
 یفرهنگ و ارشاد اسالم آواز ایرانینمونه سواالت 
 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار

 در موسیقی ایرانی به چه معنا است ؟ "تحریر" .1

 د( هیچ کدام ج( نگارش موسیقی ب( صوت ناموزون الف( صوتی آهنگین
 از:هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارتند  .2

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همایون  –بیات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 
 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همایون  –ماهور  –ب( شور 
 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همایون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همایون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتی  –د( ماهور 
 عضو کدام یک از دسته سازهاي زیر است؟ "سنتور" .3

 د( آرشه اي   ج( زهی  ب( زهی مضرابی الف( زهی آرشه اي

 اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه هاي زیر است؟.4

 ب(  آوازها از دستگاه مشتق شده اند. الف( دستگاه مفصل تر از آواز است.

 رد الف و بد( موا  ج( دستگاه و آواز یکی است.

 در کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود؟ "مهربانی"ي گوشه.5

 د( بیات ترک  ج( ابوعطا  ب( افشاري  الف( دشتی
 صحیح می باشد ؟ "ریتم"کدام یک از گزینه هاي زیر براي تعریف  .6

 الف( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مختلف
 یک جمله موسیقی در زمان هاي مساويب( تقسیمات نامتوالی 

  ج( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مساوي
  هیچ کدام د(
 نامند؟را چه می "دو دانگ"در موسیقی ایرانی نت بین  .7

 د( آرپژ  ج( آکورد   ب( گام  الف( شاهد

 باشد؟کدام گزینه از آوازهاي شور نمی.8

 د( دشتی   ج( نوا  ب( افشاري الف( بیات ترک

 باشد؟هاي زیر دستگاه مستقل نمییک از گزینهکدام.9

 د( چهارگاه  ج( همایون  ب( ماهور  الف( ابوعطا

 هاي زیر است؟یک از گزینهباشد، کدامآوازي همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می .11

 د( رنگ  ج( چهار مضراب  ب( تصنیف  الف( درآمد

 ها نیز وجود دارد، کدام است؟مام دستگاهترین گوشه که در تمهم .11

 د( شکسته  ج( مخالف  ب( حربی  الف( درآمد

 جزو کدام دسته از سازهاي زیر است؟ "نی"ساز  .12

 د( ایدئوفون  ج( ایروفون  ب( ممبرانوفون الف( کوردوفون

 باشد؟هاي زیر، دستگاه نمییک از گزینهکدام .13

 اصفهان د(  ج( چهارگاه ب( راست پنجگاه  الف( نوا

 یک از موارد زیر است؟کالم است و نشانگر تبحر نوازنده است، کداماي تند که معموالً  بیقطعه .14

 د( تصنیف   ج( رِنگ  ب( چهار مضراب الف( بداهه نوازي
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 هاي زیر است؟یک از گزینهها که داراي ترتیب خاص هستند، کدامها و گوشهاي از دستگاهمجموعه .15

 د( پیش درآمد   ج( آواز  ردیف ب( الف( حلقه سیکلیک
 هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارتند از: .16

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همایون  –بیات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 
 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همایون  –ماهور  –ب( شور 
 ج گاهراست پن –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همایون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همایون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتی  –د( ماهور 
 نام دیگر کدام آواز است؟ "دستان العرب" .17

 د( بیات اصفهان  ج( بیات زند  ب( دشتی  الف( ابوعطا
 آواز دشتی متعلق به کدام دستگاه است؟  .18

 د( چهارگاه  همایون  ج(  ب(  شور  الف( ماهور
 ................شور، شاهد دستگاه نوا می باشد.درجه ي ......... .19

 د( اول   ج( سوم  ب( چهارم  الف( پنجم
 در موسیقی ایرانی به چه معنا است ؟ "تحریر" .21

 د( هیچ کدام ج( نگارش موسیقی ب( صوت ناموزون الف( صوتی آهنگین
 در موسیقی، چپ کوک مخصوص صداي .............................است. .21

 د( کودکان ج( دختران و پسران   ب( زنان  انالف( مرد
 در موسیقی ایرانی مجموعه اي است که از تعدادي دستگاه تشکیل شده است؟  .22

 د( تصنیف  ردیف  ج(   ب(  آواز  الف( گوشه
 به معناي کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح  .23

 هیچ کدام د(  ج( دونوازي  ب( گروه نوازي  الف( تکنوازي

 بزرگترین دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟  .24
 د( شور راست پنجگاه  ج(  ب(  چهارگاه  الف( سه گاه

 کدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟  .25
 د( راک هندي  اصفهان  ج(  ب(  ابوعطا  الف( افشاري

 ؟اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه هاي زیر است .26
 ب(  آوازها از دستگاه مشتق شده اند.  الف( دستگاه مفصل تر از آواز است.

 د( موارد الف و ب   ج( دستگاه و آواز یکی است.
 بهترین قسمت بدن براي عمل دم و بازدم خوانندگان کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .27

 د( حنجره  ج( دیافراگم   ب(  ریه  الف( بینی
 ز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد؟ نوعی آواز همراه با سا .28

 د( رنگ  چهار مضراب  ج(  ب(  تصنیف الف( ترجیح بند
 به معناي کدام یک از موارد زیر است؟ "تصنیف"در موسیقی اصطالح  .29

 ب( آهنگی ساخته شده بدون کالم الف( آهنگی ساخته شده و موزون همراه کالم
 ردد( همه ي موا    ج( یک نوع فرم سازي

 سنتور عضو کدام یک از دسته سازهاي زیر است؟ .31
 د( آرشه اي   ج( زهی  ب( زهی مضرابی الف( زهی آرشه اي

 هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارتند از: .31
 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همایون  –بیات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 
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 نوا –ه چهارگا –سه گاه  –اصفهان  –همایون  –ماهور  –ب( شور 
 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همایون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همایون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتی  –د( ماهور 
 نام دیگر کدام آواز است؟ "دستان العرب" .32

 د( بیات اصفهان  ج( بیات زند  ب( دشتی  الف( ابوعطا
 است؟  آواز دشتی متعلق به کدام دستگاه .33

 د( چهارگاه  همایون  ج(  ب(  شور  الف( ماهور
 درجه ي .........................شور، شاهد دستگاه نوا می باشد. .34

 د( اول   ج( سوم  ب( چهارم  الف( پنجم
 در موسیقی ایرانی به چه معنا است ؟ "تحریر" .35

 د( هیچ کدام ج( نگارش موسیقی ب( صوت ناموزون الف( صوتی آهنگین
 وسیقی، چپ کوک مخصوص صداي .............................است.در م .36

 د( کودکان ج( دختران و پسران   ب( زنان  الف( مردان
 در موسیقی ایرانی مجموعه اي است که از تعدادي دستگاه تشکیل شده است؟  .37

 د( تصنیف  ردیف  ج(   ب(  آواز  الف( گوشه
 ک از گزینه هاي زیر است؟به معناي کدام ی "دوئت"در موسیقی اصطالح  .38

 د( هیچ کدام  ج( دونوازي  ب( گروه نوازي  الف( تکنوازي

 بزرگترین دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟  .39
 د( شور راست پنجگاه  ج(  ب(  چهارگاه  الف( سه گاه

 کدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟  .41
 د( راک هندي  هان اصف ج(  ب(  ابوعطا  الف( افشاري

 اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .41
 ب(  آوازها از دستگاه مشتق شده اند.  الف( دستگاه مفصل تر از آواز است.

 د( موارد الف و ب   ج( دستگاه و آواز یکی است.
 ت؟بهترین قسمت بدن براي عمل دم و بازدم خوانندگان کدام یک از گزینه هاي زیر اس .42

 د( حنجره  ج( دیافراگم   ب(  ریه  الف( بینی
 نوعی آواز همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد؟  .43

 د( رنگ  چهار مضراب  ج(  ب(  تصنیف الف( ترجیح بند
 به معناي کدام یک از موارد زیر است؟ "تصنیف"در موسیقی اصطالح  .44

 ب( آهنگی ساخته شده بدون کالم المالف( آهنگی ساخته شده و موزون همراه ک
 د( همه ي موارد    ج( یک نوع فرم سازي

 سنتور عضو کدام یک از دسته سازهاي زیر است؟ .45
 د( آرشه اي   ج( زهی  ب( زهی مضرابی الف( زهی آرشه اي

 پیش درآمد در موسیقی ایرانی چه زمانی اجرا می شود؟ .46
 د( هیچ کدام ج( پایان هر دستگاه اهب( بعد از شروع دستگ الف( قبل از شروع دستگاه

 در موسیقی ایرانی نت بین دو دانگ را چه می نامند ؟ .47
 د( آرپژ  ج( آکورد   ب( گام  الف( شاهد

 گوشه ي مهربانی در کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود؟ .48
 د( بیات ترک ج( ابوعطا  ب( افشاري  الف( دشتی
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 ر نمی باشد؟ کدام گزینه از آوازهاي شو .49
 د( اصفهان  بیات ترک  ج(  ب(  افشاري  الف( ابوعطا

 صحیح می باشد ؟ "ریتم"کدام یک از گزینه هاي زیر براي تعریف  .51
 الف( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مختلف
 ب( تقسیمات نامتوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مساوي

      قی در زمان هاي مساويج( تقسیمات متوالی یک جمله موسی
  هیچ کدام د(

 تنور به کدام دسته از صداهاي انسانی اطالق می شود؟ .51
 د( بم مردانه  ج( بم زنانه  ب(زیر مردانه    الف( زیر زنانه

 کدام یک از سازهاي زیر به عنوان یک ساز کششی در ارکستر ایرانی محسوب می گردد ؟ .52

 د( دف  ج( سنتور   ب( نی   الف( تار

 در کدام دسته نواخته می شود؟ "بیداد"گوشه  .53

 گاهد( راست پنج  ج( همایون  ب( ماهور  الف( شور 

 کدام گزینه، دستگاه موسیقی ایرانی نمی باشد؟ .54

 د( گاه  ج( همایون  ب( افشاري  الف( ماهور 

 هاي زیر است؟در موسیقی کدام یک از گزینه "سلو"معناي اصطالح  .55

 د( اجراي نت کشیده با ویولن سل ج( اجراي یکنواخت  ي آرامب( اجرا الف( تک نوازي 

 کدام گزینه، دستگاه مستقل نمی باشد؟ .56

 د( نوا  گاهج( راست پنج  ب( اصفهان  الف( همایون

 کدام گزینه از آوازهاي شور نمی باشد؟ .57

 د( شوشتري  ج( بیات ترک  ب( دشتی  الف( ابوعطا

 وانندگان کدام یک از گزینه هاي زیر است؟بهترین قسمت بدن براي عمل دم و بازدم خ .58

 د( حنجره  ج( دیافراگم   ب( ریه   الف( بینی

 به معناي کدام یک از موارد زیر است؟ "تصنیف"در موسیقی اصالح  .59

 ب(آهنگی ساخته شده بدون کالم  الف( آهنگی ساخته شده و موزون همراه کالم

 د( همه موارد    ج( یک نوع فرم سازي

 ر موسیقی ایرانی چه زمانی اجرا می شود؟پیش درآمد د .61

 د( هیچکدام ج( پایان هر دستگاه ب( بعد از شروع دستگاه الف( قبل از شروع دستگاه

 نوعی آواز همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد؟ .61

 د( رنگ  ج( چهار مضراب  ب( تصنیف الف( ترجیح بند

 .................. است.در موسیقی، چپ کوک مخصوص صداي .. .62

 د( کودکان ج( دختران و پسران  ب( زنان   الف( مردان

 آواز دشتی متعلق به کدام دستگاه است؟ .63

 هد( چهار گا  ج( همایون   ب( شور  الف( ماهور
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 بزرگترین دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟ .64

 د( شور  گاهج( راست پنج  ب( چهار گاه  الف( سه گاه

 در موسیقی ایرانی مجموعه اي است که از تعدادي دستگاه تشکیل شده است؟ .65

 د( تصنیف  ج( ردیف   ب( آواز   الف( گوشه 

 کدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟ .66

 د( راک هندي  ج( اصفهانی  ب( ابوعطا  الف( افشاري 

 نام دیگر کدام آواز است ؟ "دستان العرب" .67

 د( بیات اصفهان  ج( بیات زند  دشتی ب(   الف( ابوعطا

 درجه ي ................. شور، شاهد دستگاه نوا می باشد. .68

 د( اول   ج( سوم  ب( چهارم  الف( پنجم 

 به معناي کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح  .69

 د( هیچ کدام  ج( دو نوازي  ب( گروه نوازي الف( تک نوازي

 ؟ستیناز آوازهاي شور کدام گزینه  .71

 د( اصفهان  ج( بیات ترک   ب( افشاري  الف( ابوعطا

 در موسیقی ایرانی به چه معنا است ؟ "تحریر" .71

 د( هیچ کدام ج( نگارش موسیقی ب( صوت ناموزون الف( صوتی آهنگین
 هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارتند از: .72

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همایون  –بیات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 
 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همایون  –ماهور  –ب( شور 
 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همایون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همایون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتی  –د( ماهور 
 عضو کدام یک از دسته سازهاي زیر است؟ "سنتور" .73

 د( آرشه اي   ج( زهی  ب( زهی مضرابی الف( زهی آرشه اي

 اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .74

 ب(  آوازها از دستگاه مشتق شده اند. الف( دستگاه مفصل تر از آواز است.

 د( موارد الف و ب  ج( دستگاه و آواز یکی است.

 وسیقی ایرانی نواخته می شود؟در کدام دستگاه یا آواز م "مهربانی"ي گوشه .75

 د( بیات ترک  ج( ابوعطا  ب( افشاري  الف( دشتی
 صحیح می باشد ؟ "ریتم"کدام یک از گزینه هاي زیر براي تعریف  .76

 الف( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مختلف
 ب( تقسیمات نامتوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مساوي

  ک جمله موسیقی در زمان هاي مساويج( تقسیمات متوالی ی
  هیچ کدام د(

 نامند؟را چه می "دو دانگ"در موسیقی ایرانی نت بین  .77

 د( آرپژ  ج( آکورد    ب( گام  الف( شاهد
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 باشد؟کدام گزینه از آوازهاي شور نمی .78

 د( دشتی   ج( نوا   ب( افشاري الف( بیات ترک

 باشد؟هاي زیر دستگاه مستقل نمییک از گزینهکدام .79

 د( چهارگاه  ج( همایون   ب( ماهور  الف( ابوعطا

 هاي زیر است؟یک از گزینهباشد، کدامآوازي همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می .81

 د( رنگ  ج( چهار مضراب   ب( تصنیف  الف( درآمد

 ها نیز وجود دارد، کدام است؟ترین گوشه که در تمام دستگاهمهم .81

 د( شکسته  ج( مخالف  ب( حربی  دالف( درآم

 جزو کدام دسته از سازهاي زیر است؟ "نی"ساز  .82

 د( ایدئوفون  ج( ایروفون   ب( ممبرانوفون الف( کوردوفون

 اباشد؟هاي زیر، دستگاه نمییک از گزینهکدام .83

 د( اصفهان  ج( چهارگاه ب( راست پنجگاه  لف( نوا

 یک از موارد زیر است؟شانگر تبحر نوازنده است، کدامکالم است و ناي تند که معموالً  بیقطعه .84

 د( تصنیف   ج( رِنگ  ب( چهار مضراب الف( بداهه نوازي

 هاي زیر است؟یک از گزینهها که داراي ترتیب خاص هستند، کدامها و گوشهاي از دستگاهمجموعه .85

 د( پیش درآمد   ج( آواز   ب( ردیف الف( حلقه سیکلیک

 از صداهاي انسانی اطالق می شود؟ نور به کدام دسته .86

 د( بم مردانه  ج( بم زنانه  ب(زیر مردانه    الف( زیر زنانه

 کدام یک از سازهاي زیر به عنوان یک ساز کششی در ارکستر ایرانی محسوب می گردد ؟ .87

 د( دف  ج( سنتور   ب( نی   الف( تار

 در کدام دسته نواخته می شود؟ "بیداد"گوشه  .88

 گاهد( راست پنج  ج( همایون   ماهورب(   الف( شور 

 کدام گزینه، دستگاه موسیقی ایرانی نمی باشد؟ .89

 د( گاه  ج( همایون   ب( افشاري  الف( ماهور 

 هاي زیر است؟در موسیقی کدام یک از گزینه "سلو"معناي اصطالح  .91

 لد( اجراي نت کشیده با ویولن س ج( اجراي یکنواخت   ب( اجراي آرام الف( تک نوازي 

 کدام گزینه، دستگاه مستقل نمی باشد؟ .91

 د( نوا  گاهج( راست پنج   ب( اصفهان  الف( همایون

 کدام گزینه از آوازهاي شور نمی باشد؟ .92

 د( شوشتري  ج( بیات ترک   ب( دشتی  الف( ابوعطا

 بهترین قسمت بدن براي عمل دم و بازدم خوانندگان کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .93

 د( حنجره  ج( دیافراگم   ( ریه ب  الف( بینی
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 به معناي کدام یک از موارد زیر است؟ "تصنیف"در موسیقی اصالح  .94

 ب(آهنگی ساخته شده بدون کالم  الف( آهنگی ساخته شده و موزون همراه کالم

 د( همه موارد    ج( یک نوع فرم سازي

 پیش درآمد در موسیقی ایرانی چه زمانی اجرا می شود؟ .95

 د( هیچکدام ج( پایان هر دستگاه  ب( بعد از شروع دستگاه روع دستگاهالف( قبل از ش

 نوعی آواز همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد؟ .96

 د( رنگ   ج( چهار مضراب   ب( تصنیف الف( ترجیح بند

 در موسیقی، چپ کوک مخصوص صداي .................... است. .97

 د( کودکان  دختران و پسران ج(  ب( زنان   الف( مردان

 آواز دشتی متعلق به کدام دستگاه است؟ .98

 هد( چهار گا   ج( همایون   ب( شور  الف( ماهور

 بزرگترین دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟ .99

 د( شور   گاهج( راست پنج   ب( چهار گاه  الف( سه گاه

 تعدادي دستگاه تشکیل شده است؟در موسیقی ایرانی مجموعه اي است که از  .111

 د( تصنیف   ج( ردیف   ب( آواز   الف( گوشه 

 کدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟ .111

 د( راک هندي   ج( اصفهانی  ب( ابوعطا  الف( افشاري 

 نام دیگر کدام آواز است ؟ "دستان العرب" .112

 د( بیات اصفهان   ج( بیات زند  ب( دشتی   الف( ابوعطا

 ................. شور، شاهد دستگاه نوا می باشد. درجه ي .113

 د( اول    ج( سوم   ب( چهارم  الف( پنجم 

 به معناي کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح  .114

 د( هیچ کدام   ج( دو نوازي   ب( گروه نوازي الف( تک نوازي

 ؟ستینکدام گزینه از آوازهاي شور  .115

 د( اصفهان   ج( بیات ترک  افشاري ب(   الف( ابوعطا
 هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارتند از: .116

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همایون  –بیات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 
 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همایون  –ماهور  –ب( شور 
 پنج گاه راست –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همایون  –ج( شور 

 چهارگاه –سه گاه  –همایون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتی  –د( ماهور 

 نام دیگر کدام آواز است؟ "دستان العرب" .117
 د( بیات اصفهان   ج( بیات زند   ب( دشتی  الف( ابوعطا

 آواز دشتی متعلق به کدام دستگاه است؟  .118
 د( چهارگاه   همایون  ج(   ب(  شور  الف( ماهور

 .......................شور، شاهد دستگاه نوا می باشد.درجه ي .. .119
 د( اول    ج( سوم   ب( چهارم  الف( پنجم
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 در موسیقی ایرانی به چه معنا است ؟ "تحریر" .111
 د( هیچ کدام  ج( نگارش موسیقی  ب( صوت ناموزون الف( صوتی آهنگین

 ت.در موسیقی، چپ کوک مخصوص صداي .............................اس .111
 د( کودکان  ج( دختران و پسران   ب( زنان  الف( مردان

 ده است؟ شدر موسیقی ایرانی مجموعه اي است که از تعدادي دستگاه تشکیل  .112
 د( تصنیف   ردیف  ج(   ب(  آواز  الف( گوشه

 به معناي کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح  .113
 د( هیچ کدام   ج( دونوازي   ب( گروه نوازي  الف( تکنوازي

 بزرگترین دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟  .114
 د( شور  راست پنجگاه  ج(   ب(  چهارگاه  الف( سه گاه

 کدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟  .115
 د( راک هندي   اصفهان  ج(  د ب(  ابوعطا  الف( افشاري

 از گزینه هاي زیر است؟ختالف دستگاه و آواز کدام یک ا .116
 ب(  آوازها از دستگاه مشتق شده اند. الف( دستگاه مفصل تر از آواز است.

 د( موارد الف و ب  ج( دستگاه و آواز یکی است.
 بهترین قسمت بدن براي عمل دم و بازدم خوانندگان کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .117

 د( حنجره   ج( دیافراگم   ب(  ریه  الف( بینی
 عی آواز همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد؟ نو .118

 د( رنگ   چهار مضراب  ج(   ب(  تصنیف الف( ترجیح بند
 به معناي کدام یک از موارد زیر است؟ "تصنیف"در موسیقی اصطالح  .119

 ب( آهنگی ساخته شده بدون کالم الف( آهنگی ساخته شده و موزون همراه کالم
 د( همه ي موارد    سازي ج( یک نوع فرم

 سنتور عضو کدام یک از دسته سازهاي زیر است؟ .121
 د( آرشه اي    ج( زهی  ب( زهی مضرابی الف( زهی آرشه اي

 در موسیقی ایرانی به چه معنا است ؟ "تحریر" .121
 د( هیچ کدام  ج( نگارش موسیقی  ب( صوت ناموزون الف( صوتی آهنگین

 از:هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارتند  .122
 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همایون  –بیات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 

 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همایون  –ماهور  –ب( شور 
 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همایون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همایون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتی  –د( ماهور 
 عضو کدام یک از دسته سازهاي زیر است؟ "سنتور" .123

 د( آرشه اي   ج( زهی   ب( زهی مضرابی الف( زهی آرشه اي
 اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .124

 ب(  آوازها از دستگاه مشتق شده اند. الف( دستگاه مفصل تر از آواز است.
 ارد الف و بد( مو  ج( دستگاه و آواز یکی است.

 در کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود؟ "مهربانی"ي گوشه .125
 د( بیات ترک  ج( ابوعطا    ب( افشاري  الف( دشتی
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 صحیح می باشد ؟ "ریتم"کدام یک از گزینه هاي زیر براي تعریف  .126
 الف( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مختلف

 لی یک جمله موسیقی در زمان هاي مساويب( تقسیمات نامتوا
  ج( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مساوي

  هیچ کدام د(
 نامند؟را چه می "دو دانگ"در موسیقی ایرانی نت بین  .127

 د( آرپژ   ج( آکورد     ب( گام  الف( شاهد
 باشد؟کدام گزینه از آوازهاي شور نمی .128

 د( دشتی    ( نواج    ب( افشاري الف( بیات ترک
 باشد؟هاي زیر دستگاه مستقل نمییک از گزینهکدام .129

 د( چهارگاه   ج( همایون      ب( ماهور  الف( ابوعطا
 هاي زیر است؟یک از گزینهباشد، کدامآوازي همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم می .131

 د( رنگ   ج( چهار مضراب    ب( تصنیف  الف( درآمد
 ها نیز وجود دارد، کدام است؟ترین گوشه که در تمام دستگاهمهم .131

 د( شکسته   ج( مخالف    ب( حربی  الف( درآمد
 جزو کدام دسته از سازهاي زیر است؟ "نی"ساز  .132

  د( ایدئوفون   ج( ایروفون    ب( ممبرانوفون الف( کوردوفون
 باشد؟هاي زیر، دستگاه نمییک از گزینهکدام .133

 د( اصفهان   ج( چهارگاه   ست پنجگاهب( را  الف( نوا
 یک از موارد زیر است؟کالم است و نشانگر تبحر نوازنده است، کداماي تند که معموالً  بیقطعه .134

 د( تصنیف    ج( رِنگ   ب( چهار مضراب الف( بداهه نوازي
 زیر است؟ هايیک از گزینهها که داراي ترتیب خاص هستند، کدامها و گوشهاي از دستگاهمجموعه .135

 د( پیش درآمد    ج( آواز   ب( ردیف الف( حلقه سیکلیک
 یک از سازهاي زیر معموالً قابل کوک شدن نیستند؟کدام .136

 د( نی    ج( رباب    ب( کمانچه  الف( سنتور
 کدام دستگاه بیشترین تعداد گوشه و آواز را دارا است؟ .137

 د( نوا   ج( سه گاه    ب( شور  الف( ماهور
 چه معنا است؟ به trواژه  .138

  د( شالل    ج( تریل   ب( ترمولو )ریز(  الف( تکیه
 متعلق به کدام دستگاه است؟ "ابوعطا"آواز  .139

 د( چهارگاه   ج( سه گاه   ب( ماهور  الف( شور
 متعلق به کدام دستگاه است؟ "بیات ترک"آواز  .141

 د( چهارگاه   ج( سه گاه   ب( ماهور  الف( شور
 ی عبارتند از:هفت دستگاه موسیقی ایران .141

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همایون  –بیات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 
 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همایون  –ماهور  –ب( شور 
 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همایون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همایون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتی  –د( ماهور 
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 نام دیگر کدام آواز است؟ "دستان العرب" .142
 د( بیات اصفهان   ج( بیات زند   ب( دشتی  الف( ابوعطا

 آواز دشتی متعلق به کدام دستگاه است؟  .143
 د( چهارگاه   همایون  ج(   ب(  شور  الف( ماهور

 درجه ي .........................شور، شاهد دستگاه نوا می باشد. .144
 د( اول    ج( سوم    ب( چهارم  ( پنجمالف

 در موسیقی ایرانی به چه معنا است ؟ "تحریر" .145
 د( هیچ کدام  ج( نگارش موسیقی  ب( صوت ناموزون الف( صوتی آهنگین

 در موسیقی، چپ کوک مخصوص صداي .............................است. .146
 د( کودکان  ج( دختران و پسران    ب( زنان  الف( مردان

 در موسیقی ایرانی مجموعه اي است که از تعدادي دستگاه تشکیل شده است؟  .147
 د( تصنیف   ردیف  ج(    ب(  آواز  الف( گوشه

 به معناي کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح  .148
 د( هیچ کدام   ج( دونوازي   ب( گروه نوازي  الف( تکنوازي

 گوشه در موسیقی ایران کدام است؟ بزرگترین دستگاه از نظر تعدد  .149
 د( شور  راست پنجگاه  ج(   ب(  چهارگاه  الف( سه گاه

 کدام آواز متعلق به دستگاه همایون است؟  .151
 د( راک هندي   اصفهان  ج(   ب(  ابوعطا  الف( افشاري

 اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .151
 ب(  آوازها از دستگاه مشتق شده اند الف( دستگاه مفصل تر از آواز است.

 د( موارد الف و ب  ج( دستگاه و آواز یکی است.
 بهترین قسمت بدن براي عمل دم و بازدم خوانندگان کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ .152

 د( حنجره   ج( دیافراگم    ب(  ریه  الف( بینی
 ی باشد؟ نوعی آواز همراه با ساز که داراي ریتم و وزن مشخص و کالم م .153

 د( رنگ   چهار مضراب  ج(   ب(  تصنیف الف( ترجیح بند
 به معناي کدام یک از موارد زیر است؟ "تصنیف"در موسیقی اصطالح  .154

 ب( آهنگی ساخته شده بدون کالم الف( آهنگی ساخته شده و موزون همراه کالم
 د( همه ي موارد    ج( یک نوع فرم سازي

 اي زیر است؟سنتور عضو کدام یک از دسته سازه .155
 د( آرشه اي    ج( زهی   ب( زهی مضرابی الف( زهی آرشه اي

 پیش درآمد در موسیقی ایرانی چه زمانی اجرا می شود؟ .156
 د( هیچ کدام  ج( پایان هر دستگاه ب( بعد از شروع دستگاه الف( قبل از شروع دستگاه

 در موسیقی ایرانی نت بین دو دانگ را چه می نامند ؟ .157
 د( آرپژ   ج( آکورد    گامب(   الف( شاهد

 گوشه ي مهربانی در کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود؟ .158
 د( بیات ترک   ج( ابوعطا   ب( افشاري  الف( دشتی

 کدام گزینه از آوازهاي شور نمی باشد؟  .159
 د( اصفهان   بیات ترک  ج(   ب(  افشاري  الف( ابوعطا
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 صحیح می باشد ؟ "ریتم"ي تعریف کدام یک از گزینه هاي زیر برا .161
 الف( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مختلف
 ب( تقسیمات نامتوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مساوي

      ج( تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمان هاي مساوي
  هیچ کدام د(


