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3هارپویولنسلپیانوارگ کلیسانمی نویسند ؟ (حامل مضاعف  )نت کدامیک از سازهای زیر را با 1

1دو خط چهارمدو خط اولفا خط چهارمسل، زیرترین کلید مورد استفاده در موسیقی می باشد ؟.............کلید2

3

 )اگر در یک قطعه موسیقی ، ضرب قوی در لحظه ای که انتظار می رود ، ظاهر نشود 

این حالت چه  (ضرب قوی در دنباله ضرب ضعیف پیش از آن و چسبیده به آن بیاید 

نامیده می شود ؟

2تریولهآکسانسنکوپضد ضرب

4
اگر در یک قطعه موسیقی به جای ضرب قوی در یک یا چند میزان پی در پی سکوت 

بیاید این حالت چه نامیده میشود ؟
3ولتضد ضربسنکوپآکسان

1 ضرب1/4 ضرب2ضرب1/2 ضرب1ضرب آهنگ نت سیاه ، معادل کدام گزینه می باشد؟5
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3طول موج یک نتکشش زمانی یک نترنگ صدای یک نتشدت صدای یک نتچیست ؟ (دیرند  )منظور از 6

7

نام شکل های مقابل چیست ؟

چنگ-سفید - سیاه - گرد چنگ- گرد - سیاه - سفید 
سفید - چنگ - گرد مضاعف 

سیاه- 

-چنگ - سیاه - گرد مضاعف 

 سفید
1

با اتحاد دو ضرب متوالیبا تغییر نوع میزانسنکوپ در موسیقی چگونه ایجاد می شود؟8
با ایجاد سکوت روی یک 

ضرب

با جابجایی تاکید یک ضرب 

قوی به روی یک ضرب ضعیف
4

3هارمونیفاصلهآکسانضد ضربدر موسیقی اختالف زیر و بمی میان دو صدا را چه می گویند ؟9

دوبل دییز چیست ؟10
صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده دیاتونیک باال می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده کروماتیک باال می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده دیاتونیک پایین می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده کروماتیک پایین می برد
2
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دوبل بمل چیست ؟11
صدای نت مورد نظر را دو نیم 

.پرده کروماتیک باال می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

پرده دیاتونیک پایین

.می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

پرده کروماتیک پایین

.می برد

صدای نت مورد نظر را دو نیم 

پرده دیاتونیک باال

. می برد

3

1پنجم کاسته ترچهارم کاستهسوم کوچکدوم بزرگمتصل می باشد ؟ (مبنا  )کدامیک از فواصل موسیقایی نسبت به نت درجه اول 12

به دو نتی که همصدا هستندآنارمونیک به چه نت هایی می گویند ؟13
به دو نتی که همصدا بوده و 

دارای دو اسم متفاوت هستند

به دو نتی که همصدا نبوده و 

دارای دو اسم متفاوت هستند

به نت های انسیون گفته 

میشود
2

فواصل بیش از اکتاواصطالح دیاتونیک در مورد چه فاصله ای به کار برده می شود؟14
فاصله ی نیم پرده ای بین دو 

نت غیر همنام

فاصله ی نیم پرده ای بین دو 

نت  همنام

فاصله ی دو نیم پرده ای بین 

دو نت  همنام
2

1یک پرده دیاتونیکیک پرده کروماتیکنیم پرده دیاتونیکنیم پرده کروماتیکدر هر گام ، فاصله بین دو دانگ چه فاصله ای است ؟15
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4آنهارمونیککنترپوانتیککروماتیکدیاتونیکبه نت های مترادف چه می گویند ؟16

1شش صداهشت صدانه صداهفت صدا.پدید می آید...... گام کامل یا سیکل در موسیقی ، از توالی 17

18

عالمات های سرکلید مقابل متعلق به چه گامی است ؟

3فا ماژورمی بمل ماژورسی بمل ماژورال بمل ماژور

1هشتم کاستهششهفتپنجگام پنتاتونیک دارای چند درجه متفاوت است ؟19

20

عالمت های سر کلید مقابل متعلق به چه گامی است ؟

1ال بمل ماژورمی بمل ماژورفا ماژورسی بمل ماژور
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2چهارسهدویکسل مینور دارای چند بمل در سر کلید است ؟21

1کلید سلکلید فاکلید دوی خط چهارمکلید دوی خط سومبه کدام کلید ، کلید آواز می گویند ؟22

3دودیزفا دیزسل دیزسیچهارم نت فا دیز چه نتی است ؟ (هارمونیک  )هماهنگ 23

2سی بملسل بملسلسیدر وارونه یکم تریاد می بمل ماژور کدام نت در باس قرار می گیرد ؟24

25
وسیله ای سه پایه که نوازندگان و خوانندگان نت های خود را بر روی آن قرار میدهند 

چه نام دارد؟
4پوپیترپارتیتوررپرتواردیاپازون
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اجرای یکنواختاجرای آرامتکنوازیدر موسیقی کدام یک از گزینه های زیر است؟ "سلو  "معنای اصطالح 26
اجرای نت کشیده 

با ویولن سل
1

 روی صفحه مترونم نشانه چیست ؟60عدد 27
 دقیقه 1/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود1یعنی 

 دقیقه 2/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود2یعنی

 دقیقه 3/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود3یعنی 

 دقیقه 4/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود4یعنی 
1

تمپو را منظم حفظ می کند.........اسیلوسکوپ دستگاهی است که 28
می تواند تندی و کندی آن را 

معین کند
4گزینه های ب و جارتعاش و نوسان را ثبت میکند

 در موسیقی به چه معنی است ؟Rallentandoاصطالح 29

جزو عالئم صدا است و به 

معنی قوی تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنی سنگین تر کردن  

.تدریجی سرعت می باشد

جزو عالئم صدا است و به 

معنی ضعیف تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنی تند تر کردن  تدریجی 

.سرعت می باشد

2

30
(سرعت  )کدامیک از اصطالحات موسیقی زیر ، مربوط به تند کردن تندا 

 نمی باشد ؟
S trettoAccelerandoS lentandoC alcando3
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31
(سرعت  )کدامیک از اصطالحات موسیقی زیر ، مربوط به کند کردن تندا 

 نمی باشد ؟
S tringendoPiu MotoC alcandoRitardando4

 در موسیقی به چه معنی است ؟Ad Libitumاصطالح 32
به معنی اجرای آزادتر قطعه 

.می باشد

به معنی تند تر کردن تدریجی 

سرعت قطعه 

.می باشد

به معنای بازگشت به تندای 

.اصلی می باشد

به معنی کند ترکردن تدریجی 

سرعت قطعه 

.می باشد

1

 در موسیقی به چه معنی می باشد ؟Tempo Rubatoاصطالح 33
اجرای آزاد قطعه با احساس 

شخصی

اجرای آزاد قطعه با دو برابر 

کردن سرعت آن

اجرای آزاد قطعه با بازگشت به 

تندای اصلی
1هیچکدام

2تند کردن سرعتکند کردن سرعتقوی کردن صداضعیف کردن صدااصطالح فرته به چه نوع اجرایی اطالق می شود ؟34

1قوی کردن صداضعیف کردن صداتند کردن سرعتکند کردن سرعت  در موسیقی به چه معنا است ؟rit.اصطالح 35
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3آکسان روی صداادامه و تقویت صداقوی کردن صداضعیف کردن صدا  در موسیقی به چه معنا است ؟Ten.اصطالح 36

m.dRکدامیک از اختصارات زیر مربوط به اجرای دست راست نمی باشد ؟37 .Hm.g
هر سه مربوط به اجرای دست 

.راست است
3

m.sm.dRکدامیک از اختصارات زیر مربوط به اجرای چپ راست می باشد ؟38 .H1هیچ کدام

PortamentoOctaveGاجرای گلیساندو در سازهای زهی چه نام دارد؟39 ruppettoMordent1

40
در سازهای کالویه ای ناخن  (باالرونده  )برای اجرای گلیساندو از صدای بم به زیر 

کدام انگشت دست راست به کار می رود ؟
3انگشت چهارمانگشت سومانگشت دومانگشت اول
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ترکیب صداهای کامال متفاوتچند صدایییک صداییدر موسیقی، هترفونی به چه معنا است؟41
ترکیب صداهای مشابه با 

تغییرات جزیی
4

صحیح می باشد؟"ریتم  "کدام یک از گزینه های زیر برای تعریف 42

تقسیمات متوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مختلف

تقسیمات نامتوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مساوی

تقسیمات متوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مساوی

3هیچ کدام

2دسته جمعی خواندنابتدای اپرا به صورت تکنوازیابتدای اپرا همراه سازدر ابتدای اپرا بدون ساز...یعنی "اورتور  "در موسیقی 43

3ریتملگاتوهارمونیملودیدر موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را چه می گویند ؟44

3. صحیح است3 و 2خط اتصاللگاتوخط اتحادمنحنی که بین چند نت هم نام و غیر هم صدا قرار میگیرد چه نام دارد؟45
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4مترونمدیاپازونذهن نوازندهساعتبرای تعیین تمپوی قطعات موسیقی از چه دستگاهی استفاده میشود ؟46

47
با چه اصطالحی بیان می  "سرعت اجرا  "حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی 

شود ؟
1عالئم تغییر دهنده فواصلکلیدمیزان نماتمپو

2ابوااتوداپرااپیزودنمایش آوازی با همراهی ارکستر را چه می گویند ؟48

4هیچ کدامهم نوازیآوازنوازندگی سازمعمول ترین و ابتدایی ترین شیوه موسیقی کدام است ؟49

4اجرای نصف سازهای زهیاجرای کل سازهای بادیاجرای کل سازهای زهیاجرای نصف سازهای بادیچیست ؟ " half "منظور آهنگساز از اصطالح 50
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3موسیقی سازیموسیقی آوازی بدون سازموسیقی آوازیموسیقی سازی و آوازیآکاپال به چه معنی است ؟51

AnimatoDoloroso  AmorosoDolce1می باشد؟ (با هیجان  )کدام یک از اصطالحات زیر به معنی 52

به تدریج ضعیف کردن صدابه چه معناست ؟ (Robato )،  (روباتو)53

افزایش یا کاهش خفیف دیرند 

برخی از نت ها ضمن حفظ 

تمپوی اصلی قطعه

2به سادگیهیاهو، سر و صدا

1با شکوه و جاللروستاییغم ، اندوهبه هیجان ، به شوربه چه معناست؟  ( Passionato ) (پسیوناتو )اصطالح 54

55
عالمت مقابل به چه معنا می باشد؟

3تکرار دو میزانتکرار یک میزاننقطه توقفتکرار یک عبارت
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یکی از فرم های موسیقیخاتمه یک عبارت موسیقییک جمله موسیقیبه چه معناست؟ (کادانس  )56
کوچکترین عنصر مستقل 

موسیقایی
2

AdvanteAllegroAnimatoAllegretto3کدامیک از گزینه های زیر نسبت به دیگر گزینه ها تمپوی تندتری را نشان میدهد؟57

2مقطعبه تدریج تندترشوخیناگهان قوی کردن صدابه چه معنا می باشد؟ (scherzo ) (اسکر تسو  )واژه 58

4در حال مردنباال رفتنلطیف،ظریفشکستهبه چه معناست ؟  (morendo ) (مور ندو  )اصطالح 59

3سکستتاکتتکوئینتتسپتتکدامیک از قطعات زیر برای هشت نفر اجراکننده است ؟60
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به چه معناست ؟  ( Largando )اصطالح 61
ناگهان قوی کردن صدا با 

آکسان
دوباره قوی کردن صدابه تدریج ضعیف کردن صدا

کند کردن تدریجی سرعت و 

ضعیف کردن تدریجی صدا
4

به چه معناست ؟ ( Tremolo  ) (ترمولو  )اصطالح 62
نواختن سیم های یک ساز 

آرشه ای با انگشت-زهی

نواختن نت ها به صورت مقطع 

و بریده  بریده
به تدریج ضعیف کردن صدا

لرزاندن صدا با حرکت سریع 

آرشه روی سیم های ساز زهی
4

1بت قیترمولورپتوتریلباالی نت به چه معناست ؟ "tr"عالمت 63

2بیشدائماخیلی تندکمتربه چه معناست؟ (Molto )اصطالح64

چه چیزی را نشان میدهد؟ (Fermata ) (فرماتا  )65
تاکید کردن روی نت با همه 

ارزش زمانی آن

نصف ارزش زمانی نت اجرا و 

نصف دیگرش تبدیل به 

.سکوت می شود

توقف کردن به مقدار متناسب 

روی نت یا سکوت

حرکتی سریع و متناوب بین 

نت اصلی و نت باالیی متصل 

به آن به اندازه ارزش زمانی 

نت اصلی

3
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AndantinoSکدامیک از گزینه های زیر نسبت به بقیه گزینه ها تمپوی کندتر را نشان میدهد؟66 ostenutoLentoLarghetto4

2همیشهسرکشدر لحظهسوزانبه چه معناست ؟ (Impromptu ) (ایمپرومپتو)واژه 67

به تدریج تند کردن تمپوبه تدریج کند کردن تمپوچه معنایی دارد؟  (Calando ) (کاالندو  )اصطالح 68
به تدریج کند کردن تمپو و 

ضعیف کردن صدا

به تدریج تند کردن تمپو و 

قوی کردن صدا
3

1با خستگیعاشقانهسبک و چابکاجباریچه معنایی دارد؟ (Obligato ) (ابلیگاتو  )اصطالح 69

2نصف ، نیمنرمی ، مالیمتکوچکخیلی ، بسیاربه چه معناست ؟  (Moll ) (مول  )واژه 70
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71

 

3سیفاسلدوعالمت                   ، معرف کدام کلید در موسیقی است ؟

2دسته سازاستادی در نوازندگیآرشه کشیویلن آلتوبه چه معنا می باشد؟ (Bowing ) (بوئینگ )اصطالح 72

73
نقطه ای است که هر گاه روی نتی قرار گیرد ، نصف ارزش آن نت اجرا و نصف دیگر 

.آن سکوت اختیار میشود
2مردانتتریلاستکاتوگروپتو

.....دیاپازون74
لرزیدن یک صدا یا یک نت را 

گویند

وسیله ای ست برای کوک 

کردن ساز

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی است

درجه ضعف و قدرتی است که 

به یک آهنگ داده میشود
2

2بسیار سنگینآرام و روانتند و روانجانداربه کدام معناست؟ (Alegro )اصطالح 75
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3جاندارسنگین و کشیدهضعیف کردن تدریجی صداخیلی تند، شتابان....یعنی (Largo )اصطالح 76

77

کدام عالمت به صورت خطی مواج و عمودی در کنار آکورد قرار میگیرد و باعث می 

شود تا نت های آکورد به جای اجرای هم زمان ، با تندی متناسبی یکی پس از دیگری 

اجر شوند؟

4آریژدال سنیوتنوتوداکاپو

1هیچ کدامتندآحالت درونینوآنسدرجه قوت و ضعفی که به یک آهنگ داده می شود ، چه نام دارد؟78

2اجرای تند و چابکبه تدریج تند کردناجرای متوسط و معتدلبه تدریج کند کردنبه کدامیک از موارد زیر اطالق می شود ؟ "آدانته  "اصطالح 79

1هیچ کدامصداهای میانهبم ترین صدازیرترین صدا....اوج در موسیقی یعنی80
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4آرام ، بی شتابتند، دوانبا حرکتبه سرعت نخستینبه کدام معناست؟ (Adagio )اصطالح 81

3مارشفالشنوآنستمبراست ؟ (کوک نا موزون  )کدامیک از اصطالحات زیر به معنی 82

83
عالمت                 نشانه کدام است ؟

3(غلت  )چرخش فرمات یا ایستتزیینتاکید

3نوعی رقص با میزان سه ضربیتک خوان یا تک نوازجنس و کیفیت صداکوک ناموزون...یعنی (Solist )اصطالح 84

3لطیفشیرینخشنآرامدر موسیقی به چه معنی است ؟ ( Dolce )اصطالح 85
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1روانکمی تندسنگین و کشیده(خیلی تند)سبکبالچه مفهومی در موسیقی دارد؟  ( Presto )کلمه 86

3قطعه ای برای پنج سازقطعه ای برای چهار سازقطعه ای برای شش سازقطعه ای برای سه ساز...یعنی (کوارتت  )87

1تقویت ارتعاش و تشدید صوتقوی کردن تدریجی صدااپرای کوتاه و سبکرفته رفته ضعیف تر کردن صدا..یعنی (Diminuendo) (دیمی نوئندو  )اصطالح 88

به معنی مضراب جفت استبه معنی تکرار ضرب قبلی است...در موسیقی ( D.C )عالمت اختصاری89
به معنی از آغاز می باشد و از 

عالئم تکرار است

به معنی مضراب های پی در 

.پی است
3

به چه معنی است ؟ (تمپو  )90
فرم سه تایی 

( A-B-A)

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی
2قطعه ای برای شش سازتقویت ارتعاش و تشدید صوت
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به تدریج ضعیف کردن صداسکوت روی ضرب قویسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی به چه معنی است؟ (Decrescendo )اصطالح 91
وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
3

2تغییر تنالیتهتغییر مدفروداوجبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "کادانس  "92

3مقطعمتصل یا پیوستهجدا از همبه دنبال یکدیگر..معادل است با واژه (Legato )اصطالح 93

.....در موسیقی یعنی (الیت موتیف  )94
یک ایده برجسته موسیقی به 

مفهوم تم تضاد

یک الگو با تم معموال برجسته 

و کوتاه بیان کننده اندیشه ای 

خاص از موضوع مورد نظر 

آهنگساز است

الگویی که از یک تم منشعب 

شده است
2تم نورانی

2بسیار ضعیفبسیار قوینیمه قوینیمه ضعیف به چه معنی است ؟mfعالمت 95
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به چه معنی است؟ ( Contano )اصطالح 96
دائمی،

بی نهایت
2به شکل دقیقبا شدت و حدت زیادایست ، توقف

2سنکوپتاخیرمدت زمان امتداد صدای نت هاسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی چیست ؟ (دیرند  )منظور از 97

2دوباره قوی کردن صداهابه تدریج مالیم کردن صداهابه تدریج قوی کردن صداهابه تدریج تند کردنچه مفهومی در موسیقی دارد ؟ ( Crescendo )اصطالح 98

3هیچکدامدو نوازیگروه نوازیتک نوازیبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح 99

اجرای مقطع نت هااجرای نت های یک گاماجرای هم زمان چند نتدر موسیقی یعنی چه ؟ (آریژ  )100
اجرای نت های یک آکورد 

پشت سر هم
4
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2هیچکدامهر نت مقطعهر نت با آرشه مجزاهر نت با یک آرشهبه معنای کدامیک از گزینه های زیراست ؟ "دتاشه  "در موسیقی اصطالح 101

2شیریندردناکراحتبا شکوهبه معنی کدام حالت در موسیقی است ؟  ( Comodo )اصطالح 102

4آنارمونیککنترپوانتیککروماتیکدیاتونیکچه می گویند ؟ (مترادف  )به نت های 103

3ضرب باالآکسانسنکوپضد ضربتاکید در موسیقی به معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟104

ترکیب کردنموسیقی تک بخشیاست ؟ "هارمونیزه کردن  "کدام گزینه به معنای 105
تنظیم موسیقی تک بخشی به 

چند بخشی
3هیچ کدام
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چه حالتی از اجرا را معرفی می کند ؟ "اسپرسیو  "در موسیقی اصطالح 106
دارای حرکتی مالیم و مناسب 

برای بیان کیفیت

دارای حرکتی تند و شتابان 

برای بیان کیفیت
اجرای پرش دار آرشه

اجرای ال ینقطع آرشه بر روی 

سیم
1

در موسیقی است ؟ "اتود  "کدام گزینه به معنای 107

قطعه ای که به عنوان پیش 

درآمد قبل از اجرای موسیقی 

.توسط ارکستر اجرا می شود

قطعاتی که برای تمرین و 

تقویت پیشرفت نوازنده ساخته 

.می شود

موادی که آهنگسازان برای 

نوشتن نت موسیقی به کار می 

.برند

2هیچکدام

1سرعت میانهبا شکوهمتصلمشخص و واضح به چه معناست ؟Marcatoاصطالح 108

Cکدامیک از اصطالحات زیر مربوط به سرعت اجرای قطعه نیست ؟109 rescendoAllegroAndanteG rave1

110
به باال یا پایین آوردن سطح زیر و بمی یک قطعه موسیقی در یک فاصله داده شده ی 

معین ، چه می گویند ؟
2وزنضرب آهنگانتقالمیزان
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اجرا با سرعت دلخواهاجرا با حفظ دقیق ریتمدر موسیقی به چه معناست ؟ (پدال  )نت 111
نگه داشتن نت برای لحظه ای 

کوتاه

نگه داشتن نت برای مدتی 

نسبتا طوالنی
4

3زینتدتاشهپیزیکاتوگلیساندواگر هر نت با آرشه ی مجزا نواخته شود به آن چه میگویند؟112

2یکسه چهارمنیم ضربربعپرده است.... نزدیک ترین فاصله میان دو نت متوالی در موسیقی ایرانی 113

1فاصله سوم کاستهفاصله سوم بزرگفاصله دوم کاستهفاصله دوم بزرگحد فاصل دو دانگ چیست؟114

2هیچکدامسه دانگدو دانگیک دانگهر گام دیاتونیک شامل چند دانگ است ؟115
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3چهارم و پنجمسوم و ششمسوم و پنجماول و سومنام دارند؟ (نت های مقامی  )در هر گام ، کدام درجات 116

3هر سه موردآکوردریتمملودی.می گویند.......... چند صدای موسیقی که همزمان به اجرا درآیند را 117

2علینقی وزیریابراهیم منصوریروح اهلل خالقیابوالحسن صبااثر کیست ؟ (هارمونی  ) "هماهنگی  "کتاب 118

1خوانندگینوازندگی سنتورنوازندگی تارنوازندگی ویلندر چه زمینه ای از موسیقی سرشناس است ؟ "ابراهیم منصوری  "119

4وتربعدنغمهلحندر موسیقی قدیم ایران سیم ساز را چه می نامیدند؟120
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2لحنصغارعظاماوساطدر موسیقی قدیم ایران به فواصل بزرگتر از هنگام چه گفته می شده است ؟121

در موسیقی ایرانی نیست ؟ "درویش خان  "کدامیک از کارها و خدمات 122
ابداع فرم های پیش درآمد و 

رنگ
4نت نویسی ردیفتربیت شاگردان بسیارنوازندگی فوق العاده تار

.....در موسیقی ایرانی یعنی (ردیف)123

مجموعه ای از نغمه ها ، 

شامل درآمد،گوشه های 

مختلف،چهارمضراب و رنگ

مجموعه قطعات متنوع سازی

ترتیب تسلسل گوشه ها در 

دستگاهها که بنا به ذوق و 

سلیقه استادان مسلم موسیقی 

تنظیم گردیده است

روش و شیوه خواندن گوشه ها 

در دستگاهها
1

3نت متغیرنت شاهدنت فینالنت ایستنتی که در اجرای یک گوشه بیشتر از دیگر نت ها شنیده می شود، چه نام دارد؟124

1آوازرنگچهار مضرابتصنیفدر موسیقی ایرانی آهنگ ساخته شده و موزون همراه کالم را چه میگویند؟125
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2درآمدآوازردیفنغمهترتیب تسلسل گوشه ها در دستگاه های موسیقی ایرانی چه نام دارد؟126

127
قطعه ای ضربی برای رقص که در آخر اجرای دستگاه یا آواز نواخته می شده است  ، 

چه نام دارد؟
3تصنیفرنگکار و عملچهار مضراب

2نصنیف نوازینغمه نوازیمرکب نوازیبداهه نوازیسیر اجمالی در دستگاه ها و آواز های مختلف موسیقی ایرانی چه نام دارد؟128

129
مجموعه ای از دستگاه ها و گوشه ها که دارای ترتیب خاص در موسیقی ایرانی 

هستند؟
3پیش درآمدردیفآوازدرآمد

1درآمدرنگتصنیفچهار مضرابقطعه ای بی کالم و تند که نشانگر تبحر نوازنده در نوازندگی می باشد؟130
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4نت متغییرنت زینتنت الیتنت شاهدنتی که در اجرای آوازها و گوشه ها تا ربع پرده تغییر می کند چیست؟131

1نواهمایونماهورشورکدام دستگاه موسیقی ایرانی بیشترین تعداد گوشه و آواز را دارد؟132

4درآمدمخالفشکستهضربیمهمترین گوشه ای که در تمامی دستگاه های موسیقی وجود دارد چیست؟133

3چهار گاههمایونگوشیسیم گیرآواز اصفهان متعلق به کدام دستگاه می باشد؟134

1هیچ کدامنگارش موسیقیصوت ناموزونصوتی اهنگیندر موسیقی ایرانی به چه معنا است؟ "تحریر"135
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اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه های زیر است؟136
دستگاه مفصل تر

.از آواز است

آواز ها از دستگاه 

.مشتق شده اند

دستگاه و آواز

.یکی است

دستگاه مفصل تر

از آواز است و

آواز ها از دستگاه 

.مشتق شده اند

4

4شورراست پنجگاهچهار گاهسه گاهبزرگترین دستگاه ازنظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟137

2آرشه ایزهیزهی مضرابیزهی آرشه ایسنتور عضو کدام یک از دسته ساز هاس زیر است؟138

1هیچ کدامپایان هر دستگاهبعد از شروع دستگاهقبل از شروع دستگاهپیش درآمد در موسیقی ایرانی چه زمانی اجرا میشود؟139

140
قطعه ای که در ابتدای دستگاه نواخته میشود و معرف فضای مدال دستگاه

است چه نام دارد؟
1تصنیفچهار مضرابرنگدرآمد
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1آرپژآکوردگامشاهددر موسیقی ایرانی نت بین دو دانگ را چه می نامند؟141

3راک هندیاصفهانابوعطاافشاریکدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟142

به معنای کدام یک از موارد است؟ "تصنیف  "در موسیقی اصطالح 143
آهنگی ساخته شده و موزون

همراه کالم

آهنگی ساخته شده

بدون کالم
1همه مواردیک نوع فرم سازی

3تصنیفردیفآوازگوشهدر موسیقی ایرانی کدام مجموعه از تعدادی دستگاه تشکیل شده است؟144

2سه گاههمایونافشاریماهورکدام گزینه، دستگاه موسیقی ایرانی نمیباشد؟145
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سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3همایونشورچهار گاهماهورآواز ابوعطا متعلق به کدام دستگاه است؟146

147
در کدامیک از دستگاهها یا آوازهای موسیقی ایران نواخته می  (راک عبداهلل  )گوشه 

شود؟
1اصفهانچهارگاهشورماهور

3اصفهان-افشارینوا-ابوعطاهمایون-ماهورچهارگاه-شوربین کدامیک از دستگاهها یا آواز های زیر شباهت بیشتری از لحاظ فواصل وجود دارد؟148

نتی که بیشتر شنیده می شودنت متغیر چیست ؟149

نتی که در اجرای آوازها و 

گوشه ها تا ربع پرده تغییر می 

کند

نتی که در پایان قطعه روی 

آن توقف می شود
2هیچکدام

2نیم پردهپردهسه ربع پردهیک ربع پرده.است.....فاصله مجنب150



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3فا- می بمل - رکرن - دو فا- می - ر - دو فا- می بمل - ر - دو فا- می کرن - ر کرن - دو کدامیک از نت های زیر دانگ اصلی ماهور را تشکیل یدهد ؟151

4 صحیح است2 و 1دانگ دشتیدانگ چهارگاهدانگ ماهوربین درجه اول تا سوم کدامیک از دانگ های زیر فاصله سوم بزرگ وجود دارد؟152

153
مایه نمای مقابل متعلق به کدام دستگاه یا آواز می باشد ؟

2شورابوعطاچهارگاهسه گاه

4می- ر - دو سری - سی سل- فا دیز - می کرن - ر  ال- سل دیز - فا دیز - می دو- سی - ال کرن - سل سه گاه باشد ؟ (در آمد  )کدامیک از دانگ های زیر می تواند دانگ اصلی 154

155
به یک فاصله پنجم کاسته بم تر انتقال پیدا کند ، چه نتی حاصل  (سی کرن  )اگر نت 

می شود ؟
4می سرنمی کرنال- سل دیز - فا دیز - می می بمل



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2همایونماهورابوعطاچهارگاه-شوردر کدام آواز یا دستگاه نواخته می شود؟ (گبری  )گوشه 156

3دو عالمت سریدو عالمت ئیزدو عالمت کرندو عالمت بملچه عالئمی داریم ؟ (ماهور ر  )در سر کلید 157

12343است ؟ (شور  )، درجه چندم گام  (بیات ترک  )تونیک گام 158

159
اگر در سرکلید یک قطعه دو عالمت ربع پرده داشته باشیم، آن قطعه در دستگاه 

.است.....
3راست پنجگاه یا شورسه گاه یا چهارگاههمایون یا ماهورماهور یا نوا

سی کرنسی بملدر سر کلید دارای چه عالمت هایی است؟ (ر  )شور 160
سی بمل و

 می کرن

سی بمل و 

می بمل
3



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1سیالفا سریمیکدام نت است ؟ (می  )شاهد شور 161

162
متعلق به کدام دستگاه یا آواز است  (حجاز  - گبری - سیخی - رامکلی  )گوشه های 

؟
3آواز دشتیآواز ابوعطادستگاه نوادستگاه شور

1آواز افشاریآواز بیات ترکآواز اصفهانآواز دشتیمتعلق به کدام آواز است ؟ (دیلمان - دشتستانی- حاجیانی - چوپانی )گوشه های 163

کدام گروه از گوشه های زیر متعلق به دستگاه شور است ؟164

- زنگوله 

زنگ - مویه - پیش زنگوله 

شتر

- گریلی - قرچه - رضوی 

خارا- حسینی 

-خاوران - دلکش- خسروانی 

عراق

-نوروز - شوشتری - بختیاری 

 جامه داران
2

4نواماهورسه گاهچهارگاه.....نواخته می شوند در (گوشت  )و  (نهفت  )گوشه های 165



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

166
دانگ دوم کدامیک از دستگاههای زیر ، از لحاظ تعداد درجه و فاصله بین آنها با 

عینا برابری می کند ؟ (همایون  )دستگاه 
1شورسه گاه یا چهارگاههمایون-ماهورچهارگاه

1چهارم بیش درستششم بزرگپنجم کم درستپنجم درستچه فاصله ای است ؟ (چهارگاه  )از نت تونیک تا نت نمایان دستگاه 167

168
که اساس موسیقی اروپایی است می  (ماژور  )کدام گام بدون هیچ اختالفی مانند گام 

باشد ؟
1اصفهانشورهمایونماهور

169
، چه نشانه های تغییر دهنده ای را در بر می  (ال  )با شاهد  (نوا  )مایه نمای دستگاه 

گیرد ؟
1سی بمل-می کرنسی بملسی کرنفا سری

3پنجمچهارمسومدومشاهد آواز اصفهان کدام درجه همایون است ؟170



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

کدام نت ها دانگ اصلی دستگاه همایون را تشکیل می دهند ؟171
-سی - ال 

ر-  دو سری 
دو-سی - ال کرون - سل 

- فا - می 

ال- سل دیز 

- فا - می 

دو- سل دیز 
2

1نواهمایوناصفهانراست پنج گاهکدام دستگاه یا آواز از دو دانگ شبیه به هم تشکیل یافته است؟172

2سه گاههمایونشورنواکدامیک از دستگاههای موسیقی ایرانی ، مفصل تر و بزرگ تر از بقیه است؟173

3راست پنجگاهنواچهارگاهماهورشباهت دارد؟ (شور  )کدام دستگاه بیش از همه به دستگاه 174

1نوااصفهانهمایونماهوراست ؟ (ماژور غربی  )فواصل نت های کدام گام ایرانی ، عینا مثل 175



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4راست پنجگاهافشاریشورنوانزدیک است ؟ (ماهور)کدام دستگاه ایرانی بیش از همه به 176

4بیات اصفهاندشتینواماهورموسیقی غربی دارد ؟ (مینورهارمونیک  )کدام گام ایرانی بیشترین شباهت را با گام 177

2نواهمایونچهار گاهسه گاهگام کدام دستگاه ایرانی ، از دو دانگ شبیه به هم تشکیل می شود؟178

:هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارت اند از 179

-چهارگاه

-سه گاه

-بیات ترک

-همایون

-شور

-شور

-ماهور

-همایون

-اصفهان

-سه گاه

-شور

-همایون

-سه گاه

-چهارگاه

-ماهور

-ماهور

-دشتی

-نوا

-راست پنجگاه

-همایون

3

:متعلقات دستگاه شور عبارت اند از 180

-ابوعطا

-بیات ترک

-دشتی

افشاری

-ابوعطا

-بیات ترک

-شهناز

گریلی

-دشتی

-افشاری

-بیات زند

حسینی

-دشتی

-رهاب

-شهناز

ابوعطا

1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2همایوننواشورچهارگاهآواز بیات ترک از متعلقات کدام دستگاه موسیقی سنتی ایرانی است ؟181

4شورسه گاههمایون-ماهورچهارگاهجزو کدام دستگاه ایرانی است ؟ (دشتی  )آواز 182

4سی کرنالمیرروی چه نتی است ؟ (شور ال  )ی مربوط به  (ابوعطا  )ایست 183

3بیات ترکنوادشتیچهارگاهبه کدام دستگاه یا آواز تعلق دارد؟ (نیشابورک  )گوشه 184

2شورابوعطاچهارگاهسه گاهمایه نمای مقابل متعلق به کدام دستگاه یا آواز می باشد ؟185



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3ال کرنسی بملدورروی چه نتی است ؟ (شور سل  )ایست آواز دشتی در 186

187
آواز ابوعطا به شمار (ایست  )کدام درجه از مد شور به عنوان نت 

 می آید ؟
2چهارمسومدوماول

4سی کرنسی سریدو کرندو سرییک فاصله چهارم درست زیرتر شود ، چه نتی حاصل خواهد شد ؟ (فا سری  )اگر نت 188

2پنجم بیش کاستهپنجم بیش افزودهپنجم کم افزودهپنجم کم درستچه نام دارد؟ (سی سری  )تا  (می  )فاصله بین نت های 189

سلمی کرنچه نتی است ؟ (همایون ر  )در دستگاه  (بیداد  )شاهد 190
فا دیز

دو دیز
4ال



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2دو کرنمی بملر بملسی بملکدام خواهد بود ؟ (ایست  )نت  (دشتی فا  )در آواز 191

4شورهمایونماهوراصفهاندر کدام دستگاه یا آواز نواخته می شود ؟ (شهر آشوب  )در ردیف میرزا عبداهلل رنگ 192

3سلمی کرنسی بملسی کرنکدام است ؟ (سل  )دستگاه نوا با شاهد  (ایست  )نت 193

2سلسیالفا سریکدام است ؟ (همایون می  )شاهد آواز اصفهان در دستگاه 194

4ششم بیش کاستهپنجم کم افزودهششم نیم بزرگپنجم بیش درستچه نامیده می شود ؟ (فا سری  )تا  (ال دیز  )فاصله 195



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

196
در عالئم سر کلید کدامیک از دستگاههای زیر عالمت های ایرانی

وجود ندارند ؟ (سری یا کرن  )
2اصفهانسه گاهراست پنج گاهبیات ترک

رمیچه نتی می باشد ؟ (شور سی  )شاهد افشاری در 197
فا دیز

دو دیز
1دو سری

1ر کرنمی بملسی بملفاچه نتی می باشد ؟ (سه گاه ال کرن  )در  (مخالف  )شاهد 198

3ال بملسلفامی بملکدام نت متغیر به شمار می آید ؟ (دشتی سل  )در 199

2شور سیشور فا دیزشور دو دیزشور ر سریمتعلق به کدام دستگاه شور است؟ (بیات ترک می  )200



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2اصفهانابوعطاشورسه گاهدر کدام دستگاه یا آواز نواخته می شود ؟ (شهناز کت  )گوشه 201

1رنگصفاردانگصوتواحد شناسایی موسیقی ایرانی چه نام دارد؟202

1ماهور و شورشور و شوردشتی و شورچهارگاه و شوردستگاه همایون ترکیب کدام دو دانگ است ؟203

2پنجمچهارمسومدومشاهد آواز بیات ترک ، کدام درجه شور است ؟204

2چهارگاه و ماهوردشتی و ماهورماهور و ماهورماهور و دشتیدستگاه ماهور ترکیب کدام دو دانگ است ؟205



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1فاسریمیسیالشاهد ابو عطای مربوط به شور می کدام نت است ؟206

است ؟ (گوشه  )کدام گزینه تعریف دقیق تری برای 207
قسمتی از دستگاه که کمتر 

رایج است

کوچکترین قسمت مستقل 

ردیف موسیقی ایران

هر یک از آوازهای یک 

دستگاه را گویند
2آخرین قسمت یک آواز

208

کدامیک از گزینه ها مربوط به تعریف داده شده است ؟

قطعه ای ضربی برای رقص که در آخر اجرای دستگاه یا آواز نواخته )

(. می شود

3چهار مضرابرنگپیش در آمدمرکب نوازی

....مرکب نوازی در موسیقی ایران یعنی 209
میزان هایی که تعداد ضرب 

آنها نامساوی باشد

اجرای گوشه ها بنا به تسلسل 

ردیف

تبدیل میزان ساده به ترکیبی 

در اجرای موسیقی

سیر اجمالی در دستگاهها و 

آوازهای مختلف با استفاده از 

گوشه های رابط

4

1 آواز4 دستگاه و 4 آواز3 دستگاه و 5 آواز6 دستگاه و 6 آواز5 دستگاه و 7ردیف موسیقی ایرانی متشکل از چند دستگاه  و آواز است ؟210



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

چند نت سریع و پشت سر هماست ؟ (گوشه  )کدام یک تعریف کامل تری برای211

قطعه کوچکی که به صورت 

مستقل در یک دستگاه نواخته 

می شود

آهنگی که بسیار مهم است و 

در هر دستگاه یکی یا دو تاست
2نام دیگر آواز است

گوشه شروع کننده یک دستگاهبه گوشه های ضربی می گویندکوتاه ترین گوشه یک دستگاهدر ردیف موسیقی ایرانی به چه معناست ؟ (درآمد  )212
به ملودی خاصی در هر 

دستگاه می گویند
3

1بیات اصفهانبیات شیرازافشاریبیات ترکنام دیگر کدامیک از آواز های ردیف است؟ (بیات زند  )213

4دوسهیکهفتردیف ها در موسیقی سنتی ایرانی چند نوع هستند ؟214

4نهفتساقی نامهآذربایجانیروح اقرااست ؟ (نوا  )کدامیک از گوشه های دستگاه 215



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2راست پنجگاههمایونشوردشتیگوشه ی سلمک به کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی تعلق دارد؟216

1همایونچهارگاهدشتیابوعطااز گوشه های کدام گزینه است ؟ (حجاز  )217

2همایون و نواسه گاه و چهارگاهماهور و راست پنجگاهشور و ابوعطادر کدام دستگاهها نواخته می شود ؟ (راک  )گوشه 218

3چهارمضرابپیش درآمدتصنیفرنگکدام فرم موسیقی ایرانی، حالت مقدمه و شروع اجرا ی یک برنامه را دارد؟219

4تصنیفپیش درآمدرنگچهارمضراباست ؟ (آوازی  )کدام یک از فرم های موسیقی سنتی ایرانی 220



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

221
کدامیک از فرم های موسیقی ایرانی  ، سرعت بیشتری دارد و نشان دهنده مهارت 

نوازنده است ؟
1رنگتصنیفپیش درآمدچهارمضراب

222
کدام فرم موسیقی ایرانی ، حالتی شاد و سرزنده دارد و به عنوان حسن ختام اجرای 

یک برنامه نواخته می شود؟
2تصنیفچهار مضرابرنگپیش درآمد

2مقدمهگشایشدرآمدپیش درآمدمعموال اولین گوشه ی هر دستگاه در ردیف چیست؟223

2اولسومچهارمپنجم.شور،شاهد دستگاه نوا می باشد ...........درجه ی224



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1بیات اصفهانیات زنددشتیابو عطانام دیگر کدام اواز است؟ "دستان العرب"225

3راست پنجگاههمایونماهورشوردر کدام دستگاه نواخته می شود؟"گوشه بیداد "226

1اصفهانشورهمایونماهورکدام گام بدون هیچ اختالفی مانند گام ماژور است که اساس موسیقی اروپا است ؟227

3همایوننواچهارگاهسه گاه، در کدام دستگاه اجرا می شود ؟ (نهفت  )گوشه 228

4بیات ترکابوعطاافشاریدشتیدر کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود ؟ (مهربانی  )گوشه 229



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4بلوچستانآذربایجانلرستانبوشهرخاص کدام منطقه ایران است ؟ (سر حدی  )موسیقی 230

3فرودگوشهتکهاوجدر موسیقی ایرانی ، اجزای تشکیل دهنده دستگاه یا آواز را چه می نامند ؟231

:موسیقی مقامی عبارت است از 232
موسیقی مغرب زمین در شکل 

اصلی و حقیقی

رابطه موسیقی با نظام کیهانی 

در مشرق زمین

موسیقی نیایشی و با آداب 

مذهبی  در مشرق زمین

موسیقی مشرق زمین در شکل 

اصلی و حقیقی
4

1سوز و گدازچهارپارهدو بیتیمثنویاجرای کدام فرم موسیقی ، برای اجرا با ساز نی بهترین است ؟233

234
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز مضرابی در ارکستر ایرانی محسوب 

میشود؟
4سنتورکمانچهنیتنبک



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

235
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز مضرابی در ارکستر ایرانی محسوب 

میشود؟
3تنبکتارنیکمانچه

236
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز کششی در ارکستر ایرانی محسوب 

میگردد ؟
1دفسنتورتارکمانچه

2ایدئوفونایروفوندممبرانوفونکوردوفوندف متعلق به کدام گروه از ساز هاست ؟237

1بادی چوبیبادی برنجیکوبه ایزهیساز چنگ جزو کدام دسته از سازهاست ؟238

در ساز نی چه وقت زیرترین صدا تولید می شود ؟239

آخرین سوراخ از سمت محل 

دمیدن هوا ، باز و بقیه مسدود 

.باشد

تمام سوراخ ها مسدود باشند

اولین سوراخ از سمت محل 

دمیدن هوا ، باز و بقیه مسدود 

.باشد

آخرین سوراخ از سمت محل 

دمیدن هوا ، باز و بقیه مسدود 

و تمام سوراخ ها مسدود . باشد

.باشند

3



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

240
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز کششی در ارکستر ایرانی محسوب 

میگردد ؟
2دفسنتورنیتار

2باالبانسنتورقانونربابکدامیک جزو سازهای زهی زخمه ای می باشد ؟241

3المیسلدوبه طور معمول چه نتی کوک می شود ؟ (کمانچه  )زیرترین سیم 242

4عودقوپوزربابتنبورشبیه به کدامیک از سازهای زیر می باشد ؟ (بربط  )243

4کمانچهدو تارتنبورتارکدامیک از سازهای زیر فاقد پرده بندی می باشد ؟244



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

245

می باشد ؟ (تار  )کدامیک از گزینه ها ساز 

1یییی

3پنجدهچهارششدارای چند سیم است ؟ (عود  )246

3سرناقانوندو تارعودکدامیک از سازهای زیر از مطلقات به شمار می آید ؟247

248

نام این ساز چیست ؟

2تارقانونربابعود

2ربابتارکمانچهعودکدامیک از سازهای زیر دارای چهار سیم می باشد؟249



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2 خرک12 خرک11 خرک9 خرک10رایج چند خرک دارد؟ (سنتور  )250

3کاسهنقارهشیطانکشکمچه نامیده می شود؟ (تار )قسمت کوچک کاسه ساز 251

2قانونبربطربابکمانچهکدامیک از سازهای زیر دارای شش سیم می باشد ؟252

4تاربربطعودسه تاردر ساختمان کدامیک از سازهای زیر پوست به کار رفته است ؟253

1عودنیسنتورتارگستره صوتی کدامیک از سازهای زیر از بقیه بیشتر است ؟254



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3سه تارسنتوربربطکمانچهکدامیک از سازهای زیر جزو مطلقات به شمار می آید ؟255

1دوزلهباالبانسرنانیکدامیک از سازهای زیر بدون زبانه به شمار می آید ؟256

257

کدامیک از سازهای زیر جزو سازهای زهی آرشه ای است ؟

3یییی

3بادیزهیکوبه ای بدون پوستکوبه ای با پوستاز خانواده کدام سازها می باشد ؟ (نزهه  )258

4قژکباالبانسه تارسنتوربه شمار می آید ؟ (مجرورات  )کدامیک از سازهای زیر جزو خانواده 259



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4کمانچهقانونسنتورتارکدامیک از سازهای زیر در گذشته دارای سه سیم بوده است ؟260

1بربطقیچکدو تار خراسانربابمی باشد ؟ (رزونانس  ) (طنینی  )کدام ساز دارای سیم های 261

1قیچکنقارهربابدوزلهدر ساختمان کدامیک از سازهای زیر پوست به کار نرفته است ؟262

1آذربایجانبوشهرکردستانسیستان و بلوچستاناز سازهای رایج درکدام منطقه ایران می باشد ؟ (رباب  )263

264

این مشخصات مربوط به کدام ساز است ؟

جزو سازهای بادی و دوزبانه است ، در منطقه لرستان و غرب ایران رواج دارد،    - 

.برای نت نگاری آن کلید سل مناسب تر است
2یییی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3کرنادوزلهنی انبانربابنیز نامیده میشود؟ (جفتی  )یا  (جفته  )کدامیک از سازهای زیر 265

1زهی کوبه ایبادیزهی زخمه ایکوبه ایبه کدام گروه از سازها تعلق دارد؟ (تاس  )266

3کوردوفونممبرانوفونایدیوفونآئوروفونبه کدام دسته از سازها تعلق دارد؟ (دمام  )267

2آئوروفونکوردوفونممبرانوفونایدیوفونبه کدام خانواده از سازها تعلق دارد؟ (دهل  )268

4تنبور خراسانیقیچکبربطعوددسته کدامیک از سازهای زیر پرده بندی دارد ؟269



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3پنجدهچهارششعود دارای چند سیم است؟270

2دو و نیم اکتاوسه اکتاوسه و نیم اکتاودو اکتاوچقدر می باشد ؟ (قانون  )گستره صدای 271

4الدوربابمیمعموال چه نتی کوک می شود ؟ (کمانچه )بم ترین سیم 272

3سه و نیم اکتاوسه اکتاودو اکتاودو و نیم اکتاوچقدر است ؟ (کمانچه  )وسعت صوتی 273

3آرشه ایبادیکوبه ایزهیجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (کرمیل  )274



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1سه و نیم اکتاوحدود سه اکتاوحدود دو اکتاودو و نیم اکتاوحدود چند اکتاو است ؟ (نی  )وسعت صوتی 275

3کردستانبوشهرخراسانلرستاناز سازهای رایج در کدام منطقه می باشد ؟ (نی انبان  )276

4کرمیلدفقوپوزنیبه شمار می آید ؟ (کرنا  )کدامیک از سازهای زیر از خانواده 277

1نی هفت بنددونلینی انباننرمه نایبه شمار می آید ؟ (بادی های دو زبانه  )کدامیک از سازهای زیر از 278

279
از نظر نحوه تولید صوت کدام ساز با سرنا در یک خانواده قرار 

می گیرد؟
2کرمیلنینرمه نایدوزله



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4رویین نایخورازکدایرهچنبربه شمار می آید ؟ (بادی  )کدامیک از سازهای زیر 280

2تنبکسنتورتارکمانچهاصلی ترین و مهم ترین ساز موسیقی ردیف ایرانی کدام است ؟281

3نیقانونتنبکسه تارکدامیک از سازهای زیر جزو سازهای اصلی موسیقی ردیف نیست ؟282

2مجروراتزهی کمانیزهی مضرابیزهی زخمه ایجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (سنتور )283

3هرمزگانآذربایجانلرستانخراسانمتعلق به کدام ناحیه است ؟ (قوپوز )284



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1کوبه ایبادی برنجیزهی مضرابیزهی کمانیجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (قیچک  )285

1چگورقیچکتنبورعودنام دیگر کدام ساز است ؟ (بربط  )286

1زهی کمانیضربیبادیزهی زخمه ایجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (چگور  )287

2زهی زخمه ایزهی کمانیبادیکوبه ایجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (دوزله  )288

3ایندوفونآیروفونممبرانوفونکوردوفونساز نی متعلق به کدام گروه از سازهاست؟289



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1دو تاردوزلهسرناکمانچهشبیه به کدام ساز است ؟ (قیچک  )290

4سنتورقیچکربابقانونایرانی کدام است ؟ (زهی کوبه ای  )تنها ساز 291

2گورگهکرناباالباندوزلهنام دیگر کدام ساز است ؟ (نرمه نای  )292

1کرناسرنادوزلهگورکهکدامیک از سازهای زیر جزو دسته سازهای ضربی است ؟293

2کورگهدفتنبکدهلدر موسیقی یرانی کدام است ؟ (ضربی  )مهم ترین ساز 294



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1زهی آرشه ایآرشه ایزهیزهی مضرابیساز بربط جزو کدام یک از دسته سازهای زیر می باشد ؟295

3کمانچهتنبکتارسنتورکدامیک از سازهای زیر نگه دارنده ریتم در ارکستر می باشد ؟296

2کردستانآذربایجانسیستان و بلوچستانخراسانبیشتر درکدام نواحی ایرانی رایج است ؟ (قیچک  )297

4خراسانکردستانهرمزگانآذربایجانبیشتر در کدام نواحی ایران رایج است ؟ (رباب  )298

3 سیم12 سیم6 سیم2 سیم4دارای چند سیم است ؟ (رباب  )299



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4زهی زخمه ایضربیبادیزهی کمانیاست..... از دسته سازهای  (قانون  )300

301
ستون هایی که روی صفحه سنتور قرار می گیرند و سیم ها از روی آنها رد می شوند 

چه نام دارند ؟
1مضرابگوشیشیطانکخرک

1تارتنبوردو تارعودساز بین سازهای زیر کدام است ؟ (بم ترین  )302

1 سیم8 سیم4 سیم6 سیم10دارای چند سیم است ؟ (عود  )303

4 عدد28  عدد24 عدد12 عدد18کدام است ؟ (تار  )تعداد دستان های ساز 304



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4شمشالمرواسنقارهدمامنیست ؟ (ضربی  )کدامیک از سازهای زیر جزو دسته سازهای 305

306
استاندارد ایرانی ، دارای چند خرک در سمت راست و چپ (سنتور  )

 است ؟
1 خرک14 خرک12 خرک6 خرک9

4نیربابکمانچهسنتورکدامیک از سازهای زیر معموال قابل کوک شدن نیستند ؟307

3 سیم74 سیم72 سیم62 سیم48سنتور استاندارد ایرانی دارای چند سیم است ؟308

1قیچکقوپوزربابکمانچهموسیقی ردیف کدام است ؟ (کمانی -کششی )تنها ساز 309



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3تنبکنیتنبوردو تارساز انسان نام می برند؟ (اولین و قدیمی ترین  )از کدام ساز به عنوان 310

......سازی است  (کمانچه  )311

با کاسه گرد و چوبی که پنج 

سیم آن با انگشتان نواخته می 

.شوند

با کاسه دو قسمتی مجزا که بر 

قسمت کوچکتر آن پوست 

کشیده شده و سه سیم آن به 

.وسیله آرشه مرتعش می شوند

با کاسه کروی و مجوف که بر 

روی دهانه آن پوست کشیده 

شده و چهار سیم آن به وسیله 

آرشه مرتعش می شوند

که تمام سطح کاسه ای آن 

چوبی بوده و به وسیله تسمه 

ای به پشت و کتف نوازنده 

.بسته می شود

3

...سازی است  (سرنا  )312
بادی برنجی با وسعت صدای 

معین

بادی چوبی و دارای کیسه ای 

برای هواگیری

بسیار قدیمی از جنس برنج که 

دارای دو زبانه است

بادی چوبی دارای دو زبانه که 

در مسیقی های محلی بیشتر 

استفاده میشود

4

2آرشه ایبادی چوبی(ضربی )کوبه ایمضرابیجزو کدام خانواده از سازهای ایرانی است ؟ (گورگه  )313

4بادیکوبه ایآرشه ایمضرابیجزو کدام خانواده از سازهاست ؟ (نی انبان  )314



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3کوبه ایبادی چوبیزهی کوبه ایزهی کمانیجزو کدام خانواده از سازهاست ؟ (سنتور  )315

4زهی آرشه ایضربیبادیزهی زخمه ایجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (کمانچه  )316

2زهی کمانیزهیبادیضربیجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (نی  )317

1دوی خط چهارمدوی خط سومفاسلاز چه کلیدی استفاده می شود ؟ (کمانچه  )در ساز 318

3کوبه ایزهی زخمه ایبادیزهی کمانیجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (رباب  )319



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی
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ار

شم
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پاسخ 

صحیح

3چوب توتشاخ حیواناتمیله فوالدیچوب گردوی کهنهدر ساخت تار معموال خرک از چه جنسی است ؟320

3زهی زخمه ایبادیضربیزهیجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (نعل)321

2بادی چوبیبادی برنجیکوبه ایزهی، جزو کدام دسته از ساز هاست ؟ (درای  )322

3زخمه ای- زهی بادیکوبه ایزهیساز کرنا جزو کدام دسته از سازها می باشد ؟323

1فا- دو - سل- دو دو- فا - سی- می دو- سل- ر- ال سل- ر - ال - می کوک سیم های قیچک کدام است ؟324



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی
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1شستی دارزهیکوبه ایبادیجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (دونلی)325

3زهی زخمه ایبادیکوبه ایزهیجزو کدام دسته از سازها می باشد؟ (کرنا)ساز 326

2مضرابیآرشه ایضربیزهیساز چایمز جزو کدام دسته سازی زیر محسوب می شود ؟327

3آرشه ایکوبه ایزهیبادیجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (جرس)328

1هیچکدامکلید دو خط سومکلید فا خط چهارمکلید سلدر نت نویسی ساز عود از چه کلیدی استفاده می شود ؟329



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نوازندگی ساز ایرانی

ال
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ار

شم

1234سؤال
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صحیح

2کرمیلنقارهسرناکرناکدام است ؟ (ساز  )منظور از  (ساز و دهل  )در اصطالح 330

1مناطق جنوب و جنوب شرقیمناطق جنوبی و جنوب غربیمناطق کردنشینمناطق ترک نشینیا قوپوز مربوط به کدام مناطق ایران است ؟ (عاشیقی)ساز 331

4بادی تک زبانهبادی دو زبانهکوبه ای بدون پوستکوبه ای با پوستجزو کدام خانواده از سازها می باشد ؟ (دوزله  )332

3زهی کوبه ایبادیزهی زخمه ایزهی آرشه ایچه نوع سازی می باشد ؟ (جلجل  )333

1دهلتنبکدفتیمپانیاست ؟ (ضربی)کدام ساز از کامل ترین سازهای 334


