631 Layihәlәndirmәnin inkişafı neçәnci әsrә tәsadüf edir?

•

XVIII әsr
XIX әsrin birinci yarısı
XIX әsr
XX әsrin II yarısı
XXI әsr

632 Әn mürәkkәb modul cәdvәllәrinә harada rast gәlmәk mümkündür?
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•

universal modul sistemindә
böyük hәcmli mәtnlәrdә
istәnilәn qәzet vә jurnallarda
Alan Xerlbertin «cәdvәllәr» kitabında
sütun formatları olan modul cәdvәllәrindә

633 Qrafiki icra tәsvirinә görә modul cәdvәlinin neçә növü vardır?

•

6
4
3
2
5

634 Firma stili elementlәrinin mütanasibliyinin universal sistemi vә poliqrafik vә sifarişçinin nümuyәndәlik
mәhsulunun bütün mümkün növlәrinin tәrtibat sistemi modul cәdvәlinin hansı növüdür?

•

maket növ
әn sadә növü
qrafik növ
әn mürәkkәb növü
qarışıq növ

635 Modul cәdvәllәrinin ilk obyektlәrindәn biri nә olmuşdur?

•

heç biri
sadә vә mürәkkәb cәdvәllәr
qrafik sistemlәri
mürәkkәb insan sistemlәri vә firma stili
elementlәr vә tәsvirlәr

636 Qrafik sistem nәdәn ibarәt ola bilәr?

•

format vә kompozisiya hәllәrinin üzvi mütanәsibliyi әsas götürülәn vә layihәlәndirilәn nәşrlәrdәn
hәcmcә böyük vә daha parlaq mәtn vә illustrasiyalardan
modul cәdvәlindәn vә sadә element birlәşmәlәrindәn
az miqdar struktur elementlәri vә aşkar üstünlüyә malik eyni tipli mәtn materiallarından
firma rәnglәrinin istifadә olunduğu layihәlәndirilәn nәşrlәrdәn

637 Modul cәdvәlinin hansı növü reklampoliqrafik mәhsulların dizaynında vә materialların sonrakı
yerlәşmәlәrindә qrafik sistem kimi istifadә olunur?

•

sadәmaket
standart maket
vizualmaket
komponentlәşdirilmiş maket
blankmaket

638 Modul cәdvәlinin daha çox rast gәlinәn vә kifayәt qәdәr sadә variantı hansıdır?

•

kompozisiya maket
standart maket
sadә maket
blankmaket
qrafikmaket
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639 Әsas bölmә vә rubrikaların adlarının qrafik hәllәrini, sәhifәlәrdә onların ölçülәrini vә yerlәşmәsini
reqlamentlәşdirәn nәdir?

•

tәsvir
qrafik
kompozisiya
maket
xәtlәr

640 Nәşrin loqotipi ilә sütun – titul vә sütun – rәqәmlәr arasında nisbәt asılılığını nә müәyyәn edir?

•

tәsvirlәr
qrafik
kompozisiya
maket
xәtlәr

641 Struktur elementlәrinin yerlәşmәsini müәyyәn ölçü stereotiplәri kimi möhkәmlәndirmәk nәyin әsas
mәqsәdidir?

•

heç biri
dizaynın
kompozisiyanın
daha mürәkkәb modul cәdvәlinin
reklamın

642 Reklamın tam sәhifәdә formatları necәdir?

•

1/5; 1/10; 1/15; 1/17
2/3; 2/5; 2/7; 2/9
1/16; 1/17; !/18
1/2; 1/4; 1/8; 1/16
3/5; 3/7; 3/10; 3/11

643 Kağızın dünya standartını kim tәklif etmişdir?

•

D. Davkin
T.Ostvald
P. Keniq
B. Bill
R. Holl

644 Müstәqil element kimi modul cәdvәlinin tәhlili verilәn kataloq hansıdır?

•

Bank işlәri
«Firma stili»
komponent birliyi
element reklamı
sığorta işlәri

645 Neçәnci ildә MENATEP Bankı Firma stili adlı metodik rәhbәrlik nәşr etdi?

•

1997
1890
2001
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1960
1988

646 Reklamda firma stili adlı metodik tövsiyәlәri hansı tәşkilat buraxmışdır?

•

TSAKO
ASKO Sәhmdar sığorta şirkәti
MENATEP
«FBM»
«BLANK»

647 Dizayn fәaliyyәtinin mütlәq tәşkiliedicisi nәdir?

•

layihәlәndirmә
sәnәd
dizayn
reklam
firma

648 Bu vә ya digәr komponentin imkanlarını әyani nümayiş etdirәn çoxsaylı illustrasiyalara malik olan nәdir?

•

kataloq
tәsvir
cәdvәl
qrafik
kompazisiya

649 Firma stili proqramı adlı vәsait hansı bütün tәrәfindәn hazırlanmışdır?

•

«Selxozpromeksport»
«BLANK»
«Piktoqramm»
«MENATEP»
«ASKO»

650 Cәdvәllәrdә sәhifәlәrin tipik, sxemlәri әsasında nәşrin qrafik siyasәtini müәyyәn edәn nәdir?

•

qrafiklәr
horizontal xәtlәr
tәsvirlәr
maketstandartlar
vertikal xәtlәr

651 Modul cәdvәllәrindә yuxarı vә aşağı boş sahәlәri; sütuntitul vә sistemrәqәm vә enişlәri tәyin edәn nәdir?

•

kәsişәn xәtlәr
horizontal xәtlәr
düz xәtlәr
paralel xәtlәr
heç biri

652 Modul cәdvәllәrindә yığımda sütunların sahәlәri vә başlıqları müәyyәn edәn nәdir?

•

vertikal xәtlәr
horizontal xәtlәr
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paralel xәtlәr
düz xәtlәr
kәsişәn xәtlәr

653 Modul cәdvәllәri primitiv әsaslarla necә istifadә olunur?

•

istifadә olunmur
blankmaketlәr şәklindә
yuxarıdan aşağıya doğru
kvadrat tәnlik şәklindә
sağdansola doğru

654 Keçmiş SSRİdә ilk dәfә modul cәdvәllәri harada istifadә olunmuşdur?

•

reklam pannolarında
jurnallarda
inşaatda
oyuncaqlarda
kitablarda

655 İnsan bәdәninin ölçülәri әsasında qurulmuş riyazi nisbәtin sırasını Le Korbuzye harada tәtbiq etmişdir?

•

ali riyaziyyat
arxitektura vә qrafiki dizaynda
inşaatda
hәndәsәdә
yalnız arxitekturada

656 Әsas nisbәt kimi insan bәdәninin ölçülәri nisbәtini götürәn alim kimdir?

•

B. Drav
Le Korbuzye
D. Davkin
P. Keinq
D. Will

657 Le Korbuzye nәyi әsas nisbәt kimi götürmüşdür?

•

kvadratın perimetrini
insan bәdәninin ölçülәrini
trapesiyasının oturacaqlarının uzunluğunu
üçbucağın sahәsini
universal sistemi

658 Qızıl kәsik nisbәtinin hәyat qabiliyyәti vә әdәdi aktuallığını sübut edәn sistem hansıdır?

•

ölçü sistemi
qrafik sistemi
«Modullar» sistemi
sәnәd sistemi
cәdvәl sistemi

659 Әksәr müasir cәdvәllәrin konstruksiya sistemlәrinin әsasında duran Modullar universal sisteminin
yaradıcısı kimdir?
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•

D. Davkin
Le Korbuzye
B. Drav
D. Will
P. Keniy

660 Modul cәdvәlinin quruluşunda nә әks götürülür?

•

modul sistem
müәyyәn mütәnasiblik hәlli
konsturksiya
ölçü sistemi
firma stili

661 Modul sisteminә aşağıdakılardan hansı daxildir?

•

yalnız dövrü nәşrlәr vә firma stili
dövrü nәşrlәr, firma, stili, işgüzar sәnәd, reklam
modul cәdvәli, nisbәt, ölçü sistemi
konstuksiya, keyfiyyәt, kәmiyyәt, dizayn
ölçü sistemi, konstruksiya, reklam

662 Mürәkkәb işarә sistemlәrinin vә әsas struktur elementlәrinin mütәnasib vә fәza uyğunluqları nisbәti ilә
yerlәşdirilmәsini nә müәyyәn edir?

•

cәdvәl
modul sistemi
keyfiyyәt
sistem
konstruksiya

663 Reklamda mәna kompozisiyalarının qurulması zamanı xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn әn vacib bәdii vasitәlәr
hansılardır?

•

yalnız simmetriya vә asimmetriya
simmetriya vә asimmetriya, mütәnasiblik, ritm, kontrast vә nüans
poetika, statistika, simmetriya vә asimmetriya, material
xaos, qaydalı görünüş, estetika dizayn, kompozisiya, element
faktura, model, harmonik bütövlük, tәsvir uyğunluğu, ritm, nüans

664 Kompozisiya elementlәrinin harmonik әlaqәlәrinin reallaşdırılmasının bәdii vasitәlәrinә hansılar aiddir?1)
simmetriya vә asimmetriya 2) nisbәt vә miqyas 3) dinamika vә statistika 4) faktura vә rәng 5) material vә
kostruksiya

•

hamısı
1,2,5
1 vә 5
1,3,4,5
2,3,5

665 Materialın hәr hansı tәşkilindә, xaosda, dağınıqlığında belә qaydalı görünüş yaradan vә bununla da qavrama
prosesini yüngülllәşdirәn vә sürәtlәndirәn nәdir?

•

obraz
simmetriya
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asimmetriya
nüans
tәsvir

666 Hansı kompozisiyanın harmoniklәşdirilmәsi vasitәlәrindәn çap realamında әn çox işlәnәn bәdii vasitәdir
cümlәsini tamamlayın

•

obraz
tәsvir
nüans
ritm
simmetriya
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