
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1نوانسفریزموومانموتیفکوچکترین الگوی مستقل از یک تم که قابل گسترش نیز باشد ، چه نامیده می شود ؟1

2کلید فا خط چهارمکلید دو خط چهارمکلید دو خط سومکلید فا خط سومکدام یک از کلید های زیر برای نشان دادن اصواتی با طول موج کوتاه مناسب است؟2

2پایین تر/ کمتر باالتر/ بیشتر باالتر/ کمتر پایین تر/ بیشتر.دارند.......... و فرکانس......... هارمونیک های باالتر یک نت شدت3

4
عالمتی که در سمت چپ حامل قرار می گیرد و نام و موقعیت صدای نت را تعیین 

میکند چه نام دارد؟
1عالئم ترکیبیعالئم عرضیمیزان نماکلید

1کلید میکلید فاکلید دوکلید سلمعمول ترین کلید ها که مبنایش خط دوم حامل پنج خطی می باشد چیست ؟5



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1هیچ کدامکلید دو خط چهارمکلید فا خط چهارمکلید سلکدام کلید ، زیرترین کلید مورد استفاده در موسیقی می باشد ؟6

BDHG3را چگونه نمایش می دهند ؟ "سی "در کشور آلمان نت  7

4کلید فا خط سومکلید سلکلید دو خط اولکلید دو خط چهارمکدام یک از کلیدهای زیر برای نوشتن اصواتی با بسامد پایین مناسب تر است؟8

4بم ترفرقی نمی کندنازک ترزیرترمی شود..... در خطوط حامل هر چه نت ها پایین تر بیایند صدای آنها 9

2کلید باریتونکلید تنورکلید آلتوکلید متسوسوپرانوچه نام دارد؟ "دو خط سوم"کلید 10



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

روی خطوط حامل می باشد؟ "می"کدام یک از گزینه ها معادل نت 11
بین خط چهارم و پنجم با کلید 

آلتو
روی خط دوم با کلید باریتون

بین خط اول و دوم با کلید 

سوپرانو
4روی خط پنجم با کلید تنور

3ییییاست ؟ (باریتون )کدامیک از گستره های صوتی داه شده مربوط به صدای 12

3باریتونآلتوتنورباسکدام صدا با دیگر گزینه ها متفاوت است و در گروه جداگانه ای قرار می گیرد ؟13

3انتقالنغمهطنینوزنبه سلسله اصوات موسیقیایی که در توالی یکدیگرند ، چه می گویند؟14

2کرنسریدیزبمل، چه می باشد ؟#نام عالمت 15



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2هشت نوعچهار نوعسه نوعهفت نوعچند نوع کلید در موسیقی وجود دارد؟16

3کلید دوی خط اولکلید فای خط چهارمکلید دوی خط چهارمکلید فای خط سومبم ترین کلید موسیقی کدام است ؟17

CADE3کدام گزینه خواهد شد ؟ (ر  )در سیستم الفبایی ، معادل نت 18

DACE2کدام گزینه است ؟ (ال  )در نظام الفبایی معادل نت 19

4کلید فا خط چهارمکلید فا خط سومکلید دو خط سومکلید سلکلید باس کدام کلید است ؟20



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

6/84 9/16  3/8 3/4 کدامیک از میزان نماهای داده شده نشان دهنده میزان های سه ضربی نمی باشد؟21

 چیست ؟2/4مشخصات میزان نمای 22
 ضربی که هر 2میزان ساده 

.ضرب آن یک نت سیاه است

 ضربی که هر 2میزان ترکیبی 

.ضرب آن یک نت سیاه است

 ضربی که هر 2میزان ساده 

.ضرب آن یک نت چنگ است

 ضربی که هر 2میزان ترکیبی 

.ضرب آن یک نت چنگ است
1

3 ضربی3میزان ساده  ضربی3میزان ترکیبی  ضربی9میزان ساده  ضربی9میزان ترکیبی  چیست ؟9/8مشخصات میزان نمای 23

 چیست ؟3/2مشخصات میزان نمای 24
 ضربی که هر 3میزان ساده 

.ضرب آن یک نت سیاه است

 ضربی که هر 3میزان ترکیبی 

.ضرب آن یک نت سفید است

 ضربی که هر 3میزان ساده 

.ضرب آن یک نت سفید است

 ضربی که هر 3میزان ترکیبی 

.ضرب آن یک نت سیاه است
3

4گزینه های ب و ج11.1251.5 ضربی است ؟3کدامیک از میزان نماهای داده شده 25



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1.511.1250.253 ضربی نمی باشد ؟4کدامیک از میزان نماهای داده شده 26

1ضرب چهارمضرب سومضرب دومضرب اول به طور طبیعی کدام ضرب قوی تر می باشد ؟4/4در میزان 27

4دو ضربسه ضربنیم ضربیک ضرب چند ضرب به شمار می آید؟3/4نت سفید در میزان 28

3یک چهارم ضربیک سوم ضربنیم ضربیک ضرب چند ضرب به شمار می آید؟6/8نت چنگ در میزان 29

4کلید تنورکلید متسوسوپرانوکلید باریتونکلید آلتوچه نامیده میشود؟ "دو خط چهارم"کلید 30



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2(تنور  )کلید دو خط چهارم (آلتو  )کلید دو خط سوم کلید سل(سوپرانو  )کلید دو خط اول زیرترین کلید کدام است ؟31

1کلید دو خط چهارمکلید دو خط سومکلید فا خط چهارمکلید فا  خط سومنام دارد؟ "باریتون"کدامیک از کلیدهای زیر کلید 32

33
شکل مقابل چه نام دارد؟

4سکوت گرد مضاعفگرد مضاعفسکوت سفیدسکوت گرد

2/33 2/7 1/5 1/6 کدام است؟ "سیاه دو نقطه"در مقایسه با  "چنگ"ارزش زمانی نت 34

3سریبملدییزبکارعالمتی که در موسیقی برای بم کردن نت به اندازه نیم پرده به کار می رود چیست ؟35



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2سریبملدییزبکارعالمتی که در موسیقی برای زیر کردن نت به اندازه نیم پرده به کار می رود چیست ؟36

37
عالمت              در موسیقی چه نام دارد؟

1سفیدسیاهدوالچنگچنگ نقطه دار

38

فاصله مقابل چیست ؟

1چهارم افزودهپنجم کاستهپنجم افزودهپنجم درست

39

نام شکل های مقابل چیست ؟

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

سیاه- 

-چنگ - سیاه - گرد مضاعف 

 سفید
1

40
امروزه برای خوانندگان دارای وسعت صدای سوپرانو ، متسوسوپرانو و آلتو از کدام کلید 

استفاده می شود ؟
2گزینه های الف و جی خط سوم "دو  "کلید "سل  "کلید کلید آلتو



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4خط چهارمخط سومخط دومخط یکم خطی نوشته میشود ؟5کلید تنور روی چندمین خط حامل 41

4ر ، فاال ، میسی ، سلدو ، می به ترتیب از راست به چپ نشانه کدام نت موسیقی می باشد ؟F , Dحروف 42

بین خط دوم و سوم با کلید آلتوروی خط دوم با کلید باریتونروی خط سوم با کلید تنوررا نشان می دهد؟ "سل"کدام گزینه نت 43
روی  خط چهارم با کلید 

متسوسوپرانو
4

44
با چه حروفی نمایش داده  (ر  )، و  (سی  )،  (می  )در نظام الفبای التین ، نت های 

می شوند؟
D،B،ED،C،EA،E،BD،B،C1

45
نام کلید زیر کدام است ؟

3باسباریتونتنورآلتو



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

46

....جمع ارزش های مقابل برابر است با 

4یک سفید نقطه داریک سفید دو نقطهیک گرد نقطه داریک سفید

4دوبل بملدوبل دییزبملدییز کدامیک از گزینه های زیر است ؟bbنام عالمت 47

4فاصله یکم درستفاصله یکم افزودهفاصله دوم افزودهفاصله دوم کاستهفاصله هم صدا چه فاصله ای است ؟48

49
باال بردن یا پایین آوردن سطح زیر و بمی یک قطعه موسیقی را به یک فاصله داده 

شده چه می نامند ؟
3هارمونیانتقالترکیبکنترپوان

3ال بمل- ر فا- سی بمل ال- دو ر- فا است ؟ (مالیم کامل  )کدام فاصله 50



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4ششم کاستهششم کوچکسوم کاستهسوم کوچککدام است ؟ (سوم افزوده  )معکوس فاصله 51

3روتونیکمیانه زیرینمیانهزیر نمایاندرجه ششم یک گام دیاتونیک را چه می نامند ؟52

2سی بمل مینورسل مینورمی مینورسی مینورکدام است ؟ (سل ماژور  )مینور نسبی 53

3سی مینوردو دیز مینوردو مینورسل مینورکدام است ؟ (می ماژور  )مینور نسبی 54

55

آکورد مقابل چه آکوردی است ؟

4ماژورمینورافزودهکاسته



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

56

.....نام عالئم مقابل از چپ به راست عبارت است از 
فورتیسیمو - پیانیسیمو- فورته 

پیانو- 

- فورته 

پیانو- فورتیسیمو - متسو پیانو 

- متسو پیانو - فورتیسیمو 

پیانو- فورته 

- متسو پیانو - متسو فورته 

پیانو- فورتیسیمو 
2

در کدام گزینه ترتیب کلیدها از بم به زیر صحیح می باشد؟57
فا خط -فا خط سوم-کلید سل

چهارم

-دو خط سوم-کلید دو خط دوم

دو خط چهارم

-دو خط اول-کلید فا خط سوم

سل

دو خط -کلید فا خط چهارم

کلید دو خط چهارم-سوم
3

روی خط سوم با کلید سلروی خط حامل می باشد؟ "دو"کدام یک از گزینه های زیر نمایانگر نت 58
روی خط اول با کلید دو خط 

چهارم

بین خط چهارم و پنجم با کلید 

سل

بین خط دوم و سوم با کلید فا 

خط چهارم
4

سل- دو خط سوم-فا خط سومدر کدام گزینه ترتیب کلید ها از زیر به بم صحیح است؟59
فا -دو خط چهارم-دو خط دوم

خط چهارم

دو خط - دو خط سوم - سل

دوم

- فا خط چهارم- فا خط سوم

دو خط چهارم
2

60
نت داده شده با کدام گزینه هم صدا خواهد بود ؟

3یییی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2کلید دو خط اولکلید سلکلید فا خط سومکلید دو خط چهارمکدام یک از کلیدهای زیر برای نشان دادن اصواتی با طول موج بلند مناسب تر است؟61

در کدام گزینه ترتیب کلیدها از زیر به بم صحیح می باشد؟62
- دو خط چهارم- دو خط سوم

سل

دو خط - سل -دو خط اول

سوم
سل-فا خط سوم-دو خط دوم

فا خط -دو خط چهارم- سل

سوم
4

63
نامیده میشود؟.... نت زیر 

1سلسیاهمیفا

2 نت سیاه1/64 نت سیاه1/32 نت سیاه1/16 نت سیاه1/8.ارزش نت چهار ال چنگ نسبت به نت سیاه را تعیین کنید64

3 نت سفید1/32 نت سفید1/16 نت سفید1/8 نت سفید1/4.ارزش نت سه ال چنگ نسبت به نت سفید را تعیین کنید65



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2 نت دو ال چنگ1/16 نت دو ال چنگ1/8 نت دو ال چنگ1/4 نت دو ال چنگ1/2.ارزش نت چهار ال چنگ نسبت به نت دو ال چنگ را تعیین کنید66

2 ضرب2 1/2 ضرب1 1/2 ضرب3 ضرب2 چه کششی دارد؟4/4نت سفید نقطه دار در میزان 67

4سه چنگسه سیاهدو چنگدوسیاهنت سیاه نقطه دار معادل کدامیک از گزینه های زیر است ؟68

69
کدامیک از گستره های صوتی داده شده مربوط به صدای تنور می باشد؟

3یییی

2"سی"و  "سل""سل"و  "سی""دو"و  "سل""سل"و  "دو" به ترتیب از راست به چپ نشانه ی کدام نت موسیقی می باشند ؟C و Gحروف 70



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3 نت گرد1/32 نت گرد1/16 نت گرد1/8 نت گرد1/4.را تعیین کنید (نت گرد  )ارزش نت دو ال چنگ نسبت به واحد موسیقی 71

3کلید دوی خط چهارمکلید دوی خط سومکلید فای خط چهارمکلید دوی خط دومروی خط اول است ؟ (فا  )با چه کلیدی جای نت 72

73
را نشان می دهد ؟ (ال  )کدامیک از گزینه ها نت 

3یییی

3کلید متسوسوپرانوکلید باریتونکلید تنورکلید باسچه می باشد ؟ (فای خط سوم  )نام دیگر کلید 74

75

نام کلید مقابل کدام است ؟

3باسباریتونتنورآلتو



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

در کدام گزینه ترتیب کلید ها از زیر به بم صحیح است ؟76

سل

فا خط چهارم

فا خط سوم

دو خط سوم

فا خط سوم

فا خط چهارم

سل

فا خط چهارم

دو خط چهارم

فا خط سوم

دو خط اول

سل

2

77

نت های مقابل از چپ به راست چیست ؟

2سل-دو - سل - سیمی- ال - دو - سل سل- دو - سی - سل می- ال - سی - سل

2 ضربی4میزان ساده  ضربی3میزان ترکیبی  ضربی3میزان ساده  ضربی3میزان ترکیبی  چیست ؟3/4مشخصات میزان نمای 78

3/83 ، 9/83/2 ، 3/24/4 ، 4/43/8 ، 9/8 ضرب ارزش دارد؟2/3در کدام گزینه نت سیاه به ترتیب یک ضرب و 79

6/81.51 2/4 2/8 در کدام گزینه نت چنگ یک ضرب ارزش دارد؟80



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

81Sight Singing و Sight Reading1ضرب زدن ، وزن خوانیسلفژ ، ضرب زدنوزن خوانی ، سلفژسلفژ ، وزن خوانی به ترتیب چیست ؟

2هیچ کدام0.0468750.18750.03125کدام میزان نما چهار ضربی است ؟82

1گزینه های الف و ب2/8 4/81.5 کدام میزان نما چهار ضربی ساده است ؟83

5/82 4/8 2/81.125 در کدام گزینه نت سیاه نقطه دار یک ضرب ارزش دارد؟84

6/41 و 6/29/32 و 6/29/8 و 6/49/32 و 9/8 ضرب ارزش دارد؟1/6 و 1/3در کدام گزینه نت چنگ به ترتیب 85



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

6/82 و 6/89/2 و 6/89/4 و 9/22/2 و 2/2 ارزش دارد؟1 1/3 ضرب و  1در کدام گزینه نت سفید به ترتیب 86

3/41.51.1250.18754 در کدام گزینه نت دو ال چنگ یک ضرب ارزش دارد؟87

3/80.750.18750.093751  ضرب ارزش دارد؟1/4در کدام گزینه نت سه ال چنگ 88

3 ضرب1/16 ضرب1/8 ضرب1/4 ضرب1/2 نت دو ال چنگ چند ضرب ارزش دارد؟4/4در میزان نمای 89

2 ضرب1/8 ضرب1/4 ضرب1/2 ضرب1 نت چنگ نقطه دار چند ضرب ارزش دارد؟6/8در میزان نمای 90



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3 ضرب2/3 ضرب1/3 ضرب1/4 ضرب1/2 نت چنگ چند ضرب ارزش دارد ؟12/8در میزان نمای 91

1.50.752.251.1253. یک میزان نمای ترکیبی بسازید3/2از میزان نمای 92

10.7521.52. یک میزان نمای ساده بسازید9/8از میزان نمای 93

2میزان ترکیبی لنگ دو ضربیمیزان ساده لنگ دو ضربیمیزان ساده دو ضربیمیزان ترکیبی دو ضربی چیست ؟2/8مشخصات میزان نمای 94

3 ضربی9میزان ترکیبی لنگ  ضربی9میزان ساده لنگ  ضربی9میزان ساده  ضربی9میزان ترکیبی  چیست ؟9/8مشخصات میران نمای 95



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1 ضربی12میزان ترکیبی  ضربی4میزان ساده  ضربی12میزان ساده  ضربی4میزان ترکیبی  چیست ؟12/32مشخصات میزان نمای 96

 چیست ؟4/2مشخصات میزان نمای 97
 ضربی که هر 4میزان ساده 

.ضرب آن یک نت سیاه است 

 ضربی که هر 4میزان ساده 

.ضرب آن یک نت سفید است 

 ضربی که هر 4میزان ساده 

.ضرب آن یک نت گرد است 

 ضربی که هر 4میزان ساده 

ضرب آن یک نت دو ال چنگ 

.است 

2

98
آیا در میزان ترکیبی به جای تقسیمات سه تایی اولیه در هر ضرب ، می توان از 

تقسیمات دو تایی استفاده کرد ؟

بله با ضرب کردن در نسبت 

3/2
4بله به صورت دوئولهخیربله به صورت تریوله

0.06250.093750.031250.18752در کدام میزان نما هر ضرب معرف یک نت سه ال چنگ نقطه دار است ؟99

4.52.25122در کدام میزان نما هر ضرب معرف یک نت سفید نقطه دار است ؟100



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2/42 6/8 2/81.5  ضرب ارزش دارد؟2/3در کدام گزینه نت سفید 101

102
در تریوله تقسیم شده به دو بیشتر است یا  (قسمت های قوی ضرب  )تعداد آکسان ها 

تریوله مضاعف ؟
3هیچ کدامتریوله تقسیم شده به دوتریوله مضاعفدر هر دو مساوی است

2/93 3/14  1/8 1/7 کدام است؟ "سفید دو نقطه"در مقایسه با   "چنگ نقطه دار"ارزش زمانی نت 103

9/164  2/41.51 دو سوم ضرب به شمار می آید؟ "چنگ"در کدام میزان نت 104

 بیانگر چه میزان هایی می باشد؟9/16میزان نمای 105
سه ضربی ساده با شکل ضرب 

چنگ

سه ضربی ترکیبی با شکل 

ضرب دوالچنگ

چهار ضربی مختلط با شکل 

ضرب چنگ و چنگ نقطه دار

چهار ضربی لنگ با شکل 

ضرب دوال چنگ
3



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

...باشد  "8/4"اگر در قطعه ای میزان نما 106

در هر میزان 

 نت سیاه، 4می توان به اندازه 

نت داشت

در هر میزان     می توان به 

 نت چنگ ، نت داشت8اندازه 

در هر میزان  

 نت چنگ 4می توان به اندازه 

، نت داشت

در هر میزان   

 نت سیاه ، 8می توان به اندازه 

نت داشت

3

4دو ضربی ترکیبیدو ضربی سادهسه ضربی سادهسه ضربی ترکیبی: ، میزانی است6/8میزان نمای 107

33 و 1موارد تعداد ضرب آنهانوع ضرب آن هاساده و ترکیبی بودن آنها ، در چیست؟12/8 و 9/8تفاوت میزان های 108

109
میزان نمای قطعه ای که در هر میزان آن معادل سه نت سفید 

داشته باشیم ،کدام است؟
1.5 3/4 3/81.1251

110
(از چپ به راست  )نام شکل های زیر چیست ؟ 

گرد، سفید ، سکوت سفید
گرد مضاعف، سفید ، سکوت 

گرد

گرد مضاعف، سفید ، سکوت 

چنگ

گرد مضاعف، سفید ، سکوت 

سفید
4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3/41.1250.3753 1است؟ "سیاه نقطه دار"در کدام میزان ، واحد ضرب 111

7/161  5/8 1.52.25باشد؟ "لنگ"کدام یک از میزان نماهای زیر ، نمی تواند 112

113
سفید، سیاه ، نام شکل های زیر از چپ به راست چیست ؟

گرد ، چنگ

گرد، سیاه ،

سفید ، چنگ

گرد مضاعف ، چنگ ، سفید ، 

سیاه

گرد مضاعف ، سیاه ، چنگ ، 

سفید
1

114
:مجموع شکل های زیر برابر است با 

3یک سفید نقطه داریک سیاه دو نقطهیک سیاه نقطه داریک سفید

3 برابر1/88  برابر1/164  دارد؟ "سفید"چه نسبتی با نت  "دوالچنگ"115



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1شکل ضرب های آنهاساده و ترکیبی بودن آنهاتندی و کندی حرکت آنهاتعداد ضرب های آنها در چیست؟12/8 و 15/8، 6/8تفاوت میزان های 116

12/161 5/81.75 6/8 یک ضرب است؟ "سیاه نقطه دار"در کدامیک از میزان های زیر ، 117

118

:شکل های مقابل از چپ به راست عبارت اند از 
سکوت - چنگ - سفید - گرد 

سکوت چنگ- سفید 

سکوت - چنگ - سفید - گرد 

سکوت چنگ- سیاه 

سکوت - چنگ - گرد - سفید 

سکوت چنگ- گرد 

سکوت - چنگ - گرد - سفید 

سکوت سیاه- سفید 
3

: ، معرف میزانی است12/8کسر میزان 119
سه ضربی ترکیبی با شکل 

ضرب چنگ

سه ضربی ترکیبی با شکل 

ضرب سیاه    نقطه دار

چهار ضربی ترکیبی با شکل 

ضرب سیاه نقطه دار

چهار ضربی ساده با شکل 

ضرب چنگ
3

:، معرف میزانی است3/4کسر میزان 120
سه ضربی ساده با شکل ضرب 

سیاه

سه ضربی ترکیبی با شکل 

ضرب چنگ

سه ضربی لنگ با شکل ضرب 

سفید

سه ضربی ساده با شکل ضرب 

سفید نقطه دار
1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

121
وصل می شود ،  (...سیاه ، چنگ ، دو ال چنگ و )خط عمودی که به بعضی از نت ها 

چه نام دارد؟
3پرچمدستهدمشاهین

4سادهلنگترکیبیمختلط ، چه میزانی است ؟2/4میزان 122

1 برابر2 برابر4 برابر8 برابر16کشش نت سفید چند برابر کشش نت سه ال چنگ است ؟123

1نیم ضربیک ضربدو ضربدو سوم ضربهشتم ، چند ضرب به شمار میرود؟-در میزان شش "سیاه"نت 124

کدام گزینه در مورد خط اتحاد صحیح است ؟125

خط منحنی که به منظور 

امتداد ارزش زمانی روی دو یا 

چند نت هم نام و هم صدا قرار 

.می گیرد

خط منحنی که به منظور 

اجرای پیوسته روی دو یا چند 

نت غیر

 هم نام قرار 

.می گیرد

خط منحنی که به منظور 

اجرای پیوسته روی دو یا چند 

نت غیر 

.هم صدا قرار  می گیرد

هر گونه خط منحنی که به 

منظور نشان دادن جمله بندی 

در موسیقی روی نت ها قرار 

.می گیرد

1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

23642هر نت سیاه نقطه دار از نظر زمانی ، با چند نت چنگ برابر است ؟126

1/160.031251  1/8 1/4 ارزش زمانی نت سیاه معادل چه مقدار گرد است ؟127

کدامیک از کسر میزان های ساده است ؟128
2

4

6

8

6

12

9

8
1

 ضربی است ؟2کدامیک از کسر میزان های زیر ترکیبی 129
6

8

9

4

5

4

4

4
1

130
 (تقسیمات دوتایی  ) قسمت مساوی 8 یا 4 یا 2میزان هایی که هر ضرب آنها به 

تقسیم شوند چه نام دارند؟
2هیچکداممیزان لنگمیزان ترکیبیمیزان ساده



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3هیچکداملنگترکیبیساده.به وجود می آید........از کنار هم قرار دادن دو یا چند قسمت مساوی یا نامساوی میزان131

کدام گزینه در مورد نقطه در سمت راست نت یا سکوت صحیح است ؟132
ارزش زمانی نت یا سکوت 

مورد نظر را دو برابر می کند

ارزش زمانی نت یا سکوت 

مورد نظر را نصف 

می کند

نصف ارزش زمانی نت یا 

سکوت مورد نظر را به آن 

اضافه می کند

نصف ارزش زمانی نت یا 

سکوت مورد نظر را از آن کم  

می کند

3

1/40.031253 1/8 1ضرب آهنگ نت سیاه ، معادل کدام گزینه است؟133

1/42 1/8 1/16  2نت سه ال چنگ ، معادل چند ضرب می باشد؟134

1دوم کوچکدوم بزرگهفتم کوچکهفتم بزرگکدام است ؟ (می دیز  )تا  (فا دیز  )فاصله میان 135



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4فاصله ی هفتمفاصله ی پنجمفاصله ی سومفاصله ی دومکدامیک از فواصل زیر ، نسبت به تونیک در اقسام گام ماژور تغییر می کند ؟136

2دو بملمی بملفا بملسی بملمینور کروماتیک پایین رونده قرار ندارد ؟ (سی بمل  )کدامیک از نت های زیر در گام 137

2میسی دییزسیمی دییزمینور هارمونیک چیست ؟ "سل دییز  "میانه ی گام 138

139
اگر قطعه ای که در سی ماژور است را یک فاصله ی چهارم درست به باال انتقال دهند 

، تنالیته ی جدید چست ؟
1فا بمل ماژورفا ماژورمی بمل ماژورمی ماژور

43214فاصله ی دوم کوچک دارای چند نیم پرده است ؟140



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4فافا دیزمیمی بملبه یک فاصله پنجم درست زیرتر چه نتی به دست می آید؟ (سی بمل  )با انتقال 141

3سی بملال دیزال بملالیک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید ؟ "می  "اگر از نت 142

2دو پردهیک و نیم پردهیک پردهنیم پرده.است................ محل اتصال دانگ در گام مینور نسبی طبیعی143

1ر ماژورسل ماژورفا ماژوردو ماژورکدامیک از گام های ماژور هیچ عالئم ترکیبی ندارد؟144

4دو-فا بملمی- ال دیزال دیز-می بملفا دیز- سی به شمار می آید ؟ (افزوده  )کدام فاصله 145



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2ر بملر دیزفا بملفا دیزمی باشد؟ (می  )کدامیک معادل آنارمونیک 146

3سیر بملمی بملر دیزنت دو دیز کدام است ؟ (مترادف  )آنارمونیک 147

3بزرگ-بزرگافزوده تر-افزودهافزوده-بزرگافزوده-افزودهاگر به فواصل کوچک و درست یک پرده اضافه کنیم به چه فواصلی تبدیل می شوند؟148

4هشتم کاستههشتم درستیکم افزودهیکم کاستهکدامیک از فواصل زیر می تواند معکوس نیم پرده کروماتیک باشد؟149

3 فاصله میانی5 فاصله میانی6 فاصله میانی7 فاصله میانی8تعداد فواصل میانی فاصله هفتم بزرگ چیست ؟150



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

فاصله دوم بزرگ چه فاصله ای است ؟151
 پرده و 1فاصله بین دو نت که 

. نیم پرده است1

فاصله بین دو نت که 

. پرده است1

فاصله بین دو نت که 

. پرده است2

 پرده و 2فاصله بین دو نت که 

. نیم پرده است1
2

فاصله پنجم درست چه فاصله ای است ؟152
 پرده و 3فاصله بین دو نت که 

. نیم پرده است1

 پرده و 4فاصله بین دو نت که 

. نیم پرده است1

 پرده و 5فاصله بین دو نت که 

. نیم پرده است1

 پرده 5فاصله بین دو نت که 

.است
1

فاصله اکتاو چه فاصله ای است ؟153
 پرده و 6فاصله بین دو نت که 

. نیم پرده است2

 پرده و 6فاصله بین دو نت که 

. نیم پرده است1
3گزینه های الف و جفاصله هشتم درست

4 کما9 کما10 کما8 کما5چند کماست ؟ (ال  )تا  (سل  )فاصله بین دو نت 154

3د دوبل بملدو دییزر دوبل بملر دییزآنهارمونیک می باشد ؟ "ر بمل  "کدام نت در این گزینه ها با 155



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

23453فاصله سوم بزرگ دارای چند نیم پرده است ؟156

67892فاصله پنجم درست دارای چند نیم پرده است ؟157

43214فاصله دوم کوچک دارای چند نیم پرده است ؟158

34562فاصله چهارم کاسته  دارای چند نیم پرده است ؟159

2دوم کاستههفتم بزرگدوم بزرگهفتم کاستهساده شده فاصله بیست و سوم بزرگ ، کدام گزینه می باشد ؟160



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3کوچک- بزرگ کوچک- درست کاسته- بزرگ کاسته- درست معکوس فاصله های درست و بزرگ ، به ترتیب چه می باشند ؟161

2درست- کوچک درست- کاسته بزرگ- کاسته بزرگ- کوچک معکوس فاصله های افزوده و کوچک ، به ترتیب چه می باشند ؟162

3افزوده- بزرگ افزوده-  افزوده تر افزوده تر و کوچککوچک- بزرگ معکوس فاصله های کاسته تر و کاسته ، به ترتیب چه می باشند ؟163

4 ششم افزودهششم کوچکسوم افزودهسوم کوچکمعکوس فاصله ی سوم کاسته ، چه می باشد ؟164

1چهارم افزودهسوم کاستهچهارم کاستهسوم افزودهساده شده ی فاصله ی چهل و پنجم افزوده ، در کدام گزینه می باشد ؟165



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

فاصله ششم افزوده چه فاصله ای است ؟166
 پرده و 4فاصله بین دو نت که 

.دو نیم پرده است

 پرده 5فاصله بین دو نت که 

.است

 پرده و 5فاصله بین دو نت که 

.دو نیم پرده است

 پرده 4فاصله بین دو نت که 

.است
2

فاصله هفتم کاسته چه فاصله ای است ؟167
 پرده و 5فاصله بین دو نت که 

.یک نیم پرده است

 پرده و 4فاصله بین دو نت که 

.دو نیم پرده است

 پرده و 4فاصله بین دو نت که 

.سه نیم پرده است

 پرده و 3فاصله بین دو نت که 

.سه نیم پرده است
4

فاصله چهارم کاسته چه فاصله ای است ؟168
 پرده و 2فاصله بین دو نت که 

.یک نیم پرده است

 پرده و 1فاصله بین دو نت که 

.دو نیم پرده است

 پرده و 1فاصله بین دو نت که 

.یک نیم پرده است

 پرده و 2فاصله بین دو نت که 

.دو نیم پرده است
2

فاصله پنجم افزوده چه فاصله ای است ؟169
 پرده 4فاصله بین دو نت که 

.است

 پرده 3فاصله بین دو نت که 

.است

 پرده و 4فاصله بین دو نت که 

.یک نیم پرده است

 پرده و 3فاصله بین دو نت که 

.یک نیم پرده است
1

فاصله سوم کاسته چه فاصله ای است ؟170
 پرده و 1فاصله بین دو نت که 

.یک نیم پرده است

 پرده و 1فاصله بین دو نت که 

.دو نیم پرده است

 نیم 2فاصله بین دو نت که 

.پرده است

 نیم 1فاصله بین دو نت که 

.پرده است
3



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

Perfect Sنام دیگر فاصله دوم بزرگ چیست ؟171 econdMinor S econdMajor S econdDiminished S econd3

Perfect Sنام دیگر فاصله ششم افزوده چیست ؟172 ixMajor S ixAugmented S ixDiminished S ix3

نام دیگر فاصله هفتم کاسته چیست ؟173
Diminished 

S eventh

Augmented

S eventh

Doubly 

Augmented 

S eventh

Non Of Them1

1فاصله پنجم درستفاصله سوم کوچکفاصله سوم کاستهفاصله چهارم درستکدامیک از این فواصل مطبوع مشترک است ؟174

3ششم کوچکششم افزودهسوم کوچکسوم بزرگکدامیک از این فواصل نامطبوع است ؟175



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2سوم افزودهچهارم کاستهچهارم افزودهچهارم درستاست ؟ (نامطبوع جاذب  )کدامیک از فواصل زیر 176

2پنجم کاسته ترچهارم درستدوم افزوده ترسوم افزودهکدامیک متفاوت است ؟177

3سوم افزودهدوم افزودهسوم بزرگدوم بزرگاست ؟ (سوم کوچک  )کدام گزینه آنهارمونیک فاصله 178

3ششم کاسته ترهفتم کاستهششم کاستههفتم کاسته ترمی باشد ؟ (دوم افزوده  )کدام گزینه معکوس فاصله 179

2هشتم درستپنجم درستدوم کوچکاونیسونکدام فاصله دیسونانس است ؟180



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2نامطبوع جاذبمطبوع مشترکمطبوع کاملمطبوع نافصمعکوس فاصله هشتم درست چه کیفیتی دارد؟181

4فا دیز تا ال بملمی بمل تا سل بملر دیز تا ال دیزال تا میکدام نامطبوع است ؟182

183
(ششم کوچک  )کدامیک از فواصل زیر آنهارمونیک معکوس فاصله 

 می باشد ؟
3هفتم کاستهچهارم کاستهدوم افزودهپنجم افزوده

1هیچ کدامچهارم نیم بزرگچهارم کم درستچهارم درست:می شود  (فا سری  )تا نت  (دو سری  )فاصله نت 184

2دوم کوچکدوم نیم بزرگسوم نیم بزرگسوم بیش بزرگ، چه فاصله ای است ؟(می کرن  )تا نت  (دو  )از نت 185



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2ر دوبل دیزمی کرنفا دوبل بملفا بملاست ؟ (می بمل  )چه نتی معادل آنارمونیک 186

4می و سل دوبل دیزدو دیز و می دیزفا دیز و ال دیزسل و دو دیزوجود دارد؟ (سوم افزوده  )میان کدامیک از نت های زیر ، یک فاصله 187

4ر دیز- سل دیز ر بمل- می می- سی بمل سی- فا است ؟ (مالیم کامل  )کدام فاصله 188

3ر بمل و سی دیزمی بمل و دو دیزسی و سل دیزال بمل و فامیان کدامیک از نت های زیر ، یک فاصله ششم افزوده وجود دارد؟189

3سوم بزرگسوم کوچکچهارم افزودهدوم بزرگفاصله میان نمایان و درجه هفتم در گام مینور طبیعی کدام است ؟190



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1هفتم کاستههفتم کوچکدوم بزرگدوم کوچککدام است ؟ (هفتم بزرگ  )معکوس فاصله 191

4سی دوبل بملسل  دیزسی بملال کرونکدام نت معادل آنهارمونیک ال می باشد ؟192

4ر بمل- می ال دیز- فار بمل- سلدو  دیز- می کدامیک از فواصل داده شده هفتم کاسته به شمار می آید؟193

4یکم افزوده تردوم کوچکدوم افزودهدوم افزوده ترآنارمونیک فاصله سوم کاسته کدام است؟194

2پنجم درستپنجم کاستهچهارم افزودهچهارم درستکدام می باشد؟ (ر  )تا  (ال بمل  )فاصله میان 195



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3سی دوبل بملال بملفا دوبل دیزالمی باشد؟ (سل دیز  )کدام نت معادل آنارمونیک 196

4کاسته-کاسته ترکاسته-کوچککوچک-کاستهکاسته-کاستهاگر از فواصل درست و بزرگ یک پرده کم شود ، چه فواصلی به دست می آید؟197

3دو بمل تا دو دیزدو تا دو دیزدو تا دو بملدو دیز تا دواست؟ (یکم افزوده)کدام یک از فواصل زیر ، 198

199
نیم پرده کروماتیک کسر شود ، به ترتیب به  (درست  )و   (بزرگ  )اگر از فاصله های 

چه فاصله ای تبدیل می گردند؟
1کاسته تر-کاستهکوچک،کوچککاسته،کاستهکوچک،کاسته

200
اگر به فاصله سوم بزرگ یک نیم پرده دیاتونیک اضافه کنیم، به چه فاصله ای تبدیل 

می گردد؟
4چهارم درستسوم افزوده ترسوم افزودهچهارم کاسته



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2سی تا فادیزسل تا ربملر تا سل دیزفا تا دوفاصله سی بمل تا می  برابر با کدام فاصله می باشد؟201

3دو دیزفا دیزسل دیزسیچه نتی است؟ (فا دیز  )چهارم نت  (هارمونیک  )هماهنگ 202

3یکم درستبیست و دوم درستپانزدهم درستشانزدهم درستکدام فاصله سه اکتاو را در بر میگیرد ؟203

3رمی دوبل بملر دیزمی بملیک فاصله ششم بزرگ بم تر شود ، چه نتی به دست خواهد آمد ؟ (دو بمل  )اگر نت 204

205
را نیم پرده کروماتیک زیرتر کنیم ، آنارمونیک کدام نت خواهد شد  (سی دیز  )اگر نت 

؟
2ر دوبل بملدور بملسی دوبل دیز



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2هفتم بزرگچهارم درستسوم کوچکپنجم کاستهکدامیک از فواصل زیر مطبوع ناقص می باشد ؟206

3هشتم کاستهششم افزودهپنجم افزوده ترششم یزرگآنارمونیک فاصله هفتم کوچک کدام می باشد ؟207

4فا بمل-سلسی بمل-ر بملدو دیز-فاسی دیز-میکدامیک از فواصل زیر کاسته می باشد ؟208

209
به یک فاصله هفدهم کوچک بم تر انتقال پیدا کند ، چه نتی به  (فا دیز  )اگر نت 

دست خواهد آمد ؟
2سل دیزمی بملر دیزال

1سل کرنسل دیزمی بملمی سریکدام است ؟ (فا کرن  )آنارمونیک نت 210



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2کمتر از دو اکتاوسه اکتاودو اکتاویک اکتاوفاصله پانزدهم درست چند اکتاو را در بر می گیرد ؟211

212
را به یک فاصله ششم کوچک زیرتر انتقال دهیم، چه نتی خواهیم  (ر بمل  )اگر نت 

داشت ؟
3سیسی دوبل یملسی بملسی دیز

2سی- فا دیزال- دو بملر بمل- می بملدو دیز- سیکدام فاصله کوچک به شمار می آید ؟213

2هشتمپنجمششمیکمبرای کدامیک از فواصل زیر از لفظ درست استفاده نمی شود ؟214

2ر- دو سی بمل- می بملسل دیز- سیدو دیز- فاکدامیک از فواصل زیر مطبوع ناقص محسوب می شود ؟215



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1شانزدهمپنجمسوماولدر بین سری هارمونیک های صوت ، کدام هارمونیک از بقیه قوی تر است ؟216

3سی- می دیزسل بمل- ر بملال- دو سی- فاکدامیک از فواصل زیر مطبوع مشترک می باشد ؟217

218
به عنوان هارمونیک سوم نتی باشد ، هارمونیک پنجم آن چه نتی خواهد  (ال  )اگر نت 

شد ؟
3الفا دیزرمی

3سل دیزفا دوبل دیزسی دوبل بملفا دیزنیم پرده کروماتیک بم تر شود ، آنارمونیک کدام نت خواهد شد ؟ (ال بمل  )اگر 219

2سی بملفادوالچه نتی خواهد بود ؟ (فا  )هارمونیک سوم نت 220



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3هفتم کوچکهفتم بزرگدوم بزرگدوم کوچککدامیک از فواصل زیر می تواند فاصله معکوس نیم پرده دیاتونیک باشد ؟221

5494.51است ؟ (کما  )نیم پرده کروماتیک چند 222

2ششم کوچکششم بزرگششم بزرگسوم بزرگمعکوس فاصله سوم کوچک کدام است ؟223

2سوم بزرگسوم کوچکدوم بزرگدوم کوچکمعکوس فاصله هفتم کوچک چیست ؟224

1دوم بزرگچهارم کاستهسوم بزرگسوم کوچکمعکوس فاصله ششم بزرگ چیست ؟225



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2دومچهارمسومهفتمفاصله ساده ، فاصله دهم چیست ؟226

4ر دیز- سل دیز ر بمل- می می- سی بمل سی- فا کدام فاصله مالیم کامل است ؟227

4سیمیالسل دیزباشد ؟ (می  )کدامیک از نت های زیر می تواند هارمونیک ششم نت 228

3می تا فاال تا ال دیزال تا سی بملسل دیز تا الاست ؟ (یک نیم پرده کروماتیک )کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده229

1ر دیز تا دوبل بملسی تا دو بملسی تا دو دیزمی تا فااست؟ (دوم کوچک )کدام گزینه ، نشان دهنده یک فاصله 230



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3می بملر بملر دیزرفاصله ششم کوچک نسبت به نت فا کدام است ؟231

2ر دوبل دیزمی بملمی دوبل دیزسل دوبل بملمی باشد ؟ (فا دیز  )کدامیک آنارمونیک نت 232

4دو- سی ال- ال بمل فا دوبل دیز- فا دیز می دیز- می کدامیک از گزینه های زیر نیم پرده دیاتونیک است ؟233

کدامیک از فاصله های زیر آنهارمونیک می باشند ؟234
سوم بزرگ

چهارم درست

ششم بزرگ

هفتم کاسته

چهارم افزوده

پنجم افزوده

دوم افزوده

سوم بزرگ
2

1چهارم درستپنجم کاستهسوم بزرگیکم درستکدامیک از فاصله های زیر مطبوع کامل می باشد ؟235



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1فا- سی  سی- فا می- سی سی- می کدام فاصله ، کاسته است ؟236

4هفتم کاستهپنجم افزودهپنجم کاستههفتم افزودهمعکوس فاصله ی دوم افزوده کدام است ؟237

3چهارم کاملچهارم افزودهسوم بزرگسوم افزودهچه فاصله ای است ؟ (ال  )تا نت  (می بمل  )از نت 238

23151، دارای چند نیم پرده است؟ (سوم کاسته  )فاصله 239

3بیش از یک پرده پرده3/4کمتر از نیم پردهیک پردهچند پرده است ؟ (ر کرن  )تا  (دو  )فاصله دو نت 240



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

scorescalesuncibleclef2کدام یک از گزینه ها مفهوم گام را می رساند؟241

  اول،چهارم،  پنجم،هشتمگفته می شود؟ (مودال  )به کدام درجات گام ، درجات 242
اول،دوم،سوم،

چهارم
4سوم،ششم  دوم،سوم،  چهارم،پنجم

2پنجم افزودهپنجم درستچهارم درستدوم بزرگ....، هر دانگ برابر است با یک فاصله (دیاتونیک )در گام های 243

1شکل ضربکسر میزانعالئم عرضیعالئم ترکیبیچیست؟ (مایه نما  )منظور از واژه 244

3فا بمل ماژورفا ماژورسی بمل ماژورر ماژوراست چه نام دارد؟ (بمل  )گام ماژوری که تنها دارای یک عالمت 245



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4مینور طبیعیماژور طبیعیمینور هارمونیکماژور هارمونیککدامیک از گام های زیر محسوس ندارند ؟246

1رو تنیکزیر تنیکاکتاومحسوس.نام دارد..........درجه هفتمی که با درجه هشتم گام نیم پرده فاصله داشته باشد ، 247

3بمل7 بمل6 بمل5 بمل4ماژور هارمونیک چیست ؟ (سل بمل  )عالمات ترکیبی گام 248

4نداردفا دییزمی دییزر دییزمینور طبیعی چیست ؟ (فا دییز  )محسوس گام 249

4مینور طبیعیماژور طبیعیمینور هارمونیکماژور هارمونیککدامیک از گام های زیر محسوس ندارند ؟250



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3دو دیز ماژورر ماژورمی ماژورسل ماژور دیز باشد چه نام دارد؟2گام ماژوری که دارای 251

قرار گرفتن پایه آکورد در باسکدام عامل در معکوس بودن یک آکورد تعیین کننده است؟252
قرار گرفتن پنجم آکورد در 

باالی آکورد

قرار گرفتن سوم آکورد در 

باالی آکورد

قرار گرفتن پایه آکورد در 

جایی غیر از باس
4

3میانهمحسوسنمایانتونیک.می نامند..... آکورد تشکیل شده روی درجه هفتم هر گام را آکورد253

254
چه نوع آکوردی را به وجود - سی بمل- می بمل - نت های سل 

می آورند؟
4کامل بزرگکامل کوچکافزودهکاسته

255
که روی درجه سوم گام سل ماژور تشکیل می گردد  (آکورد سه صدایی  )نام تریاد 

چیست ؟
2سی افزودهسی کاستهسی مینورسی ماژور



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1ر افزودهر مینورفا ماژورفا مینوردر کدامیک از تریادهای زیر وجود دارد؟ (ال بمل  )نت 256

1کاستهافزودهماژورمینورسل چه نوع آکوردی است ؟-سی بمل-نت های ر257

258
اگر روی هر کدام از درجات گام بزرگ یک آکورد سه صدایی به وجود آید ، آکوردهای 

هستند ؟ (کامل بزرگ  )کدام درجات 
4اول ، چهارم ، پنجمدوم ، هفتم ، هشتماول، سوم ، ششماول، دوم ، سوم

1هیچکداممعکوس سوم آکوردمعکوس دوم آکوردمعکوس اول آکوردوقتی سوم آکورد تریاد در باس قرار گیرد چه آکوردی تشکیل می شود ؟259

2هیچکداممعکوس سوم آکوردمعکوس دوم آکوردمعکوس اول آکوردوقتی پنجم آکورد تریاد در باس قرار گیرد چه آکوردی تشکیل می شود ؟260



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2ماژور طبیعیمینور هارمونیکمینور طبیعیماژور هارمونیکدر کدامیک از گام های زیر آکورد هفتم نمایان وجود ندارد ؟261

4مینور ملودیک باالروندهماژور هارمونیکمینور طبیعیماژور طبیعیدر کدامیک از گام های زیر آکورد هفتم بزرگ وجود ندارد ؟262

2هیچکداممینور هارمونیکماژور طبیعیماژور هارمونیکدر کدامیک از گام های زیر آکورد هفتم کاسته وجود ندارد ؟263

2هیچکداممینور طبیعیماژور هارمونیکماژور طبیعیدر کدامیک از گام های زیر آکورد هفتم بزرگ با سه صدایی مینور وجود دارد؟264

4هفتم کوچک و پنجم کاستههفتم نمایانهفتم بزرگهفتم کوچکسومین نوع آکوردهای چهارصدایی از نظر خوش صدایی چه نام دارد ؟265



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2هفتم بزرگهفتم نمایانهفتم کاستههفتم کوچکاولین نوع آکوردهای چهارصدایی از نظر خوش صدایی چه نام دارد ؟266

2هفتم بزرگهفتم بزرگ با پنجم افزودههفتم بزرگ با سه صدایی مینورهفتم نمایانهفتمین نوع آکوردهای چهارصدایی از نظر خوش صدایی چه نام دارد ؟267

2هفتم بزرگ با سه صدایی مینورهفتم کوچکهفتم بزرگهفتم کاستهچهارمین نوع آکوردهای چهارصدایی از نظر خوش صدایی چه نام دارد ؟268

2هفتم نمایانهفتم بزرگ با پنجم افزودههفتم بزرگ با سه صدایی مینورهفتم بزرگششمین نوع آکوردهای چهارصدایی از نظر خوش صدایی چه نام دارد ؟269

270
در هارمونی فرود از درجه پنجم به درجه اول گام ، تشکیل چه نوع کادانسی

 می دهد ؟
1کادانس گسیختهنیم کادانسکادانس پالگالکادانس کامل



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

271
در هارمونی فرود از درجه اول به درجه پنجم گام ، تشکیل چه نوع کادانسی

 می دهد ؟
1هیچکدامکادانس کاملکادانس گسیختهنیم کادانس

272
در هارمونی فرود از درجه چهارم به درجه پنجم گام ، تشکیل چه نوع کادانسی

 می دهد ؟
2کادانس گسیختهنیم کادانسکادانس آمنکادانس کامل

273
در هارمونی فرود از درجه ششم به درجه پنجم گام ، تشکیل چه نوع کادانسی

 می دهد ؟
2هیچکدامنیم کادانسکادانس پالگالکادانس کامل

3سوم بزرگ و پنجم درستموارد الف و بسوم بزرگ و سوم بزرگسوم بزرگ و پنجم افزودههر آکورد افزوده از چه فواصلی تشکیل می شو د ؟274

2سی بمل مینورسی بمل ماژورسی مینورسی ماژورآکوردی که از درجه سوم گام سل ماژور درست شود چه نام دارد؟275



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2سی بمل افزودهسی ماژورسی بمل ماژورسی مینورمی باشد ؟ (فا  )در کدامیک از آکوردهای زیر پنجم آکورد نت 276

277
یک تریاد داشته باشیم ، چه نوع تریادی خواهد  (دو ماژور  )اگر روی درجه سوم گام 

بود ؟
4مینورکاستهماژورافزوده

3مینورکاستهماژورافزودهساخته می شود چه نام دارد؟ (سل مینور ملودیک  )تریادی که روی درجه ششم 278

279
تریادی که روی درجه پنجم گام های مینور هارمونیک ساخته می شود ، چه نوع 

تریادی است ؟
2مینورکاستهماژورافزوده

280
شیفراژ آکورد مقابل کدام است ؟

27564



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد هماهنگی عمومی موسیقی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

تغییر هارمونی نت هاحل محسوس به نت تونیک....نت های آلتره شده یعنی281
 (کروماتیک  )نتی که نیم پرده 

تغییر کند
3هر سه مورد فوق

282
عالمت روبرو به چه معناست ؟

آرشه راست در خانواده ویلناجرای نصف ارزش زمانی نت
-مضراب چپ در سازهای زهی

زخمه ای
2تاکید بر روی شدت نت

283

آکسان....عالئم و عناوین مقابل عبارت است از 

تنوتو

استاکاتو

استاکاتو

تنوتو

آکسان

استاکاتو

آکسان

تنوتو

تنوتو

آکسان

استاکاتو

1

پیوند صدای نت ها می شود...باعث (خط اتحاد  )284
متحد شدن وزن نت ها می 

شود

مقطع اجرا شدن نت ها می 

شود

اجرای پیوسته و متصل نت ها 

می شود
2

3سل دیزر دیزمیالنت نوشته ی فا دیز را بنوازد  ، کدام صدا تولید خواهد شد ؟ (ال  )اگر کالرینت 285


