
 یفرهنگ و ارشاد اسالم نوازندگی ساز ایرانی نمونه سواالت 

 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار
 ی عمده صوت از نظر موسیقی چیست؟چهار مشخصه .1

 ب( تواتر، بسامد، رنگ و فرکانس الف( امتداد، زیر و بمی، فرکانس و بسامد
 د( کشش، شدت، طنین و رنگ شش، شدت و طنینج( زیر و بمی، ک

 تری است؟یک از سازهای زیر دارای وسعت بیشکدام .2
 د( ویلن   ج( ارگ کلیسا   ب( پیانو الف( کنترباس

 گیرد؟به چه منظور مورد استفاده قرار می "سوردین" .3
 د( موارد ب و ج ج( تغییر رنگ صوتی  ب( تضعیف صدا  الف( تقویت صدا

 نامند؟می "آلتو"یدهای زیر را کلید یک از کلکدام .4
 د( فا خط سوم  ج( دو خط سوم ب( دو خط چهارم الف( سل

 بم ترین ساز در ارکستر سمفونیک کدام یک از موارد زیر است ؟ .5
 د( کنترفاگوت  ج( ساکسیفون ب( کالرینت الف( کنترباس

 کدامیک از ویژگیهای زیر از اصوات موسیقی به شمار نمی آید ؟  .6
 د( دامنه    ج( رنگ صوتی  ب(  زیر و بمی دتالف( ش

 ا یروفون در کدام یک از خانواده های سازی زیر قرار دارد؟ .7
 د( ارشه ای  ج( بادی  ب( کوبه ای الف( زهی

 ویولن سل متعلق به کدام گروه از سازهاست؟  .8
 د( ایدیوفون  ممبرانوفون  ج( ب(  ایروفون الف( کوردوفون

 از گزینه های زیر است؟کدام یک  "پوپیتر"معنای  .9
  الف( دستگاهی که به وسیله آن سرعت اجرا تنظیم می شود.

  ب( سه پایه ای که صفحه ی نت روی آن قرار می گیرد.
 ج( دستگاهی که دارای فرکانس های استاندارد است.

  هیچ کدام  د(
 نام تریاد روبرو چیست؟  .11

 اژورد( فا م فا مینور  ج(  ب(  دو ماژور الف( ال مینور
 ، نتهای تنال )درجات اصلی( کدامند؟ "دو ماژور"در تونالیته  .11

 د( دو، سل، سی دو، فا، سل  ج( ب( ر، می، ال  الف( دو، می، سل
 نام بم ترین سیم ویولن چیست؟  .12

 د( سل  ر  ج(  ب(  ال   الف( می
 یک تریاد کوچک )آکورد سه صدایی مینور( از چه فواصلی تشکیل شده است؟  .13

  ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک کوچک + سوم بزرگالف( سوم 
 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ سوم کوچک + سوم کوچک  ج(

 کوچکترین ساز بادی ارکستر سمفونیک کدامست؟  .14
 د( توبا پیکولو  ج(  ب(  کالرینت الف( فلوت

 چیست؟  "ویولن سل"نام دیگر ساز  .15
 د( چلستا هکل فون  ج(  ب(  چلو الف( کنترباس
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 ا در صداهای انسانی کدام است؟ بم ترین صد .16
 د( تنور  ج( باریتون  ب(  آلتو الف( باس

 موسیقی سونات چه نوع قطعه ای است؟ .17
 ب( قطعه ای که بدون ساز اجرا شود. الف( فرمی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا شود.

 د( همه ی موارد   ج( قطعه ای که گروه کر می خواند.

 واده از سازهاست؟ساز توبا جزء کدام خان .18
 د( کوبه ای  ج( زهی   ب( بادی برنجی  لف( بادی چوبی

 اگر چند نت اکرد را به جای هم زمان متناوباً از بم به زیر اجرا کنند، به آن چه می گویند؟ .19
 د( گروپِتو  ج( پاساژ  ب( ترِمولو الف( آرپژ

 نام نت روبرو چیست؟   .21
 د( می              ج( دو          ب( ال                         الف( فا 

 ساز چایمز جزو کدام دسته سازی زیر محسوب می شود؟ .21
 د( مضرابی ج( آرشه ای  ب( ضربی الف( زهی

 ؟  نت های آنارمونیک به چه نتهایی اطالق می شود .22
 هم صدا و غیر همنامب(   نتهای هم صدا و همنام              الف( 

 غیر هم نام و غیر همصدا د(   همنام و غیر هم صدا ج(
 برای نت نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می شود؟  .23

 د( کلید دو خط چهارم  کلید دو خط سوم  ج( ب(  کلید فا الف( کلید سل
 تاکید در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر است ؟ .24

 د( موارد الف و ب ج( نشان دادن یک نت ب( ضرب الف( آکسان
 به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "دتاشه"موسیقی اصطالح در  .25

 د( هیچ کدام  ج( هر نت مقطع  ب( هر نت با آرشه مجزا  الف( هر نت با یک آرشه

 فاصله اُکتاو چه فاصله ای است؟ .26
 پرده و دو نیم پرده است. 6الف( فاصله ی بین دو نُت 

  یک باال می برد.ب( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُمات
 ج( فاصله ی هشتم درست.

  د( موارد الف و ج

 اصطالح کوردفون مربوط به کدام یک از سازهای زیر است؟ .27
 د( هیچ کدام ج( زهی آرشه ای  ب( بادی الف( آرشه ای

 ساز هورن جزو کدام یک از دسته سازهای زیر محسوب می شود؟ .28
 د( مضرابی   ج( زهی  ب( کوبه ای الف( بادی

 اه جای ضرب قوی، سکوت قرار گیرد........................رخ می دهد. هر گ .29
 د( سکوت  آکسان  ج( ب(  سنکوپ الف( ضد ضرب

 گردد. جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ......................می .31
 د( سکوت  آکسان  ج(  ب(  سنکوپ الف( ضد ضرب
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 ام است؟ بم ترین صدا در صداهای انسانی کد .31
 د( تنور  ج( باریتون  ب(  آلتو الف( باس

 موسیقی سونات چه نوع قطعه ای است؟ .32
 ب( قطعه ای که بدون ساز اجرا شود. الف( فرمی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا شود.

 د( همه ی موارد   ج( قطعه ای که گروه کر می خواند.

 ساز توبا جزء کدام خانواده از سازهاست؟ .33
 د( کوبه ای  ج( زهی  ب( بادی برنجی  بادی چوبی الف(

 اگر چند نت اکرد را به جای هم زمان متناوباً از بم به زیر اجرا کنند، به آن چه می گویند؟ .34
 د( گروپِتو  ج( پاساژ  ب( ترِمولو الف( آرپژ

 نام نت روبرو چیست؟   .35
 د( می              ج( دو  ب( ال                                 الف( فا 

 ساز چایمز جزو کدام دسته سازی زیر محسوب می شود؟ .36
 د( مضرابی ج( آرشه ای ب( ضربی الف( زهی

 ؟  نت های آنارمونیک به چه نتهایی اطالق می شود .37
   هم صدا و غیر همنامب(   نتهای هم صدا و همنام              الف( 

 مصداغیر هم نام و غیر هد(     همنام و غیر هم صدا ج(
 برای نت نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می شود؟  .38

 د( کلید دو خط چهارم  کلید دو خط سوم  ج( ب(  کلید فا الف( کلید سل
 تاکید در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر است ؟ .39

 د( موارد الف و ب ج( نشان دادن یک نت ب( ضرب الف( آکسان
 به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "هدتاش"در موسیقی اصطالح  .41

 د( هیچ کدام  ج( هر نت مقطع  ب( هر نت با آرشه مجزا  الف( هر نت با یک آرشه

 فاصله اُکتاو چه فاصله ای است؟ .41
 پرده و دو نیم پرده است. 6الف( فاصله ی بین دو نُت 

  ( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک باال می برد.
  د( موارد الف و ج  فاصله ی هشتم درست.ج( 

 اصطالح کوردفون مربوط به کدام یک از سازهای زیر است؟ .42
 د( هیچ کدام ج( زهی آرشه ای  ب( بادی الف( آرشه ای

 ساز هورن جزو کدام یک از دسته سازهای زیر محسوب می شود؟ .43
 د( مضرابی   ج( زهی  ب( کوبه ای الف( بادی

 ت قرار گیرد........................رخ می دهد. هر گاه جای ضرب قوی، سکو .44
 د( سکوت  آکسان  ج(  ب(  سنکوپ الف( ضد ضرب

 گردد. جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ......................می .45
 د( سکوت  آکسان  ج(  ب(  سنکوپ الف( ضد ضرب

 کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت سه الچنگ است؟ .46
 برابر 2د(  برابر 4ج(   برابر 8ب(  برابر 16الف( 
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 هکل فون در کدام یک از خانواده های سازی زیر است؟ .47
 د( کالویه ای ج( کوبه ای  ب( بادی الف( زهی

 کدام یک از گزینه های زیر است؟ "فاگوت"نام دیگر ساز  .48
 د( کالرینت ج( ابوا   ب( دوبل باسن الف( باسن

 یم پرده است؟فاصله ی سوم بزرگ دارای چند ن .49
 5د(  4ج(    3ب(  2الف( 

 کالرینت جزء کدام دسته از سازهاست؟  .51

 د( بادی  ج(  زهی ب( ضربی ای         الف( کالویه

  گیرد؟ی سازهای بادی برنجی قرار میکدام ساز در خانواده .51

 د( هورن  ج( فاگوت    ب( سُرنا الف( پیکولو         

 سازهای زیر است ؟ یک ازترین ساز ارکستر کدامبم .52

 د( کنترباس  ج( پیانو   ب( توبا  الف( کنترفاگوت

 شود؟یک از موارد زیر اطالق میبه کدام "آندانته"در موسیقی اصطالح  .53

 د( اجرای تُند و چابک ج( به تدریج تُند کردن ب( اجرای متوسط و معتدل    الف( به تدریج کُند کردن

 ز سازهای زیر است ؟یک ااصطالح کوردفون مربوط به کدام .54

 د( هیچ کدام  ب( بادی  ایج( زهی آرشه ایالف( آرشه

 های سازی زیر است ؟یک از خانوادههکل فون در کدام .55

 اید( کالویه  ایج( کوبه ب( بادی الف( زهی

 های زیر است ؟کدام یک از گزینه "فاگوت "نام دیگر ساز .56

 د( کالرینت  ج( ابوا  ب( دوبل باسن الف( باسن

 شود؟سازهای زیر محسوب می یک از دستهساز هورن جزو کدام .57

 د( مضرابی  ج( زهی  ایب( کوبه الف( بادی

 ترین صدا در صداهای انسانی کدام است ؟بم .58

  د( تنور  ج( باریتون  ب(آلتو  الف( باس

 شود ؟ساز چایمز جزو کدام دسته سازی زیر محسوب می .59

 رابید( مض ایج( آرشه  ب( ضربی الف( زهی

 های زیر است ؟یک از گزینهبه معنای کدام "دتاشه"در موسیقی اصطالح  .61

 د( هیچ کدام  ج( هر نت مقطع  ب( هر نت با آرشه مجزا  الف( هر نت با یک آرشه 
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 ساز توبا جزء کدام خانواده از سازهاست ؟ .61

 اید( کوبه  ج( زهی  ب( بادی برنجی  الف( بادی چوبی

 شود ؟نتهایی اطالق میهای آنارمونیک به چه نت .62

  ب( هم صدا و غیر همنام الف( نتهای هم صدا و همنام

 د( غیر هم نام و غیر هم صدا  ج( همنام و غیر هم صدا

 های زیر است ؟یک از گزینهتاکید در موسیقی به معنای کدام .63

 د( موارد الف و ب  ج( نشان دادن یک نت  ب( ضرب الف( آکسان

 ای است ؟هموسیقی سونات چه نوع قطع .64

 شود.ای که بدون ساز اجرا میب( قطعه شود .الف( فرمی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا می

 ی مواردد( همه    خواند.ای که گروه کر میج( قطعه

 دهد.گیرد........................... رخ میهرگاه جای ضرب قوی، سکوت قرار می .65

 د( سکوت ج( آکسان ب( سنکوپ              الف( ضد ضرب                 

 گویند ؟اگر چند نت اکرد را به جای هم زمان متناوباً از بم به زیر اجرا کنند، به آن چه می .66

 د( گروپتو   ج( پاساژ ب(ترِمولو الف( آژیر

 گردد.جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ................... می .67

 د( سکوت ج( آکسان ب( سنکوپ                         الف( ضد ضرب      

 شود ؟برای نت نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می .68

 د( کلید دو خط چهارم ج( کلید دو خط سوم  ب( کلید فا الف( کلید سل

 ای است ؟فاصله اُکتاو چه فاصله .69

  پرده و دو نیم پرده است. 6ی بین دو نُت الف( فاصله

 برد.ی نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک باال میب( صدا

 د( موارد الف و ب ی هشتم درست ج( فاصله

 ی عمده صوت از نظر موسیقی چیست؟چهار مشخصه .71
 ب( تواتر، بسامد، رنگ و فرکانس  الف( امتداد، زیر و بمی، فرکانس و بسامد

 گد( کشش، شدت، طنین و رن  ج( زیر و بمی، کشش، شدت و طنین

 تری است؟یک از سازهای زیر دارای وسعت بیشکدام .71
 د( ویلن  ج( ارگ کلیسا   ب( پیانو لف( کنترباس

 گیرد؟به چه منظور مورد استفاده قرار می "سوردین" .72
 د( موارد ب و ج ج( تغییر رنگ صوتی  ب( تضعیف صدا  الف( تقویت صدا



 

6 

 

 نامند؟می "آلتو"یک از کلیدهای زیر را کلید کدام .73
 د( فا خط سوم  ج( دو خط سوم  ب( دو خط چهارم سل الف(

 بم ترین ساز در ارکستر سمفونیک کدام یک از موارد زیر است ؟ .74
 د( کنترفاگوت ج( ساکسیفون  ب( کالرینت الف( کنترباس

 کدامیک از ویژگیهای زیر از اصوات موسیقی به شمار نمی آید ؟  .75
 منهد( دا    ج( رنگ صوتی  ب(  زیر و بمی الف( شدت

 ا یروفون در کدام یک از خانواده های سازی زیر قرار دارد؟ .76
 د( ارشه ای  ج( بادی  ب( کوبه ای الف( زهی

 ویولن سل متعلق به کدام گروه از سازهاست؟  .77
 د( ایدیوفون  ممبرانوفون  ج(  ب(  ایروفون الف( کوردوفون

 کدام یک از گزینه های زیر است؟ "پوپیتر"معنای  .78
 به وسیله آن سرعت اجرا تنظیم می شود. الف( دستگاهی که

  ب( سه پایه ای که صفحه ی نت روی آن قرار می گیرد.
  هیچ کدام  د(  ج( دستگاهی که دارای فرکانس های استاندارد است.

 نام تریاد روبرو چیست؟  .79
 د( فا ماژور فا مینور  ج(  ب(  دو ماژور الف( ال مینور

 ، نتهای تنال )درجات اصلی( کدامند؟ "دو ماژور"در تونالیته  .81
 د( دو، سل، سی دو، فا، سل  ج(  ب( ر، می، ال  الف( دو، می، سل

 نام بم ترین سیم ویولن چیست؟  .81
 د( سل ر  ج(  ب(  ال   الف( می

 یک تریاد کوچک )آکورد سه صدایی مینور( از چه فواصلی تشکیل شده است؟  .82
 ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک + سوم بزرگالف( سوم کوچک 

 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ سوم کوچک + سوم کوچک  ج(
 کوچکترین ساز بادی ارکستر سمفونیک کدامست؟  .83

 د( توبا پیکولو  ج(  ب(  کالرینت الف( فلوت
 چیست؟  "ویولن سل"نام دیگر ساز  .84

 د( چلستا هکل فون  ج(  ب(  چلو الف( کنترباس
 دسته از سازهاست؟  کالرینت جزء کدام .85

 د( بادی ج(  زهی ب( ضربی ای         الف( کالویه

 گیرد؟ی سازهای بادی برنجی قرار میکدام ساز در خانواده .86

 د( هورن ج( فاگوت ب( سُرنا الف( پیکولو                                    

 یک از سازهای زیر است ؟ترین ساز ارکستر کدامبم .87

 د( کنترباس  ج( پیانو   ب( توبا  الف( کنترفاگوت



 

7 

 

 شود؟یک از موارد زیر اطالق میبه کدام "آندانته"در موسیقی اصطالح  .88

 د( اجرای تُند و چابک ج( به تدریج تُند کردن ب( اجرای متوسط و معتدل الف( به تدریج کُند کردن

 یک از سازهای زیر است ؟اصطالح کوردفون مربوط به کدام .89

 د( هیچ کدام  ب( بادی  ایزهی آرشه ج(  ایالف( آرشه

 های سازی زیر است ؟یک از خانوادههکل فون در کدام .91

 اید( کالویه ایج( کوبه  ب( بادی الف( زهی

 های زیر است ؟کدام یک از گزینه "فاگوت "نام دیگر ساز .91

 د( کالرینت  ج( ابوا  ب( دوبل باسن الف( باسن

 شود؟ای زیر محسوب میسازه یک از دستهساز هورن جزو کدام .92

 د( مضرابی  ج( زهی  ایب( کوبه الف( بادی

 ترین صدا در صداهای انسانی کدام است ؟بم .93

  د( تنور  ج( باریتون  ب(آلتو  الف( باس

 شود ؟ساز چایمز جزو کدام دسته سازی زیر محسوب می .94

 د( مضرابی ایج( آرشه  ب( ضربی الف( زهی

 های زیر است ؟یک از گزینهعنای کدامبه م "دتاشه"در موسیقی اصطالح  .95

 د( هیچ کدام  ج( هر نت مقطع  ب( هر نت با آرشه مجزا  الف( هر نت با یک آرشه 

 ساز توبا جزء کدام خانواده از سازهاست ؟ .96

 اید( کوبه  ج( زهی  ب( بادی برنجی  الف( بادی چوبی

 شود ؟های آنارمونیک به چه نتهایی اطالق مینت .97

  ب( هم صدا و غیر همنام  م صدا و همنامالف( نتهای ه

 د( غیر هم نام و غیر هم صدا   ج( همنام و غیر هم صدا

 های زیر است ؟یک از گزینهتاکید در موسیقی به معنای کدام .98

 د( موارد الف و ب ج( نشان دادن یک نت  ب( ضرب الف( آکسان

 ای است ؟موسیقی سونات چه نوع قطعه .99

  شود .توسط یک یا دو ساز اجرا می الف( فرمی از موسیقی که

 شود.ای که بدون ساز اجرا میب( قطعه

 ی مواردد( همه   خواند.ای که گروه کر میج( قطعه
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 دهد.گیرد........................... رخ میهرگاه جای ضرب قوی، سکوت قرار می .111

 سکوت د( ج( آکسان ب( سنکوپ              الف( ضد ضرب                 

 گویند ؟اگر چند نت اکرد را به جای هم زمان متناوباً از بم به زیر اجرا کنند، به آن چه می .111

 د( گروپتو    ج( پاساژ ب(ترِمولو الف( آژیر

 گردد.جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ................... می .112

 د( سکوت ج( آکسان  ب( سنکوپ             الف( ضد ضرب                 

 شود ؟برای نت نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می .113

 د( کلید دو خط چهارم ج( کلید دو خط سوم  ب( کلید فا الف( کلید سل

 ای است ؟فاصله اُکتاو چه فاصله .114

  پرده و دو نیم پرده است. 6ی بین دو نُت الف( فاصله

 برد.ماتیک باال میب( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُ

 د( موارد الف و ب ی هشتم درست ج( فاصله

 بم ترین صدا در صداهای انسانی کدام است؟  .115
 د( تنور  ج( باریتون   ب(  آلتو الف( باس

 موسیقی سونات چه نوع قطعه ای است؟ .116
 ب( قطعه ای که بدون ساز اجرا شود. الف( فرمی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا شود.

 د( همه ی موارد ج( قطعه ای که گروه کر می خواند.

 ساز توبا جزء کدام خانواده از سازهاست؟ .117
 د( کوبه ای   ج( زهی  ب( بادی برنجی  الف( بادی چوبی

 اگر چند نت اکرد را به جای هم زمان متناوباً از بم به زیر اجرا کنند، به آن چه می گویند؟ .118
 ( گروپِتود   ج( پاساژ  ب( ترِمولو الف( آرپژ

 نام نت روبرو چیست؟   .119
 د( می              ج( دو  ب( ال                                 الف( فا 

 ساز چایمز جزو کدام دسته سازی زیر محسوب می شود؟ .111
 د( مضرابی ج( آرشه ای  ب( ضربی الف( زهی

 ؟  نت های آنارمونیک به چه نتهایی اطالق می شود .111
 هم صدا و غیر همنامب(   همنام               نتهای هم صدا والف( 

 غیر هم نام و غیر همصداد(     همنام و غیر هم صدا ج(
 برای نت نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می شود؟  .112

 د( کلید دو خط چهارم  کلید دو خط سوم  ج(  ب(  کلید فا الف( کلید سل
 های زیر است ؟ تاکید در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه .113

 د( موارد الف و ب ج( نشان دادن یک نت  ب( ضرب الف( آکسان
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 به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "دتاشه"در موسیقی اصطالح  .114
 د( هیچ کدام  ج( هر نت مقطع  ب( هر نت با آرشه مجزا الف( هر نت با یک آرشه

 فاصله اُکتاو چه فاصله ای است؟ .115
 پرده و دو نیم پرده است. 6نُت الف( فاصله ی بین دو 

  ب( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک باال می برد.
 ج( فاصله ی هشتم درست.

  د( موارد الف و ج

 اصطالح کوردفون مربوط به کدام یک از سازهای زیر است؟ .116
 د( هیچ کدام ج( زهی آرشه ای  ب( بادی الف( آرشه ای

 ه سازهای زیر محسوب می شود؟ساز هورن جزو کدام یک از دست .117
 د( مضرابی   ج( زهی  ب( کوبه ای الف( بادی

 هر گاه جای ضرب قوی، سکوت قرار گیرد........................رخ می دهد.  .118
 د( سکوت  آکسان  ج(  ب(  سنکوپ الف( ضد ضرب

 گردد. جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ......................می .119
 د( سکوت  آکسان  ج(  ب(  سنکوپ لف( ضد ضربا
 ی عمده صوت از نظر موسیقی چیست؟چهار مشخصه .121

 ب( تواتر، بسامد، رنگ و فرکانس  الف( امتداد، زیر و بمی، فرکانس و بسامد
 د( کشش، شدت، طنین و رنگ  ج( زیر و بمی، کشش، شدت و طنین

 تری است؟یک از سازهای زیر دارای وسعت بیشکدام .121
 د( ویلن  ج( ارگ کلیسا   ب( پیانو ف( کنترباسال

 گیرد؟به چه منظور مورد استفاده قرار می "سوردین" .122
 د( موارد ب و ج ج( تغییر رنگ صوتی  ب( تضعیف صدا  الف( تقویت صدا

 نامند؟می "آلتو"یک از کلیدهای زیر را کلید کدام .123
 د( فا خط سوم  ج( دو خط سوم  ب( دو خط چهارم الف( سل

 ترین ساز در ارکستر سمفونیک کدام یک از موارد زیر است ؟ بم .124
 د( کنترفاگوت  ج( ساکسیفون  ب( کالرینت الف( کنترباس

 ار نمی آید ؟  کدامیک از ویژگیهای زیر از اصوات موسیقی به شم .125
 د( دامنه    ج( رنگ صوتی  ب(  زیر و بمی الف( شدت

 قرار دارد؟ ا یروفون در کدام یک از خانواده های سازی زیر .126
 د( آرشه ای  ج( بادی  ب( کوبه ای الف( زهی

 ویولن سل متعلق به کدام گروه از سازهاست؟  .127
 د( ایدیوفون  ممبرانوفون  ج(  ب(  ایروفون الف( کوردوفون

 کدام یک از گزینه های زیر است؟ "پوپیتر"معنای  .128
 الف( دستگاهی که به وسیله آن سرعت اجرا تنظیم می شود.
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  ای که صفحه ی نت روی آن قرار می گیرد. ب( سه پایه
  هیچ کدام  د(  ج( دستگاهی که دارای فرکانس های استاندارد است.

 نام تریاد روبرو چیست؟  .129
 د( فا ماژور فا مینور  ج(  ب(  دو ماژور الف( ال مینور

 ، نتهای تنال )درجات اصلی( کدامند؟ "دو ماژور"در تونالیته  .131
 د( دو، سل، سی دو، فا، سل  ج(  می، ال ب( ر،  الف( دو، می، سل

 نام بم ترین سیم ویولن چیست؟  .131
 د( سل  ر  ج(   ب(  ال  الف( می

 یک تریاد کوچک )آکورد سه صدایی مینور( از چه فواصلی تشکیل شده است؟  .132
 ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک الف( سوم کوچک + سوم بزرگ

 زرگد( سوم بزرگ + سوم ب سوم کوچک + سوم کوچک  ج(
 وچکترین ساز بادی ارکستر سمفونیک کدامست؟  .133

 د( توبا پیکولو  ج(  ب(  کالرینت الف( فلوت
 نام دیگر ساز ویولن سل چیست؟  .134

 د( چلستا هکل فون  ج(   ب(  چلو الف( کنترباس
 کدام فاصله، افزوده به شماره می آید؟  .135

 ال بمل  –د( می    ال دیز –می  ج(  سی بمل  –ب(  می  فا دیز –الف( سی 
 معرف چیست ؟ D.Cدر موسیقی عالمت  .136

 د( موارد الف و ج ج( تکرار چند میزان اول   ب( تکرار قطعه از ابتدا الف( تکرار یک جمله
 وسیله ای که برای نشان دادن زمان ضربها در هنگام نواختن استفاده می شود چه نام دارد ؟  .137

 د( نت پد  پوپیتر  ج(  ب(  تیونر الف( مترونوم
 یله ای که ویولن توسط آن نواخته می شود چه نام دارد ؟ وس .138

 د( سیم گیر  آرشه  ج(  ب(  سوردین الف( مضراب
 سه پایه ای که نت های موسیقی و پارتیتور روی آن قرار می گیرد چه نام دارد ؟  .139

 د( پدال  پوپیتر  ج(  ب( تیونر  لف( مترونوم
 بم ترین صدا در صداهای انسانی کدام است؟  .141
 د( تنور  ج( باریتون  ب(  آلتو ف( باسال
 موسیقی سونات چه نوع قطعه ای است؟ .141

 ب( قطعه ای که بدون ساز اجرا شود. الف( فرمی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا شود.
 د( همه ی موارد   ج( قطعه ای که گروه کر می خواند.

 ساز توبا جزء کدام خانواده از سازهاست؟ .142
 د( کوبه ای  ج( زهی  ب( بادی برنجی  لف( بادی چوبی

 اگر چند نت اکرد را به جای هم زمان متناوباً از بم به زیر اجرا کنند، به آن چه می گویند؟ .143
 د( گروپِتو   ج( پاساژ  ب( ترِمولو الف( آرپژ
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 نام نت روبرو چیست؟   .144
  د( می             ج( دو  ب( ال                                 الف( فا 

 ساز چایمز جزو کدام دسته سازی زیر محسوب می شود؟ .145
 د( مضرابی ج( آرشه ای  ب( ضربی الف( زهی

 ؟  نت های آنارمونیک به چه نتهایی اطالق می شود .146
  هم صدا و غیر همنامب(   نتهای هم صدا و همنام              الف( 

 غیر هم نام و غیر همصداد(     همنام و غیر هم صدا ج(
 نویسی ساز گیتار از کدام کلید استفاده می شود؟  برای نت .147

 د( کلید دو خط چهارم  کلید دو خط سوم  ج(  ب(  کلید فا الف( کلید سل
 تاکید در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر است ؟ .148

 د( موارد الف و ب ج( نشان دادن یک نت  ب( ضرب الف( آکسان
 ی کدام یک از گزینه های زیر است؟به معنا "دتاشه"در موسیقی اصطالح  .149

 د( هیچ کدام  ج( هر نت مقطع  ب( هر نت با آرشه مجزا الف( هر نت با یک آرشه

 فاصله اُکتاو چه فاصله ای است؟ .151
 پرده و دو نیم پرده است. 6الف( فاصله ی بین دو نُت 

  ب( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک باال می برد.
  د( موارد الف و ج  تم درست.ج( فاصله ی هش

 اصطالح کوردفون مربوط به کدام یک از سازهای زیر است؟ .151
 د( هیچ کدام ج( زهی آرشه ای  ب( بادی الف( آرشه ای

 ساز هورن جزو کدام یک از دسته سازهای زیر محسوب می شود؟ .152
 د( مضرابی   ج( زهی  ب( کوبه ای الف( بادی

 د........................رخ می دهد. هر گاه جای ضرب قوی، سکوت قرار گیر .153
 د( سکوت  آکسان  ج(  ب(  سنکوپ الف( ضد ضرب

 گردد. جابجایی ضرب قوی و ضعیف در موسیقی سبب ایجاد ......................می .154
 د( سکوت  آکسان  ج(  ب(  سنکوپ الف( ضد ضرب

 کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت سه الچنگ است؟ .155
 برابر 2د(  برابر 4ج(   برابر 8( ب برابر 16الف( 

 هکل فون در کدام یک از خانواده های سازی زیر است؟ .156
 د( کالویه ای ج( کوبه ای  ب( بادی الف( زهی

 کدام یک از گزینه های زیر است؟ "فاگوت"نام دیگر ساز  .157
 د( کالرینت ج( ابوا  ب( دوبل باسن الف( باسن

 ؟فاصله ی سوم بزرگ دارای چند نیم پرده است .158
 5د(   4ج(   3ب(   2الف( 


