
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار

ال
سؤ

ه 
ار

شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

3روی نمایانتنيکزیر نمایاندمينانت در موسيقي درجه اول گام چه نام دارد؟1

2همه ی مواردمشتاقمشتاقعليشاه سيم چهارم ساز سه تار چه نام دارد؟2

2نواسه گهشورماهور کدام دستگاه بيشترین تعداد گوشه و آواز را داراست؟3

2هيچ کدام اکتاو6 اکتاو3  اکتاو5 وسعت صدای ساز سه تار حدود چند اکتاو است؟4

در موسيقي به چه معناست؟ "گام"5
نت های پي در پي با فواصل 

معين
نت های معين با فواصل نامعين

نت های پي در پي با فواصل 

نامعين
1هيچ کدام



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 
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شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

سردادن انگشتان روی سيمدر موسيقي به معنای کدام یک از گزینه های زیر است ؟ "ویبراتو"6
فشاردادن انگشتان به نرمي 

روی سيم

دو نتي که از یکدیگر فاصله 

دارند
2هيچ کدام

3زهي کوبشيزهي زخمه ایزهي شستي دارزهي آرشه ای.به شمار مي روند.....از دسته سازهای (عود  )و  (سه تار  ) (تار  )7

1 سيم4 سيم5 سيم6 سيم3دارای چند سيم است ؟ (تنبور  )8

2غربشرقجنوبشمالبيشتر در کدام نواحي ایران رایج است ؟ (عود  )9

1قسمت باالیي ساز قيچکنوعي ساز زهيکاسه ساز ربابقسمت دوم کاسه تار....، عبارت است از(نقاره  )10



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 
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پاسخ 

صحیح

3 نت گرد1/16 نت گرد1/8 نت گرد1/4 نت گرد1/2.را تعيين کنيد (نت گرد  )ارزش نت چنگ نسبت به واحد موسيقي 11

1قوی کردن صداضعيف کردن صداتند کردن سرعتکند کردن سرعتدر موسيقي به چه معني است ؟ "rit"اصطالح 12

4تارربابور تنبعوداصول پرده بندی ساز سه تار شبيه کداميک از سازهای زیر است ؟13

14
یک از موارد زیر مي اگر دامنه یک موج صوتي کم شود، صدای حاصل از آن کدام

شود ؟
4ضعيف ترقوی ترزیر تربم تر (

15
اگر در یک قطعه ی موسيقي به جای ضرب قوی در یک یا چند ميزان پي در پي 

سکوت بياید این حالت چه ناميده مي شود؟
3ولتضد ضربسنکُپآکسان



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 
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صحیح

16
ایجاد نغمه هایي بدون زخمه زدن به سيم ها در تار و ثابت نگه داشتن دست چپ و 

کندن سيم بعد توسط انگشت بعدی ، اشاره به کدام تکنيک ساز دارد؟
3گليساندوپنجه کاریگرفتهبوش

3موسيقي سازیموسيقي آوازی بدون سازموسيقي آوازیموسيقي سازی و آوازیآکاپال به چه معني است ؟17

1چهار گاهسه گاهماهورشورآواز بيات ترک متعلق به کدام دستگاه است ؟18

2شورچهار دستگاههمایونماهورآواز بيات اصفهان از متعلقات کدام دستگاه است ؟19

1سيرالمينتي که بين خطوط چهارم  پنجم قرار مي گيرد ، چه نام دارد؟ "سل  "با کليد 20



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار
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    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

3دوسيسلالنتي که روی خط سوم قرار مي گيرد چه نام دارد؟ "سل  "با کليد 21

4مترونمدیاپازونذهن نوازندهساعتبرای تعيين تمپوی قطعات موسيقي از چه دستگاهي استفاده ميشود ؟22

4شورراست پنجگاهچهارگاهسه گاهبزرگترین دستگاه از نظر تعداد گوشه در موسيقي ایران کدام است ؟23

1بيات ترکبيات کردآواز دشتيبيات اصفهانبسته نگار در کدام یک از آوازها وجود ندارد ؟24

3کليد دوی خط اولکليد فای خط چهارمکليد دوی خط چهارمکليد فای خط سومبم ترین کليد موسيقي کدام است ؟25
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26
 ميلي متر با شيارهای 4به قطعه چوب باریک و کم ارتفاعي به عرض دسته و ارتفاع 

عميق که بين دسته و سرپنجه ساز سه تار قرار داردند چه مي گویند ؟
3سيم گيرشيطانکخرکگوشي

2دامنهفرمسوناتقطعهبه نوعي از موسيقي که توسط یک یا دو ساز اجرا شود چه مي گویند ؟27

28
با کدام انگشت گرفته  (دو  )بر روی سيم دست باز  (ر کرن  )پرده 

مي شود؟
4سبابهخنضربنصروسطا

3بربطسه تارتنبوردو تارتار از نظر پرده بندی با کدام ساز شباهت بيشتری دارد؟29

30
صدایي منطقي به نظر   ترکيب سه تار با کدام یک از سازهای زیر از لحاظ باالنس

مي رسد ؟
3کمانچهنيسنتورقانون
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سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار
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شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

2قوی و ضعيف بودن ضرب هاساده و ترکيبي بودن ضرب هاشکل ضرب هاتعداد ضرب ها در چيست ؟6/16 ، 6/4، 6/8تفاوت های ميزان های 31

2هشت نوعچهار نوعسه نوعهفت نوعچند نوع کليد در موسيقي وجود دارد؟32

33
با چه اصطالحي بيان مي  "سرعت اجرا  "حرکت یا ارزش زماني اصوات در موسيقي 

شود ؟
1عالئم تغيير دهنده فواصلکليدميزان نماتمپو

2.ریز اجرا کنيد.زینت اجراکنيد. روی همان نت بماند1انگشت .انگشت را سریع برداریدخط قوسي زیر اعداد نشان دهنده چيست ؟34

3ربابعودکمانچهتارشود؟در ساختمان کدام ساز از پوست استفاده نمي35
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    4    3    2    1سؤال
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36
قرار مي گيرد و  (بين اولين پرده و سرپنجه)در ساز سه تار تيغه ای که روی دسته ساز 

ها را بر عهده دارد چيستنقش هدایت سيم
1مضرابخرکگوشيشيطانک

CADE3کدام گزینه خواهد شد ؟ (ر  )در سيستم الفبایي ، معادل نت 37

2    2    4    1    3در شيوه تکنوازی رادیویي قدیم، از چند سيم به طور همزمان استفاده مي شد ؟38

4/73     3/41     1نيم ضرب به شمار مي آید؟ "چنگ"در کدام ميزان نت 39

3/82 3/4 1/2 1/2 خواهد بود؟ "چنگ"در کداميک از ميزان نماهای داده شده شکل هر ضرب معادل 40



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار

ال
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ار

شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

کدام یک از گزینه های زیر است ؟ "فاصله ساده"در موسيقي 41
فاصله بين چند نت که از یک 

اُکتاو تجاوز کند

 4، 2ميزاني که قابل تقسيم به 

 باشد8و 

فاصله بين دو نت که از یک 

.اُکتاو تجاوز نکند
3هيچ کدام

3هيچکداماجرای با روح و با هيجاناجرای بي تحرک و فانتزیاجرای محزون همراه آهستگيچگونه اجرایي است ؟ "انيماتو  "در موسيقي 42

1چهار نت بر دو نتسه نت یکنواختسه نت در زمان یک نتسه نت در زمان دو نت:یعني "تریوله"در موسيقي اصطالح 43

1چهار ضربسه ضربدو ضربیک ضرب  نت سياه چند ضرب محاسبه مي گردد؟4/4در ميزان  44

1ضرب چهارمضرب سومضرب دومضرب اول به طور طبيعي کدام ضرب قوی تر مي باشد ؟4/4در ميزان 45
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    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

2سياه نقطه دارسياهسفيدچنگ نقطه دار کدام نت چهار ضرب به شمار مي آید؟4/8در ميزان 46

2ساده یا ترکيبي بودن ميزان نماتقسيمات ضربشکل ضربتعداد ضربدر ميزان نماهای ساده ، عدد پایيني نشان دهنده چيست ؟47

1تعداد نتتعداد ضربشکل نتشکل ضرب.مي باشد .......در ميزان های ساده مخرج کسر تعيين کننده 48

1کليد باسکليد تنورکليد سلکليد آلتواز کدام کليد استفاده مي شود ؟ (سه تار  )در نت نگاری 49

DACE2کدام گزینه است ؟ (ال  )در نظام الفبایي معادل نت 50



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار
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شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

2اولسومچهارمپنجمدرجه ی شور، شاهد دستگاه نوا مي باشد؟51

1ردیف موسيقيالگوهای ملودیکفواصل بين اصواتمحل قرار کرفتن دستدستگاه به چه معنایي است ؟52

2راست پنج گاهچهارگاهماهورشورراک هندی گوشه کدام یک از دستگاههای زیر است ؟53

1سه سيمپنج سيمچهار سيمشش سيمچند سيم دارد؟ (تار  )ساز 54

3مضرابي زهيزخمه ای- زهي مضرابي، کوبه ایکوبه ایساز سه تار جزو کدام دسته سازی زیر قرار دارد؟55
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سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار
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ار

شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

4 دستان28 دستان26 دستان24 دستان22ساز سه تار چند دستان دارد؟56

2شش گوشيپنج گوشيچهار گوشي سه گوشيساز سه تار چند گوشي دارد ؟57

3    5    4    3    2ساز سه تار دارای چند سيم است ؟58

فا سریسي بملسي بمل، مي بمل، ال کرنسرکليد شور سل چه مي باشد ؟59
سي بمل، مي بمل، ال بمل، ر 

کرن
1

1زیر خط چهارم حاملباالی خط چهارم حاملزیر خط سوم حاملباالی خط سوم حاملسکوت سفيد در کدام خط حامل نوشته مي شود ؟60



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار
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ار
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    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

4زیر خط چهارم حاملباالی خط چهارم حاملزیر خط سوم حاملباالی خط سوم حاملسکوت گرد در کدام خط حامل نوشته مي شود ؟61

3هيچکدامزهي زخمه ایزهي کوبه ایزهي آرشه ایسه تار جزء کدام دسته از سازهای زیر مي باشد ؟62

2    27    26    28    25سه تار دارای چند پرده است ؟63

به طور مستقلاکتاو سيم دوماکتاو سيم اولسيم چهارم در سه تار به چه صورت کوک مي شود ؟64
متناسب با شاهد دستگاه یا آواز 

مربوطه
4

3نور عای خان برومندمشتاق صفي علي شاهميرزا عبداهللدرویش خانسيم چهارم را چه کسي به ستاره اضافه کرد ؟65



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار

ال
سؤ

ه 
ار

شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

3سرنادونليکرناني.است........... شير محمود اسپندار از نوازندگان 66

2نشانه انگشت شاهداجرایي تریلریز اجرا مي شودمضراب چپ به چه معناست ؟Tعالمت 67

4مضراب ریزتکيهمضراب راستمضراب چپ در ساز سه تار معرف کداميک از موارد زیر است ؟Tعالمت 68

Tvo4؟  عالمت سيم دست باز در ستار چيست69

1صداریتموزننتعالمتي که به وسيله آن صداهای موسيقي نوشته و اجرا مي شوند چه نام دارد؟70



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار

ال
سؤ
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ار

شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

2همه مواردزیبایي و ظرلفتانعکاس صوتشدت صوتعلت وجود سوراخ روی کاسه سه تار کداميک از گزینه های زیر است ؟71

72
فاصله ميان دو خط عمود که جمالت موسيقي ، از لحاظ زماني یکسان و یکنواخت 

هستند در ميان آن قرار مي گيرند ، چه نام دارند ؟
2اتصالاتحادميزانحامل

3کاسهنقارهشيطانکشکمچه ناميده مي شود؟ (تار )قسمت کوچک کاسه ساز 73

74
و سيم ها از روی آن عبور مي کنند چه نام   قسمتي از ساز که بر روی کاسه قرار دارد،

دارد ؟
3گوشيخرکسيم گيرشيطانک

2انارنارگيلگالبيسيبکاسه ساز سه تار شبيه کداميک از گزینه های زیر مي باشد ؟75
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ال
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ار

شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

2رباب و کمانچهعود و قيچکتنبور و دو تارتار و سه تارکدام دسته از سازهای زیر فاقد پرده بندی مي باشد ؟76

3کمانچهنيسه تارتارکدام ساز محدوده صوتي کمتری دارد؟77

4چهارمسومدوماولمعروف است ؟ (مشتاق )به سيم  (سه تار  )کدام سيم 78

4اصفهانچهارگاهراست پنجگاهنواباشد؟نمي"دستگاه"کدام گزینه 79

2باالبانسنتورقانونربابکدام گزینه جزو سازهای زهي زخمه ای مي باشد ؟80
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سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار

ال
سؤ

ه 
ار

شم

    4    3    2    1سؤال
پاسخ 

صحیح

کدام یک از گزینه های زیر در مورد تعداد و جنس سيم های سه تار صحيح نيست؟81
 سيم فلزی به 4سه تار دارای 

ضخامت های مختلف است

سه تار دارای سه سيم فلزی با 

.ضخامت های یکسان است

قطر سيم های اول و دوم سه 

است% 20تار 

و سيم بم % 22قطر سيم زرد 

.است% 36 یا 38%
2

1ابوالحسن صبایوسف فروتناحمد عبادیحسين تهراني ؟  کدام یک از اساتيد زیر سه تار نواز نيستند82

AnimatoDoloroso  AmorosoDolce1مي باشد؟ (با هيجان  )کدام یک از اصطالحات زیر به معني 83

4همه مواردقانونعودسه تارای است ؟کدام یک از سازهای زیر زهي زخمه84

3عودسنتورقانونسه تارای است ؟کدام یک از سازهای زیر زهي کوبه 85
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    4    3    2    1سؤال
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3ربع پردهدو پردهنيم پردهسه ربع پردهکدام یک از فواصل زیر در خطوط ملودیک موسيقي ایراني کاربرد دارد؟86

87
است  (دارای ریتم مشخص نمي باشد)کدام یک از قطعات شامل گروه قطعات متر آزاد 

؟
1رنگچهار مضرابپيش درآمددرآمد

2کليد فا خط چهارمکليد دو خط دومکليد دو خط اولکليد سلمي باشد؟ "سوپرانو"کدام یک از کليد های زیر کليد 88

1شيطانکسيم گيرسرپنجهدستانکدام یک از گزینه های زیر محل انگشت گذاری روی دسته ی سه تار است ؟89

2نيتنبکتارسنتوربه شمار مي آید ؟ (مقيدات)کداميک از سازهای زیر از 90
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4سه تارسنتورعودتارکداميک از سازهای زیر چهار گوشي دارد؟91

4کمانچهسه تارتنبورتارنيست ؟ (پرده بندی  )کداميک از سازهای زیر دارای 92

3کرميلسرناسه تارتنبورکداميک از سازهای زیر در مراسم جشن و پایکوبي به کار مي رود؟93

94
کداميک از صداهای زیر نسبت به دیگر گزینه ها در محدوده صوتي بم تری قرار مي 

گيرد ؟
4باریتونمتسوسوپرانوآلتوتنور

AdagioLentoAndanteGکداميک از گزینه های زیر نسبت به دیگر گزینه ها تمپوی تندتری را نشان مي دهد؟95 rave3
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4گزینه های ب و ج1/2 1/81 1    1 ضربي است ؟3کداميک از ميزان نماهای داده شده 96

1/43 1/8 1    1/21 1 ضربي نمي باشد ؟4کداميک از ميزان نماهای داده شده 97

3/44 4/7 3/8 3/4 کداميک از ميزان نماهای داده شده نشان دهنده ميزان های سه ضربي نمي باشد؟98

1/21 3/4 3/8     1کداميک از ميزان نماهای داده شده نمایان گر ميزان لنگ  مي تواند باشد؟99

4 صحيح است2 و 3/41 1/8 3/41 کداميک از ميزان نماهای زیر بيانگر ميزان های سه ضربي  مي باشد؟100
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سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز سه تار
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4کليد فا خط چهارمکليد فا خط سومکليد دو خط سومکليد سلکليد باس کدام کليد است ؟101

1دو خط چهارمدو خط اولفا خط چهارمسل، زیرترین کليد مورد استفاده در موسيقي مي باشد ؟.............کليد102

2هيچکدامزینتدرابتریلکوتاه ترین ریز چه نام دارد ؟103

2دو سل دو فاسل سل دو سلدو دو سل دودو سل دو سلکوک متداول ساز سه تار کداميک از موارد زیر است ؟104

4گام ماهورگام سه گاهگام چهار گاهگام شورگام راست و مایه گرداني در دستگاه راست پنجگاه حدوداً مانند کدام است ؟105
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2عودسه تارقانوننيگستره صوتي کداميک از سازهای زیر حدود سه و نيم اکتاو است ؟106

3ماهورهمایونشوراصفهانگوشه چکاوک در چه دستگاهي است؟107

4بيات ترکابوعطاافشاریدشتيدر کدام دستگاه یا آواز موسيقي ایراني نواخته مي شود ؟ "مهرباني"گوشه ی 108

3راست پنج گاههمایونماهورشورگوشه ی بيداد در کدام دستگاه نواخته مي شود ؟109

4سلالفارمتداول ترین شور در نوازندگي سه تار چيست ؟110
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2پيش درآمدآوازردیفحلقه سيکليکمجموعه ای از دستگاه ها و گوشه ها که دارای ترتيب خاص هستند؟111

1شيطانکسيم گيرپردهدستانمحل انگشت گذاری روی دسته، چه نام دارد ؟112

 چيست ؟2/4مشخصات ميزان نمای 113
 ضربي که هر 2ميزان ساده 

.ضرب آن یک نت سياه است

 ضربي که هر 2ميزان ترکيبي 

.ضرب آن یک نت سياه است

 ضربي که هر 2ميزان ساده 

.ضرب آن یک نت چنگ است

 ضربي که هر 2ميزان ترکيبي 

.ضرب آن یک نت چنگ است
1

 چيست ؟3/2مشخصات ميزان نمای 114
 ضربي که هر 3ميزان ساده 

.ضرب آن یک نت سياه است

 ضربي که هر 3ميزان ترکيبي 

.ضرب آن یک نت سفيد است

 ضربي که هر 3ميزان ساده 

.ضرب آن یک نت سفيد است

 ضربي که هر 3ميزان ترکيبي 

.ضرب آن یک نت سياه است
3

3 ضربي3ميزان ساده  ضربي3ميزان ترکيبي  ضربي9ميزان ساده  ضربي9ميزان ترکيبي  چيست ؟9/8مشخصات ميزان نمای 115
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n7    8    N3مضراب راست در سه تار با چه عالمتي نشان داده مي شود ؟116

1همه مواردآقا حسين قليموسي خان معروفيميرزا عبداهللمعروف ترین روایات ردیف برای تار و سه تار کدامند ؟117

4هيچ کدامهم نوازیآوازنوازندگي سازمعمول ترین و ابتدایي ترین شيوه موسيقي کدام است ؟118

2مقدمهگشایشدرآمدپيش درآمدی هر دستگاه در ردیف چيست ؟معموالً اولين گوشه119

4صوتردیفسازنتمنبع توليد و یا ماده خام موسيقي ،چه نام دارد؟120
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شدت اجرای یک نتمقدار زیر و بمي یک نتکشش یا ارزش زماني یک نتیک از موارد زیر است ؟کدام "دیرند"منظور از 121
مقدار قوی و ضعيف بودن یک 

نت
1

4اجرای نصف سازهای زهياجرای کل سازهای بادیاجرای کل سازهای زهياجرای نصف سازهای بادیچيست ؟ " half "منظور آهنگساز از اصطالح 122

1شکستهمخالفحربيدرآمدمهمترین گوشه که در تمام دستگاه ها نيز وجود دارد کدام است ؟123

124
نام تيغه ای که روی صفحه ساز سه تار قرار دارد و سيمها از روی آن عبور مي کنند 

چيست؟
2 سرپنجهسيم گير  خرک گوشي

125
نام تيغه ای که روی صفحه ساز سه تار قرار دارد و سيم ها از روی آن عبور مي کنند 

چيست ؟
2سرپنجهسيم گيرخرکگوشي
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Cدیرندتواترنام دیگر کليد در موسيقي چيست ؟126 lefBar3

4نيم ضربدو سوم ضربسه ضربدو ضرب چند ضرب به شمار  مي آید؟9/4در ميزان  "سياه نقطه دار"نت 127

3یک چهارم ضربیک سوم ضربنيم ضربیک ضرب چند ضرب به شمار مي آید؟6/8نت چنگ در ميزان 128

4دو ضربسه ضربنيم ضربیک ضرب چند ضرب به شمار مي آید؟3/4نت سفيد در ميزان 129

Lab2ال مبل H Feفا سری Repر کرن Mipمي کرن چه مي باشد ؟  (ر)نت متغير دشتي130
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2دست بازميان دستهباال دستهپایين دستهنت های بم را اصطالحا در ساز سه تار چه مي نامند ؟131

2دست بازميان دستهباال دستهپایين دستهنتهای بم را اصطالحاً در سه تار چه مي نامند ؟132

2ابوااتوداپرااپيزودنمایش آوازی با همراهي ارکستر را چه مي گویند ؟133

3ضعيف ترقوی تربم ترزیرتر.خواهد شد...... هر چقدر طول سيم بلندتر باشد صدای حاصل از آن134

2کمانچهسه تارنيسنتورواژه هفت بند را همراه با کدام ساز به کار مي برند؟135
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3هيچکدام اکتاو3حدود  اکتاو2/5حدود  اکتاو4حدود وسعت صوتي سه تار چند اکتاو است ؟136


