
 
 

 یفرهنگ و ارشاد اسالم نوازندگی ساز سه تارنمونه سواالت 
 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار

 کوک متداول ساز سه تار کدام يک از موارد زير است؟  .1
 د( دو سل دو فا سل سل دو سل  ج(  ب(  دو دو سل دو الف( دو سل دو سل

تيغه اي که روي دسته ساز )بين اولين پرده و سرپنجه( قرار مي گيرد و نقش هدايت سيم ها را بر  در ساز سه تار .2
 عهده دارد چيست؟ 

 د( مضراب   خرک ج(  ب(  گوشي الف( شيطانک
 نت هاي بم را اصطالحاً در ساز سه تار چه مي نامند؟ .3

 د( دست باز ج( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته
 يک از موارد زير است؟ در ساز سه تار معرف کدام Tعالمت  .4

 د( مضراب ريز  تکيه  ج(  ب(  مضراب راست الف( مضراب چپ
 گوشه ي بيداد در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ .5

 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور
 ست؟هاي سه تار صحيح نيهاي زير در مورد تعداد و جنس سيمکدام يک از گزينه .6

  هاي مختلف است.سيم فلزي به ضخامت 4الف( سه تار داراي 
  هاي يکسان است.ب( سه تار داراي سه سيم فلزي با ضخامت

 است. %22هاي اول و دوم سه تار ج( قطر سيم
  است. %36يا  %33و سيم بم  %22د( قطر سيم زرد 

 روي آن عبور مي کنند کدام گزينه زير است؟ قسمتي از ساز سه تار که بر روي کاسه قرار مي گيرد و سيم ها از .7
 گوشي د( ج( شيطانک  ب( سيم گير الف( خرک 

 کاسه ساز سه تار شبيه کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟ .3
 انار د( ج( نارگيل  ب( گالبي  الف( سيب 

 يک از موارد زير است؟ کدام "ديرند"منظور از  .9
 ار زير و بمي يک نتب(  مقد  الف( کشش يا ارزش زماني يک نت

 د( مقدار قوي و ضعيف بودن يک نت   شدت اجراي يک نت  ج(

 هر چقدر طول سيم بلندتر باشد، صداي حاصل از آن ....................خواهد شد. .12
 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( بم تر الف( زيرتر

 کدام يک از گزينه هاي زير است؟  "فاصله ساده"در موسيقي  .11
 باشد. 3و  4، 2ب( ميزاني که قابل تقسيم به  ن چند نت که از يک ُاکتاو تجاوز کند.الف( فاصله بي

 د( هيچ کدام ج( فاصله بين دو نت که از يک اُکتاو تجاوز نکند.
ميلي متر با شيارهاي عميق که بين دسته و سرپنجه  4به قطعه چوب باريک و کم ارتفاعي به عرض دسته و ارتفاع  .12

 ند؟قرار دارد چه مي گوي
 سيم گير د( ج( شيطانک  ب( خرک الف( گوشي 

 علت وجود سوراخ روي کاسه سه تار کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .13
 ي مواردهمه  د( ج( زيبايي و ظرافت  ب( انعکاس صوت لف( شدت صوت

 يک از موارد زير مي شود؟ اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاص از آن کدام .14
 د( ضعيف تر قوي تر  ج(  زير ترب(   الف( بم تر

 آواز بيات ترک متعلق به کدام دستگاه است؟  .15
 د( چهار گاه سه گاه ج(  ب(  ماهور  الف( شور
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 وسعت صداي ساز سه تار حدود چند اُکتاو است؟ .16
 ُاکتاو 5د( حدود   ُاکتاو 4ج( حدود   ُاکتاو 3ب( حدود  ُاکتاو 2الف( حدود 

 ي زير است؟ساز سه تار جزو کدام دسته ساز .17
 د( مضرابي  ج( زهي زخمه اي  ب( زهي آرشه اي الف( کوبه اي

 کوک متداول ساز سه تار کدام يک از موارد زير است؟  .13
 د( دو سل دو فا  سل سل دو سل  ج(  ب(  دو دو سل دو الف( دو سل دو سل

 نام سيم چهارم در سه تار چه نام دارد؟ .19
 ي مواردد( همه   ج( عشاق  ب( مشتاق الف( عليشاه

 ساز سه تار چند گوشي دارد؟  .22
 د( شش گوشي  پنج گوشي  ج(  ب(  چهار گوشي الف( سه گوشي

 کدام يک از گزينه هاي زير محل انگشت گذاري روي دسته ي سه تار است؟ .21
 د( شيطانک ج( سيم گير  ب( سرپنجه  الف( دستان

 مي شود؟ اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاصل از آن............... .22
 د( ضعيف تر  قوي تر  ج(  ب(  زير تر الف( بم تر

 ساز سه تار داراي چند سيم است؟ .23
 5د(   4ج(   3ب(   2الف( 

نام تيغه اي که روي دسته ساز )بين اولين پرده و سرپنجه( قرار مي گيرد و نقش هدايت سيم ها را بر عهده دارد  .24
 چيست؟ 

 ابد( مضر  خرک  ج(  ب(  گوشي الف( شيطانک
 معموالً اولين گوشه ي هر دستگاه در رديف چيست؟ .25

 د( مقدمه ج( گشايش  ب( درآمد الف( پيش درآمد
 نت هاي بم را اصطالحاً در سه تار چه مي نامند؟ .26

 د( دست باز ج( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته
 کوک زير براي نواختن کدام آواز مناسب است؟  .27

 د( دشتي  بيات ترک  ج(  ب(  ابوعطا الف( افشاري
 د؟ دساز سه تار در کدام خانواده از سازها قرار مي گر .23

 د( ايدنوفون   کوردوفون   ج( ب(  ممبرانوفون  الف( آيرفون 
 در ساز سه تار معرف چيست؟  Tعالمت  .29

 د( مضراب ريز  تکيه  ج(  ب(  مضراب راست الف( مضراب چپ
 ر دارد و سيمها از روي آن عبور مي کنند چيست؟ نام تيغه اي که روي صفحه ساز سه تار قرا .32

 د( سرپنجه  سيم گير  ج(  ب(  خرک الف( گوشي
 وسعت صداي ساز سه تار حدود چند اُکتاو است؟ .31

 ُاکتاو 5د( حدود   ُاکتاو 4ج( حدود   ُاکتاو 3ب( حدود  ُاکتاو 2الف( حدود 
 ساز سه تار جزو کدام دسته سازي زير است؟ .32

 د( مضرابي  ج( زهي زخمه اي  زهي آرشه ايب(  الف( کوبه اي
 کوک متداول ساز سه تار کدام يک از موارد زير است؟  .33

 د( دو سل دو فا  سل سل دو سل  ج(  ب(  دو دو سل دو الف( دو سل دو سل
 نام سيم چهارم در سه تار چه نام دارد؟ .34

 د( همه ي موارد  ج( عشاق  ب( مشتاق الف( عليشاه
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 دارد؟  ساز سه تار چند گوشي .35
 د( شش گوشي  پنج گوشي  ج(  ب(  چهار گوشي الف( سه گوشي

 کدام يک از گزينه هاي زير محل انگشت گذاري روي دسته ي سه تار است؟ .36
 د( شيطانک ج( سيم گير  ب( سرپنجه  الف( دستان

 اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاصل از آن...............مي شود؟  .37
 د( ضعيف تر  قوي تر  ج(  تر ب(  زير الف( بم تر

 ساز سه تار داراي چند سيم است؟ .33
 5د(  4ج(   3ب(  2الف( 

نام تيغه اي که روي دسته ساز )بين اولين پرده و سرپنجه( قرار مي گيرد و نقش هدايت سيم ها را بر عهده دارد  .39
 چيست؟ 

 د( مضراب  خرک  ج(  ب(  گوشي الف( شيطانک
 تگاه در رديف چيست؟معموالً اولين گوشه ي هر دس .42

 د( مقدمه ج( گشايش  ب( درآمد الف( پيش درآمد
 نت هاي بم را اصطالحاً در سه تار چه مي نامند؟ .41

 د( دست باز ج( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته
 کوک زير براي نواختن کدام آواز مناسب است؟  .42

 د( دشتي  بيات ترک  ج(  ب(  ابوعطا الف( افشاري
 تار در کدام خانواده از سازها قرار مي گيرد؟  ساز سه .43

 د( ايدنوفون   کوردوفون   ج(  ب(  ممبرانوفون  الف( آيرفون 
 در ساز سه تار معرف چيست؟  Tعالمت  .44

 د( مضراب ريز  تکيه  ج(  ب(  مضراب راست الف( مضراب چپ
 ر مي کنند چيست؟ نام تيغه اي که روي صفحه ساز سه تار قرار دارد و سيمها از روي آن عبو .45

 د( سرپنجه  سيم گير  ج(  ب(  خرک الف( گوشي
 منظور از ديرند چيست؟  .46

  ب(  مقدار زير و بمي يک نت الف( کشش يا ارزش زماني يک نت
 د( مقدار قوي و ضعيف بودن يک نت  شدت اجراي يک نت  ج(

 آواز بيات ترک متعلق به کدام دستگاه است؟  .47
 د( چهار گاه  گاه  سه ج(  ب(  ماهور  الف( شور

 هر چقدر طول سيم بلندتر باشد، صداي حاصل از آن ....................خواهد شد. .43
 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( بم تر الف( زيرتر

 گوشه ي بيداد در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ .49
 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور

 از گزينه هاي زير است؟ کدام يک  "فاصله ساده"در موسيقي  .52
  باشد. 3و  4، 2ب( ميزاني که قابل تقسيم به  الف( فاصله بين چند نت که از يک ُاکتاو تجاوز کند.

 د( هيچ کدام ج( فاصله بين دو نت که از يک اُکتاو تجاوز نکند.
 ساز سه تار در کدام خانواده از سازها قرار دارد ؟ .51

 د( ايدنوفون وفونج( کورد  ب( ممبرانوفون الف( آيرفون

 ساز سه تار جزو کدام دسته سازي زير است ؟ .52

 د( مضرابي ج( زهي زخمه اي   ب( زهي آرشه اي الف( کوبه اي 
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 ساز سه تار چند گوشي دارد ؟ .53

 د( شش گوشي ج( پنج گوشي  ب( چهار گوشي الف( سه گوشي 

 ساز سه تار داراي چند سيم است ؟ .54

 5د(  4ج(   3ب(  2الف( 

 گزينه هاي زير محل انگشت گذاري روي دسته ي سه تار است ؟کدام يک از  .55

 د( شيطانک ج( سيم گير  ب( سرپنجه الف( دستان

 وسعت صداي ساز سه تار حدود چند اکتاو است ؟ .56

 اکتاو  5د( حدود   اکتاو 4ج( حدود   اکتاو  3ب( حدود  اکتاو  2الف( حدود 

ها را گيرد و نقش هدايت       سيملين پرده و سرپنجه ( قرار ميدر ساز سه تار تيغه اي که روي دسته ساز ) بين او .57

 بر عهده دارد چيست ؟

 د( مضراب   ج( خرک  ب( گوشي الف( شيطانک

 کوک متداول ساز سه تار کدام يک از موارد زير است ؟ .53

 د( دو سل دو فا ج( سل سل دو سل   ب( دو دو سل دو الف( دوسل دوسل 

 کنند چيست ؟ساز سه تار قرار دارد و سيمها از روي آن عبور مينام تيغه اي که روي صفحه  .59

 د( سرپنجه ج( سيم گير  ب( خرک الف( گوشي

 نامند ؟هاي بم را اصطالحاً در ساز سه تار چه مي نت .62

 د( دست باز ج( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته

 در ساز سه تار معرف کدام يک از موارد زير است ؟ Tعالمت  .61

 د( مضراب ريز  ج( تکيه  مضراب راستب(  الف( مضراب چپ

 اي است ؟کدام يک از سازهاي زير زهي زخمه .62

 د( همه موارد   ج( قانون  ب( عود الف( سه تار

 اصول پرده بندي ساز سه تار شبيه کدام يک از سازهاي زير است ؟ .63

 د( تار  ج( رباب  ب( تنبور الف( عود 

 از سه تار منسوب به کدام يک از افراد زير است؟اضافه کردن سيم چهارم در س .64

 د( تاج اصفهاني ج( جليل شهناز  ب( مشتاق عليشاه الف( درويش خان

 اي است ؟کدام يک از سازهاي زير زهي کوبه  .65

 د( عود ج( سنتور  ب( قانون الف( سه تار

 سيم چهارم در ساز سه تار چه نام دارد ؟ .66

 همه موارد د(  ج( عشاق  ب( مشتاق الف( عليشاه

 هر چقدر طول سيم بلندتر باشد، صداي حاصل از آن .................. خواهد شد . .67

 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( بم تر الف( زير تر 

 ي هر دستگاه در رديف چيست ؟معموالً اولين گوشه .63

 د( مقدمه ج( گشايش  ب( درآمد الف( پيش درآمد

 شود .صل از آن ................ مياگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حا .69

 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( زيرتر الف( بم تر
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 منظور از ديرند کدام يک از موارد زير است ؟ .72

  ب( مقدار زير و بمي يک نت  الف( کشش يا ارزش زماني يک نت

 د( مقدار قوي و ضعيف بودن يک نت  ج( شدت اجراي يک نت
 از موارد زير است؟ کوک متداول ساز سه تار کدام يک  .71

 د( دو سل دو فا سل سل دو سل  ب(  دو دو سل دوج( الف( دو سل دو سل
در ساز سه تار تيغه اي که روي دسته ساز )بين اولين پرده و سرپنجه( قرار مي گيرد و نقش هدايت سيم ها را بر  .72

 عهده دارد چيست؟ 
 د( مضراب  خرک ج(  ب(  گوشي الف( شيطانک

 الحاً در ساز سه تار چه مي نامند؟نت هاي بم را اصط .73
 د( دست باز ج( ميان دسته ب( باال دسته الف( پايين دسته

 يک از موارد زير است؟ در ساز سه تار معرف کدام Tعالمت  .74
 د( مضراب ريز  تکيه  ج(  ب(  مضراب راست  الف( مضراب چپ

 گوشه ي بيداد در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ .75
 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور

 هاي سه تار صحيح نيست؟هاي زير در مورد تعداد و جنس سيمکدام يک از گزينه .76
  هاي مختلف است.سيم فلزي به ضخامت 4الف( سه تار داراي 

  هاي يکسان است.ب( سه تار داراي سه سيم فلزي با ضخامت
 است. %22هاي اول و دوم سه تار ج( قطر سيم
  است. %36يا  %33و سيم بم  %22زرد  د( قطر سيم

 قسمتي از ساز سه تار که بر روي کاسه قرار مي گيرد و سيم ها از روي آن عبور مي کنند کدام گزينه زير است؟ .77
 گوشي د( ج( شيطانک  ب( سيم گير الف( خرک 

 کاسه ساز سه تار شبيه کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟ .73
 انار د( رگيلج( نا  ب( گالبي  الف( سيب 

 يک از موارد زير است؟ کدام "ديرند"منظور از  .79
 ب(  مقدار زير و بمي يک نت  الف( کشش يا ارزش زماني يک نت

 د( مقدار قوي و ضعيف بودن يک نت   شدت اجراي يک نت  ج(
 هر چقدر طول سيم بلندتر باشد، صداي حاصل از آن ....................خواهد شد. .32

 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( بم تر الف( زيرتر
 کدام يک از گزينه هاي زير است؟  "فاصله ساده"در موسيقي  .31

 باشد. 3و  4، 2ب( ميزاني که قابل تقسيم به  الف( فاصله بين چند نت که از يک ُاکتاو تجاوز کند.
 د( هيچ کدام ج( فاصله بين دو نت که از يک اُکتاو تجاوز نکند.

ميلي متر با شيارهاي عميق که بين دسته و سرپنجه  4ب باريک و کم ارتفاعي به عرض دسته و ارتفاع به قطعه چو .32
 قرار دارد چه مي گويند؟

 سيم گير د( ج( شيطانک  ب( خرک الف( گوشي 
 علت وجود سوراخ روي کاسه سه تار کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .33

 ي مواردهمه  د( افتج( زيبايي و ظر  ب( انعکاس صوت الف( شدت صوت
 يک از موارد زير مي شود؟ اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاصل از آن کدام .34

 د( ضعيف تر قوي تر  ج(  ب(  زير تر الف( بم تر
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 آواز بيات ترک متعلق به کدام دستگاه است؟  .35
 د( چهار گاه سه گاه ج(  ب(  ماهور   الف( شور

 سازها قرار دارد ؟ساز سه تار در کدام خانواده از  .36

 د( ايدنوفون ج( کوردوفون  ب( ممبرانوفون الف( آيرفون

 ساز سه تار جزو کدام دسته سازي زير است ؟ .37

 د( مضرابي ج( زهي زخمه اي   ب( زهي آرشه اي الف( کوبه اي 

 ساز سه تار چند گوشي دارد ؟ .33

 د( شش گوشي ج( پنج گوشي  ب( چهار گوشي الف( سه گوشي 

 راي چند سيم است ؟ساز سه تار دا .39

 5د(  4ج(   3ب(  2الف( 

 کدام يک از گزينه هاي زير محل انگشت گذاري روي دسته ي سه تار است ؟ .92

 د( شيطانک ج( سيم گير  ب( سرپنجه الف( دستان

 وسعت صداي ساز سه تار حدود چند اکتاو است ؟ .91

 اکتاو  5د( حدود   اکتاو 4ج( حدود   اکتاو  3ب( حدود  اکتاو  2الف( حدود 

ها را گيرد و نقش هدايت       سيمدر ساز سه تار تيغه اي که روي دسته ساز ) بين اولين پرده و سرپنجه ( قرار مي .92

 بر عهده دارد چيست ؟

 د( مضراب  ج( خرک  ب( گوشي الف( شيطانک

 کوک متداول ساز سه تار کدام يک از موارد زير است ؟ .93

 د( دو سل دو فا ل سل دو سل ج( س  ب( دو دو سل دو الف( دوسل دوسل 

 کنند چيست ؟نام تيغه اي که روي صفحه ساز سه تار قرار دارد و سيمها از روي آن عبور مي .94

 د( سرپنجه ج( سيم گير  ب( خرک الف( گوشي

 نامند ؟هاي بم را اصطالحاً در ساز سه تار چه مي نت .95

 د( دست باز ج( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته

 در ساز سه تار معرف کدام يک از موارد زير است ؟ Tمت عال .96

  د( مضراب ريز  ج( تکيه مضراب راستب(  الف( مضراب چپ 

 اي است ؟کدام يک از سازهاي زير زهي زخمه .97

 د( همه موارد  ج( قانون  ب( عود الف( سه تار

 اصول پرده بندي ساز سه تار شبيه کدام يک از سازهاي زير است ؟ .93

 د( تار   ج( رباب  ب( تنبور الف( عود 

 اضافه کردن سيم چهارم در ساز سه تار منسوب به کدام يک از افراد زير است؟ .99

 د( تاج اصفهاني  ج( جليل شهناز  ب( مشتاق عليشاه  الف( درويش خان

 اي است ؟کدام يک از سازهاي زير زهي کوبه  .122

 د( عود ج( سنتور  ب( قانون الف( سه تار

 سه تار چه نام دارد ؟سيم چهارم در ساز  .121

 د( همه موارد  ج( عشاق  ب( مشتاق الف( عليشاه
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 هر چقدر طول سيم بلندتر باشد، صداي حاصل از آن .................. خواهد شد . .122

 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( بم تر الف( زير تر 

 ي هر دستگاه در رديف چيست ؟معموالً اولين گوشه .123

 د( مقدمه ج( گشايش  ب( درآمد  الف( پيش درآمد

 شود .اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاصل از آن ................ مي .124

 د( ضعيف تر ج( قوي تر   ب( زيرتر الف( بم تر

 منظور از ديرند کدام يک از موارد زير است ؟ .125

  ب( مقدار زير و بمي يک نت  الف( کشش يا ارزش زماني يک نت

 قدار قوي و ضعيف بودن يک نتد( م   ج( شدت اجراي يک نت
 وسعت صداي ساز سه تار حدود چند اُکتاو است؟ .126

 ُاکتاو 5د( حدود   ُاکتاو 4ج( حدود   ُاکتاو 3ب( حدود  ُاکتاو 2الف( حدود 
 ساز سه تار جزو کدام دسته سازي زير است؟ .127

 د( مضرابي  ج( زهي زخمه اي  ب( زهي آرشه اي الف( کوبه اي
 کدام يک از موارد زير است؟  کوک متداول ساز سه تار .123

 د( دو سل دو فا  سل سل دو سل  ج(  ب(  دو دو سل دو الف( دو سل دو سل
 نام سيم چهارم در سه تار چه نام دارد؟ .129

 د( همه ي موارد  ج( عشاق  ب( مشتاق الف( عليشاه
 ساز سه تار چند گوشي دارد؟  .112

 د( شش گوشي  پنج گوشي  ج(  ب(  چهار گوشي الف( سه گوشي
 کدام يک از گزينه هاي زير محل انگشت گذاري روي دسته ي سه تار است؟ .111

 د( شيطانک ج( سيم گير  ب( سرپنجه  الف( دستان
 اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاصل از آن...............مي شود؟  .112

 د( ضعيف تر  قوي تر  ج(  ب(  زير تر الف( بم تر
 ساز سه تار داراي چند سيم است؟ .113

 5د(   4ج(   3ب(   2ف( ال
نام تيغه اي که روي دسته ساز )بين اولين پرده و سرپنجه( قرار مي گيرد و نقش هدايت سيم ها را بر  .114

 عهده دارد چيست؟ 
 د( مضراب  خرک  ج(  ب(  گوشي الف( شيطانک

 معموالً اولين گوشه ي هر دستگاه در رديف چيست؟ .115
 دمهد( مق ج( گشايش  ب( درآمد الف( پيش درآمد

 نت هاي بم را اصطالحاً در سه تار چه مي نامند؟ .116
 د( دست باز ج( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته

 کوک زير براي نواختن کدام آواز مناسب است؟  .117
 د( دشتي  بيات ترک  ج(  ب(  ابوعطا الف( افشاري

 ساز سه تار در کدام خانواده از سازها قرار مي گيرد؟  .113
 د( ايدنوفون   کوردوفون   ج(  ب(  ممبرانوفون  الف( آيرفون 

 در ساز سه تار معرف چيست؟  Tعالمت  .119
 د( مضراب ريز  تکيه  ج(  ب(  مضراب راست  الف( مضراب چپ
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 نام تيغه اي که روي صفحه ساز سه تار قرار دارد و سيمها از روي آن عبور مي کنند چيست؟  .122
 هد( سرپنج  سيم گير  ج(  ب(  خرک الف( گوشي

 کوک متداول ساز سه تار کدام يک از موارد زير است؟  .121
 د( دو سل دو فا سل سل دو سل  ج(  ب(  دو دو سل دو الف( دو سل دو سل

در ساز سه تار تيغه اي که روي دسته ساز )بين اولين پرده و سرپنجه( قرار مي گيرد و نقش هدايت سيم  .122
 ها را بر عهده دارد چيست؟ 

 د( مضراب   خرک ج(  ب(  گوشي الف( شيطانک
 نت هاي بم را اصطالحاً در ساز سه تار چه مي نامند؟ .123

 د( دست باز ج( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته
 يک از موارد زير است؟ در ساز سه تار معرف کدام Tعالمت  .124

 د( مضراب ريز  تکيه  ج(  ب(  مضراب راست  الف( مضراب چپ
 ه نواخته مي شود؟گوشه ي بيداد در کدام دستگا .125

 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور
 هاي سه تار صحيح نيست؟هاي زير در مورد تعداد و جنس سيمکدام يک از گزينه .126

 هاي مختلف است.سيم فلزي به ضخامت 4الف( سه تار داراي 
  هاي يکسان است.ب( سه تار داراي سه سيم فلزي با ضخامت

 است. %22ول و دوم سه تار هاي اج( قطر سيم
  است. %36يا  %33و سيم بم  %22د( قطر سيم زرد 

قسمتي از ساز سه تار که بر روي کاسه قرار مي گيرد و سيم ها از روي آن عبور مي کنند کدام گزينه زير  .127
 است؟

 گوشي د( ج( شيطانک  ب( سيم گير الف( خرک 

 مي باشد؟کاسه ساز سه تار شبيه کدام يک از گزينه هاي زير  .123
 انار د( ج( نارگيل  ب( گالبي  الف( سيب 

 يک از موارد زير است؟ کدام "ديرند"منظور از  .129
 ب(  مقدار زير و بمي يک نت   الف( کشش يا ارزش زماني يک نت

 د( مقدار قوي و ضعيف بودن يک نت    شدت اجراي يک نت  ج(
 ............خواهد شد.هر چقدر طول سيم بلندتر باشد، صداي حاصل از آن ........ .132

 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( بم تر الف( زيرتر
 کدام يک از گزينه هاي زير است؟ "فاصله ساده"در موسيقي  .131
 باشد. 3و  4، 2ب( ميزاني که قابل تقسيم به  الف( فاصله بين چند نت که از يک اُکتاو تجاوز کند. 

 د( هيچ کدام ج( فاصله بين دو نت که از يک اُکتاو تجاوز نکند.
ميلي متر با شيارهاي عميق که بين دسته و  4به قطعه چوب باريک و کم ارتفاعي به عرض دسته و ارتفاع  .132

 سرپنجه قرار دارد چه مي گويند؟
 سيم گير د( ج( شيطانک  ب( خرک الف( گوشي 

 علت وجود سوراخ روي کاسه سه تار کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .133
 ي مواردهمه  د( ج( زيبايي و ظرافت  اس صوتب( انعک الف( شدت صوت

 يک از موارد زير مي شود؟ اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاصل از آن کدام .134
 د( ضعيف تر قوي تر  ج(  ب(  زير تر الف( بم تر

 آواز بيات ترک متعلق به کدام دستگاه است؟  .135
 د( چهار گاه سه گاه ج(  ب(  ماهور  الف( شور
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 ر جزو کدام دسته سازهاي زير است؟ساز سه تا .136
 د( مضرابي  ج( زهي زخمه اي  ب( زهي آرشه اي الف( کوبه اي

 هاي زير است؟يک از گزينهسيم چهارم در سه تار کدام .137
 د( همه ي موارد  ج( عشاق  ب( مشتاق الف( عليشاه

 وسعت صداي ساز سه تار حدود چند اُکتاو است؟ .133
 ُاکتاو 5د( حدود   ُاکتاو 4ج( حدود   کتاواُ  3ب( حدود  ُاکتاو 2الف( حدود 

 ساز سه تار در کدام خانواده از سازها قرار مي گيرد؟  .139
 د( ايدنوفون  کوردوفون   ج(  ب(  ممبرانوفون  الف( آيرفون 

 نام تيغه اي که روي صفحه ساز سه تار قرار دارد و سيمها از روي آن عبور مي کنند چيست؟  .142
 د( سرپنجه يم گيرس  ج(  ب(  خرک الف( گوشي

 وسعت صداي ساز سه تار حدود چند اُکتاو است؟ .141
 ُاکتاو 5د( حدود   ُاکتاو 4ج( حدود   ُاکتاو 3ب( حدود  ُاکتاو 2الف( حدود 

 ساز سه تار جزو کدام دسته سازي زير است؟ .142
 د( مضرابي  ج( زهي زخمه اي  ب( زهي آرشه اي الف( کوبه اي

 ز موارد زير است؟ کوک متداول ساز سه تار کدام يک ا .143
 د( دو سل دو فا  سل سل دو سل  ج(  ب(  دو دو سل دو الف( دو سل دو سل

 نام سيم چهارم در سه تار چه نام دارد؟ .144
 د( همه ي موارد  ج( عشاق  ب( مشتاق الف( عليشاه

 ساز سه تار چند گوشي دارد؟  .145
 د( شش گوشي  پنج گوشي  ج(  ب(  چهار گوشي الف( سه گوشي

 ز گزينه هاي زير محل انگشت گذاري روي دسته ي سه تار است؟کدام يک ا .146
 د( شيطانک ج( سيم گير  ب( سرپنجه  الف( دستان

 اگر دامنه يک موج صوتي کم شود، صداي حاصل از آن...............مي شود؟  .147
 د( ضعيف تر  قوي تر  ج(  ب(  زير تر الف( بم تر

 ساز سه تار داراي چند سيم است؟ .143
 5د(  4ج(   3ب(  2الف( 

نام تيغه اي که روي دسته ساز )بين اولين پرده و سرپنجه( قرار مي گيرد و نقش هدايت سيم ها را بر  .149
 عهده دارد چيست؟ 

 د( مضراب  خرک  ج(  ب(  گوشي الف( شيطانک
 معموالً اولين گوشه ي هر دستگاه در رديف چيست؟ .152

 د( مقدمه ج( گشايش  ب( درآمد الف( پيش درآمد
 م را اصطالحاً در سه تار چه مي نامند؟نت هاي ب .151

 د( دست باز ( ميان دسته  ب( باال دسته الف( پايين دسته
 کوک زير براي نواختن کدام آواز مناسب است؟  .152

 د( دشتي  بيات ترک  ج(  ب(  ابوعطا الف( افشاري
 ساز سه تار در کدام خانواده از سازها قرار مي گيرد؟  .153

 د( ايدنوفون   کوردوفون   ج(  ن ب(  ممبرانوفو الف( آيرفون 
 در ساز سه تار معرف چيست؟  Tعالمت  .154

 د( مضراب ريز  تکيه  ج(  ب(  مضراب راست الف( مضراب چپ



 

 
 

01 

 

 نام تيغه اي که روي صفحه ساز سه تار قرار دارد و سيمها از روي آن عبور مي کنند چيست؟  .155
 د( سرپنجه  سيم گير  ج(  ب(  خرک الف( گوشي

 ند چيست؟ منظور از دير .156
  ب(  مقدار زير و بمي يک نت  الف( کشش يا ارزش زماني يک نت

 د( مقدار قوي و ضعيف بودن يک نت   شدت اجراي يک نت  ج(
 آواز بيات ترک متعلق به کدام دستگاه است؟  .157

 د( چهار گاه  سه گاه  ج(  ب(  ماهور  لف( شور
 ..............خواهد شد.هر چقدر طول سيم بلندتر باشد، صداي حاصل از آن ...... .153

 د( ضعيف تر ج( قوي تر  ب( بم تر الف( زيرتر
 گوشه ي بيداد در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ .159

 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور
 کدام يک از گزينه هاي زير است؟  "فاصله ساده"در موسيقي  .162

  باشد. 3و  4، 2ب( ميزاني که قابل تقسيم به  .الف( فاصله بين چند نت که از يک ُاکتاو تجاوز کند
 د( هيچ کدام ج( فاصله بين دو نت که از يک اُکتاو تجاوز نکند.


