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 یفرهنگ و ارشاد اسالم نوازندگی ساز پیانو نمونه سواالت 

 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار

 به چگونه اجرایی اطالق می شود؟ "پیانو"اصطالح  .1

 د( خیلی قوی ج( قوی  ب(  خیلی آهسته الف( آهسته

 م یک از گزینه های زیر است؟ وسعت صوتی ساز پیانو حدوداً معادل کدا .2

 د( یک اُکتاو ُاکتاو 2ج(   اُکتاو 3ب(   ُاکتاو 7الف( 

 کدام یک از گزینه های زیر است؟  "گام"تعریف  .3

  ب(  ردیف نظم و نامنظم نتها    الف( توالی نتها

 د( هفت نتهای پشت سر هم ردیف منظم نتها در محدوده اکتاو  ج(

 باشد؟ ان دهنده سرعت قطعه میهای زیر نشکدام یک از گزینه .4

 Adagioد(    Lento ج(  Staccatoب(   Legatoالف( 

 کدام یک از گزینه های زیر است؟  "اکتاو"منظور از  .5

 د( دو نت هم نام مجموع هشت نت پشت سر هم  ج( ب(  فاصله بین دو نت   الف( فاصله هشتم بین دو نت

 گزینه های زیر است؟ به معنای کدام یک از "دوبل دییز"در موسیقی  .6

 الف( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده دیاتُنبک باال می برد.

 ب( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک باال می برد.

 ج( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده دیاتُنبک  پایین می برد.

 د( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک پایین می برد.

 باالی نت به چه معناست ؟ "tr "عالمت  .7

 د( بت قی ج( ترمولو  ب( گرپتو الف( تریل 

 چگونه اجرایی است؟ (p.p) "پیانیسمو" .8

 د( اجرای خیلی قوی ج( اجرای خیلی آهسته  ب( اجرای آهسته الف( اجرای قوی

 ماژور چیست؟ "می"تعیین کننده تنالیته گام  .9

 ( هیچ کدامد ج( می ماژور  ب( ماژور الف( نت می

 خطی نوشته می شود؟ 5کلید تِنور روی چندمین خط حاملِ  .11

 د( خط چهارم ج( خط سوم  ب( خط دوم الف( خط یکم

 برای نت نویسی کدام ساز از حامل مضاعف استفاده می گردد؟  .11

 د( فلوت پیانو  ج(  ب( سنتور  الف( گیتار

 است ؟  معنی چه به " mf"عالمت .12

 د( بسیار ضعیف بسیار قوی  ج(  ویب(  نیمه ق الف( نیمه ضعیف

 شاعر پیانو لقب کیست؟  .13

 د( فرانتس لیست شوپن  ج(  ب(  شوبرت الف( بتهوون

 جزء کدام دسته از سازها می باشد؟  "پیانو" .14

 د( کوردوفون ایدونوفون  ج(  ب(  ممبرانوفون الف( آیروفون



      

 شود؟ با چه حرفی نمایش داده می "سُل"نُت در سیستم الفبایی که در کشورهای انگلیسی زبان به کار می رود،  .15

   E د(        Dج(   Gب(         Cالف(

 کدام یک از سازهای زیر از خانواده پیانو )ساز کالویه ای( نیست؟  .16

 د( کنترباس  ارگ  ج(  ب(  هارپسیکورد الف( کالوسن

 یک از گزینه های زیر است؟  کدامبه معنای  Pianoواژه  .17
 د( ساز کلیسا  ضعیف  ج(  ب(  قوی ه ایالف( سازهای کالوی

 در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "آرپژ"اصطالح  .18

  ب( اجرای چند ملودی  الف( اجرای تند و متوالی نت های یک آکورد

 د( موارد ب و ج   ج( اجرای هم زمان دو یا چند نت

 آنارمونیک )مترادف( نت سی کدام است؟  .19

 د( سی دیز  ال دیز  ج(  ب(  دو بمل الف( سی بمل
 پیانو جزء کدام دسته از سازهای زیر است؟ .21

 د( هیچ کدام  ج( سازهای بادی  ب( سازهای کوبه ای  الف( سازهای زهی
 کدام یک از سازهای زیر جزء سازهای ارکستر سمفونیک نمی باشد؟  .21

 د( هارپ یا چنگ  ویولن سل ج(  ب(  ویولن الف( پیانو
 به کدام یک از موارد زیر اطالق می شود؟ "آندانته"اصطالح در موسیقی  .22

 د( اجرای ُتند و چابک ج( به تدریج تُند کردن  ب( اجرای متوسط و معتدل الف( به تدریج کُند کردن
 وسعت صوتی کدام ساز از همه بیشتر است؟  .23

 د( پیانو  گیتار  ج(  ب(  ویولن سل الف( ویولن

 ای چند اکتاو است؟ ساز پیانو به طور متداول دار .24
 د( هشت اکتاو  هفت اکتاو  ج(  ب(  شش اکتاو الف( پنج اکتاو

 برای نوشتن نت پیانو از کدام کلیدها استفاده می شود؟  .25
 ب(  کلید سل و فا خط سوم  الف( کلید سل و دو خط چهارم

 د( کلید سل و فا خط چهارم  کلید سل و دو خط سوم  ج(
 نام نت روبرو است؟ کدام یک از گزینه های زیر  .26

    د( سی  سل  ج(   ب(  می الف( دو
 چگونه اجرایی است؟" ( p.f)پیانو فُرته"اصطالح  .27

 لف( از صدای قوی بدون درنگ به صدای ضعیف رفتن
 ب( از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای قوی رفتن
 ج( از صدای قوی بدون درنگ به صدای قوی تر رفتن

 به صدای ضعیف تر رفتن از صدای ضعیف بدون درنگ  د(
 ی آخر در پیانو به چه صورت نوشته می شود؟ "دُ" .28

  C′″″د(   C″″ ج(  C″ب(   C″′الف( 
 است ؟  معنی چه به  mfعالمت .29

 د( بسیار ضعیف  بسیار قوی  ج(  ب(  نیمه قوی الف( نیمه ضعیف
 کدام یک از سازهای زیر از خانواده پیانو )ساز کالویه ای( نیست؟  .31

 د( کنترباس  ارگ  ج(  ب(  هارپسیکورد وسنالف( کال

 یک از گزینه های زیر است؟  کدامبه معنای  Pianoواژه  .31
 د( ساز کلیسا  ضعیف  ج(  ب(  قوی الف( سازهای کالویه ای



      

 در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "آرپژ"اصطالح  .32

 ی چند ملودیب( اجرا  الف( اجرای تند و متوالی نت های یک آکورد

 د( موارد ب و ج  ج( اجرای هم زمان دو یا چند نت

 آنارمونیک )مترادف( نت سی کدام است؟  .33

 د( سی دیز  ال دیز  ج(  ب(  دو بمل الف( سی بمل
 پیانو جزء کدام دسته از سازهای زیر است؟ .34

 د( هیچ کدام  ج( سازهای بادی  ب( سازهای کوبه ای  الف( سازهای زهی
 زهای زیر جزء سازهای ارکستر سمفونیک نمی باشد؟ کدام یک از سا .35

 د( هارپ یا چنگ  ویولن سل ج(  ب(  ویولن الف( پیانو
 به کدام یک از موارد زیر اطالق می شود؟ "آندانته"در موسیقی اصطالح  .36

 د( اجرای ُتند و چابک ج( به تدریج تُند کردن  ب( اجرای متوسط و معتدل الف( به تدریج کُند کردن
 صوتی کدام ساز از همه بیشتر است؟  وسعت .37

 د( پیانو  گیتار  ج(  ب(  ویولن سل الف( ویولن
 ساز پیانو به طور متداول دارای چند اکتاو است؟  .38

 د( هشت اکتاو  هفت اکتاو  ج(  ب(  شش اکتاو الف( پنج اکتاو
 برای نوشتن نت پیانو از کدام کلیدها استفاده می شود؟  .39

 ب(  کلید سل و فا خط سوم  هارمالف( کلید سل و دو خط چ
 د( کلید سل و فا خط چهارم  کلید سل و دو خط سوم  ج(

 کدام یک از گزینه های زیر نام نت روبرو است؟  .41
    د( سی  سل  ج(  ب(  می  الف( دو

 چگونه اجرایی است؟" ( p.f)پیانو فُرته"اصطالح  .41
 الف( از صدای قوی بدون درنگ به صدای ضعیف رفتن

 دای ضعیف بدون درنگ به صدای قوی رفتنب( از ص
 ج( از صدای قوی بدون درنگ به صدای قوی تر رفتن

 از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای ضعیف تر رفتن  د(
 ی آخر در پیانو به چه صورت نوشته می شود؟ "دُ" .42

  C′″″د(   C″″ ج(  C″ب(   C″′الف( 
 است ؟  معنی چه به  mfعالمت .43

 د( بسیار ضعیف  بسیار قوی  ج(  مه قویب(  نی الف( نیمه ضعیف
 کدام ویژگی، مشخصه اصوات موسیقایی است؟ .44

 د( همه ی موارد  ارزش زمانی  ج(  ب(  شدت صوت الف( زیر وبمی
 در موسیقی زیرترین کلید کدام یک از گزینه های زیر است؟  .45

  ب(  کلید سل  الف( کلید دو خط اول )سوپرانو(
 د( کلید دو خط چهارم )تنور(      کلید دو خط سوم )آلتو( ج(

 در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر  است ؟ "فنکسیون"اصطالح  .46
 د( گام ماژور ج( آکورد پنج صدایی   ب( استخوان بندی اصلی ملودی الف( موقعیت هر آکورد در هر تنالیه

 تریاد روبرو چیست؟             نام .47
 د( سل مینور  سی بمل ماژور    ج(  مینورب(  ر  الف( ر ماژور       

 نام دیگرکلیدهای متسوسوپرانو و آلتو به ترتیب از راست به چپ کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ .48
 ی خط دوم "دُ"ی خط سوم،  "دُ"ب(  ی خط چهارم "دُ"ی خط سوم،  "دُ"الف( 

 ی خط سوم "دُ"ی خط چهارم،  "دُ"د(  ی خط سوم "دُ"ی خط دوم،  "دُ"ج( 
 



      

 
 پیانو جزء کدام دسته از سازهای زیر است ؟ .49

 د( هیچ کدام ج( سازهای بادی  ایب( سازهای کوبه  الف( سازهای زهی

 ساز پیانو به طور متداول دارای چند اکتاو است؟ .51

 د( هشت اکتاو ج( هفت اکتاو  ب( شش اکتاو الف( پنج اکتاو

 ر است ؟های زیبه معنای کدام یک از گزینه Pianoواژه  .51

 د( ساز کلیسا ج( ضعیف  ب( قوی ایالف( سازهای کالویه

 باشد؟کدام یک از سازهای زیر جزء سازهای ارکستر سمفونیک نمی .52

 د( هارپ یا چنگ ج( ویولن سل  ب( ویولن الف( پیانو

 وسعت صوتی کدام ساز از همه بیشتر است؟ .53

 د( پیانو ج( گیتار  ب( ویولن سل الف( ویولن

 ای ( نیست؟ازهای زیر از خانواده پیانو ) ساز کالویهکدام یک از س .54

 د( کنترباس ج( ارگ  ب( هارپسیکورد الف( کالوسن

 شود؟به کدام یک از موارد زیر اطالق می "آندانته "در موسیقی اصطالح  .55

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

 های زیر است؟در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه "آرپژ "طالح اص .56

 ب( اجرای چند ملودی های یک آکوردالف( اجرای تند و متوالی نت

 د( موارد ب و ج  ج( اجرای هم زمان دو یا چند نت

 در موسیقی است؟ "اتود  "کدام گزینه زیر به معنای .57

 شود. جرای موسیقی توسط ارکستر اجرا میای که به عنوان پیش درآمد قبل از الف( قطعه

  شود.ب( قطعاتی که برای تمرین و تقویت پیشرفت نوازنده ساخته می

 برند.ج( موادی که آهنگسازان برای نوشتن نت موسیقی به کار می

  د( هیچ کدام

لت چه نامیده ی موسیقی به جای ضرب قوی در یک یا چند میزان پی در پی سکوت بیاید این حااگر در یک قطعه .58

 شود؟می

 د( ولت ج( ضد ضرب  ب( سنکُپ الف( آکسان

 یعنی : "تریوله "در موسیقی اصطالح  .59

 د( چهار نت بر دو نت  ج( سه نت یکنواخت ب( سه نت در زمان یک نت  الف( سه نت در زمان دو نت 

 های زیر است ؟ یک از گزینهدر موسیقی به معنای کدام "ویبراتو" .61

 ب( فشار دادن انگشتان به نرمی روی سیم  گشتان روی سیملف( سر دادن ان

 د( هیچ کدام  ج( دو نتی که از یکدیگر فاصله دارند

 شود؟در نُت نویسی کدام یک از آالت موسیقی ذیل از حامل مضاعف استفاده می .61

 د( موارد الف و ب ج( ویولن آلتو  ب( اُرگ الف( پیانو

 شود؟استفاده میبرای نوشتن نت پیانو از کدام کلیدها  .62

  ب( کلید سل و فا خط سوم  الف( کلید سل و دوخط چهارم

 د( کلید سل و فا خط چهارم   ج( کلید سل و دو خط سوم

 شود ؟ی آخر در پیانو به چه صورت نوشته می "دُ " .63

 '''''Cد(    ""Cج(   "Cب(   "'Cالف( 



      

 های زیر است ؟ یک از گزینهدر موسیقی زیرترین کلید کدام .64

  ب( کلید سل  لف( کلید دوخط اول ) سوپرانو (ا

 د( کلید دوخط چهارم ) تنور (  ج( کلید دو خط سوم ) آلتو (

 به چه معنی است ؟ mfعالمت  .65

 د( بسیار ضعیف ج( بسیار قوی ب( نیمه قوی الف( نیمه ضعیف

 چگونه اجرایی است ؟ "(  p.fپیانو فُرته ) "اصطالح  .66

 ب( از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای قوی رفتن ه صدای ضعیف رفتنالف( از صدای قوی بدون درنگ ب

 تر رفتند( از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای ضعیف تر رفتنج( از صدای قوی بدون درنگ به صدای قوی

 کدام ویژگی، مشخصه اصوات موسیقایی است ؟ .67

 ی مواردد( همه ج( ارزش زمانی ب( شدت صوت الف( زیر و بمی

 های زیر است ؟یک از گزینهدر موسیقی به معنای کدام "کسیونفن"اصطالح  .68

 د( گام ماژور ج( آکوارد پنج صدایی  بندی اصلی ملودیب( استخوان الف( موقعیت هر آکورد در هر تنالیه

 به چگونه اجرایی اطالق می شود؟ "پیانو"اصطالح  .69

 د( خیلی قوی ج( قوی  ب(  خیلی آهسته الف( آهسته

 پیانو حدوداً معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟  وسعت صوتی ساز .71

 د( یک اُکتاو ُاکتاو 2ج(   اُکتاو 3ب(   ُاکتاو 7الف( 

 کدام یک از گزینه های زیر است؟  "گام"تعریف  .71

 ب(  ردیف نظم و نامنظم نتها    الف( توالی نتها

 د( هفت نتهای پشت سر هم ردیف منظم نتها در محدوده اکتاو  ج(

 باشد؟ های زیر نشان دهنده سرعت قطعه مییک از گزینهکدام  .72

 Adagioد(    Lento ج(  Staccatoب(   Legatoالف( 

 کدام یک از گزینه های زیر است؟  "اکتاو"منظور از  .73

 ب(  فاصله بین دو نت  الف( فاصله هشتم بین دو نت

 د( دو نت هم نام  مجموع هشت نت پشت سر هم  ج(

 به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "زدوبل دیی"در موسیقی  .74

 الف( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده دیاتُنبک باال می برد.

 ب( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک باال می برد.

 ج( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده دیاتُنبک  پایین می برد.

 کرُماتیک پایین می برد.د( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده 

 باالی نت به چه معناست ؟ "tr "عالمت  .75

 د( بت قی ج( ترمولو  ب( گرپتو الف( تریل 

 چگونه اجرایی است؟ (p.p) "پیانیسمو" .76

 د( اجرای خیلی قوی ج( اجرای خیلی آهسته  ب( اجرای آهسته الف( اجرای قوی

 ماژور چیست؟ "می"تعیین کننده تنالیته گام  .77

 د( هیچ کدام ج( می ماژور  ب( ماژور الف( نت می

 خطی نوشته می شود؟ 5کلید تِنور روی چندمین خط حاملِ  .78

 د( خط چهارم ج( خط سوم  ب( خط دوم الف( خط یکم



      

 برای نت نویسی کدام ساز از حامل مضاعف استفاده می گردد؟  .79

 د( فلوت  پیانو  ج(  ب( سنتور  الف( گیتار

 است ؟  نیمع چه به " mf"عالمت .81

 د( بسیار ضعیف بسیار قوی  ج(  ب(  نیمه قوی الف( نیمه ضعیف

 شاعر پیانو لقب کیست؟  .81

 د( فرانتس لیست شوپن  ج(  ب(  شوبرت الف( بتهوون

 جزء کدام دسته از سازها می باشد؟  "پیانو" .82

 د( کوردوفون ایدونوفون  ج(  ب(  ممبرانوفون الف( آیروفون

 شود؟ با چه حرفی نمایش داده می "سُل"شورهای انگلیسی زبان به کار می رود، نُت در سیستم الفبایی که در ک .83

   E د(        Dج(  Gب(         Cالف(

 پیانو جزء کدام دسته از سازهای زیر است ؟ .84

 د( هیچ کدام ج( سازهای بادی ایب( سازهای کوبه  الف( سازهای زهی

 ت؟ساز پیانو به طور متداول دارای چند اکتاو اس .85

 د( هشت اکتاو ج( هفت اکتاو ب( شش اکتاو الف( پنج اکتاو

 های زیر است ؟به معنای کدام یک از گزینه Pianoواژه  .86

 د( ساز کلیسا ج( ضعیف  ب( قوی ایالف( سازهای کالویه

 باشد؟کدام یک از سازهای زیر جزء سازهای ارکستر سمفونیک نمی .87

 یا چنگ د( هارپ ج( ویولن سل  ب( ویولن الف( پیانو

 وسعت صوتی کدام ساز از همه بیشتر است؟ .88

 د( پیانو ج( گیتار  ب( ویولن سل الف( ویولن

 ای ( نیست؟کدام یک از سازهای زیر از خانواده پیانو ) ساز کالویه .89

 د( کنترباس ج( ارگ  ب( هارپسیکورد الف( کالوسن

 شود؟به کدام یک از موارد زیر اطالق می "آندانته "در موسیقی اصطالح  .91

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

 های زیر است؟در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه "آرپژ "اصطالح  .91

 ب( اجرای چند ملودی  های یک آکوردلف( اجرای تند و متوالی نت

 رد ب و جد( موا   ج( اجرای هم زمان دو یا چند نت

 در موسیقی است؟ "اتود  "کدام گزینه زیر به معنای .92

 شود. ای که به عنوان پیش درآمد قبل از اجرای موسیقی توسط ارکستر اجرا میلف( قطعه

  شود.ب( قطعاتی که برای تمرین و تقویت پیشرفت نوازنده ساخته می

 برند.ج( موادی که آهنگسازان برای نوشتن نت موسیقی به کار می

  د( هیچ کدام

ی موسیقی به جای ضرب قوی در یک یا چند میزان پی در پی سکوت بیاید این حالت چه نامیده اگر در یک قطعه .93

 شود؟می

 د( ولت ج( ضد ضرب  ب( سنکُپ الف( آکسان

 یعنی : "تریوله "در موسیقی اصطالح  .94

 د( چهار نت بر دو نت  ختج( سه نت یکنوا   ب( سه نت در زمان یک نت الف( سه نت در زمان دو نت 



      

 های زیر است ؟ یک از گزینهدر موسیقی به معنای کدام "ویبراتو" .95

 ب( فشار دادن انگشتان به نرمی روی سیم   الف( سر دادن انگشتان روی سیم

 د( هیچ کدام   ج( دو نتی که از یکدیگر فاصله دارند

 شود؟استفاده میدر نُت نویسی کدام یک از آالت موسیقی ذیل از حامل مضاعف  .96

 د( موارد الف و ب ج( ویولن آلتو  ب( اُرگ الف( پیانو

 شود؟برای نوشتن نت پیانو از کدام کلیدها استفاده می .97

  ب( کلید سل و فا خط سوم  الف( کلید سل و دوخط چهارم

 د( کلید سل و فا خط چهارم   ج( کلید سل و دو خط سوم

 شود ؟می ی آخر در پیانو به چه صورت نوشته "دُ " .98

 '''''Cد(   ""Cج(   "Cب(   "'Cالف( 

 های زیر است ؟ یک از گزینهدر موسیقی زیرترین کلید کدام .99

  ب( کلید سل  الف( کلید دوخط اول ) سوپرانو (

 د( کلید دوخط چهارم ) تنور (  ج( کلید دو خط سوم ) آلتو (

 به چه معنی است ؟ mfعالمت  .111

 د( بسیار ضعیف بسیار قویج(  ب( نیمه قوی الف( نیمه ضعیف

 چگونه اجرایی است ؟ "(  p.fپیانو فُرته ) "اصطالح  .111

 ب( از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای قوی رفتن الف( از صدای قوی بدون درنگ به صدای ضعیف رفتن

 تر رفتند( از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای ضعیف تر رفتنج( از صدای قوی بدون درنگ به صدای قوی

 م ویژگی، مشخصه اصوات موسیقایی است ؟کدا .112

 ی مواردد( همه ج( ارزش زمانی ب( شدت صوت الف( زیر و بمی

 های زیر است ؟یک از گزینهدر موسیقی به معنای کدام "فنکسیون"اصطالح  .113

 د( گام ماژور ج( آکوارد پنج صدایی بندی اصلی ملودیب( استخوان الف( موقعیت هر آکورد در هر تنالیه

 یک از سازهای زیر از خانواده پیانو )ساز کالویه ای( نیست؟  کدام .114

 د( کنترباس  ارگ  ج(  ب(  هارپسیکورد الف( کالوسن

 یک از گزینه های زیر است؟  کدامبه معنای  Pianoواژه  .115
 د( ساز کلیسا  ضعیف  ج(  ب(  قوی الف( سازهای کالویه ای

 زینه های زیر است؟در موسیقی به معنای کدام یک از گ "آرپژ"اصطالح  .116

 ب( اجرای چند ملودی  الف( اجرای تند و متوالی نت های یک آکورد

 د( موارد ب و ج   ج( اجرای هم زمان دو یا چند نت

 آنارمونیک )مترادف( نت سی کدام است؟  .117

 د( سی دیز  ال دیز  ج(  ب(  دو بمل الف( سی بمل
 پیانو جزء کدام دسته از سازهای زیر است؟ .118

 د( هیچ کدام  ج( سازهای بادی ب( سازهای کوبه ای  ی زهیالف( سازها
 کدام یک از سازهای زیر جزء سازهای ارکستر سمفونیک نمی باشد؟  .119

 د( هارپ یا چنگ  ویولن سل ج( ب(  ویولن الف( پیانو
 به کدام یک از موارد زیر اطالق می شود؟ "آندانته"در موسیقی اصطالح  .111

 د( اجرای ُتند و چابک ج( به تدریج تُند کردن ای متوسط و معتدلب( اجر الف( به تدریج کُند کردن
 وسعت صوتی کدام ساز از همه بیشتر است؟  .111

 د( پیانو  گیتار  ج( ب(  ویولن سل الف( ویولن
 



      

 ساز پیانو به طور متداول دارای چند اکتاو است؟  .112
 د( هشت اکتاو  هفت اکتاو  ج(  ب(  شش اکتاو الف( پنج اکتاو

 نت پیانو از کدام کلیدها استفاده می شود؟  برای نوشتن .113
 ب(  کلید سل و فا خط سوم  الف( کلید سل و دو خط چهارم

 د( کلید سل و فا خط چهارم  کلید سل و دو خط سوم  ج(
 کدام یک از گزینه های زیر نام نت روبرو است؟  .114

    د( سی  سل  ج(  ب(  می  الف( دو
 اجرایی است؟چگونه " ( p.f)پیانو فُرته"اصطالح  .115

 الف( از صدای قوی بدون درنگ به صدای ضعیف رفتن
 ب( از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای قوی رفتن
 ج( از صدای قوی بدون درنگ به صدای قوی تر رفتن

 از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای ضعیف تر رفتن  د(
 ی آخر در پیانو به چه صورت نوشته می شود؟ "دُ" .116

  C′″″د(   C″″ ج(   C″ب(   C″′الف( 
 است ؟  معنی چه به  mfعالمت .117

 د( بسیار ضعیف  بسیار قوی  ج(  ب(  نیمه قوی الف( نیمه ضعیف
 به چگونه اجرایی اطالق می شود؟ "پیانو"اصطالح  .118

 د( خیلی قوی ج( قوی  ب(  خیلی آهسته الف( آهسته

 وسعت صوتی ساز پیانو حدوداً معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟  .119

 د( یک اُکتاو ُاکتاو 2ج(   اُکتاو 3ب(   ُاکتاو 7الف( 

 کدام یک از گزینه های زیر است؟  "گام"تعریف  .121

  ب(  ردیف نظم و نامنظم نتها    الف( توالی نتها

 د( هفت نتهای پشت سر هم ردیف منظم نتها در محدوده اکتاو  ج(

 باشد؟ های زیر نشان دهنده سرعت قطه میکدام یک از گزینه .121

 Adagioد(    Lento ج(  Staccatoب(   Legatoالف( 

 کدام یک از گزینه های زیر است؟  "اکتاو"منظور از  .122

  ب(  فاصله بین دو نت   الف( فاصله هشتم بین دو نت

 د( دو نت هم نام  مجموع هشت نت پشت سر هم  ج( .123

 به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "دوبل دییز"در موسیقی  .124

 دای نُت مورد نظر را دو نیم پرده دیاتُنبک باال می برد.الف( ص

 ب( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک باال می برد.

 ج( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده دیاتُنبک  پایین می برد.

 د( صدای نُت مورد نظر را دو نیم پرده کرُماتیک پایین می برد.

 ه معناست ؟باالی نت به چ "tr "عالمت  .125

 د( بت قی ج( ترمولو  ب( گرپتو الف( تریل 

 چگونه اجرایی است؟ (p.p) "پیانیسمو" .126

 د( اجرای خیلی قوی ج( اجرای خیلی آهسته  ب( اجرای آهسته الف( اجرای قوی

 ماژور چیست؟ "می"تعیین کننده تنالیته گام  .127

 د( هیچ کدام ج( می ماژور  ب( ماژور الف( نت می



      

 خطی نوشته می شود؟ 5چندمین خط حاملِ کلید تِنور روی  .128

 د( خط چهارم ج( خط سوم  ب( خط دوم الف( خط یکم

 برای نت نویسی کدام ساز از حامل مضاعف استفاده می گردد؟  .129

 د( فلوت  پیانو  ج(  ب( سنتور  الف( گیتار

 است ؟  معنی چه به " mf"عالمت .131

 ر ضعیفد( بسیا بسیار قوی  ج(  ب(  نیمه قوی الف( نیمه ضعیف

 شاعر پیانو لقب کیست؟  .131

 د( فرانتس لیست شوپن  ج(  ب(  شوبرت الف( بتهوون

 جزء کدام دسته از سازها می باشد؟  "پیانو" .132

 د( کوردوفون ایدونوفون  ج(  ب(  ممبرانوفون الف( آیروفون

 ش داده میبا چه حرفی نمای "سُل"در سیستم الفبایی که در کشورهای انگلیسی زبان به کار می رود، نُت  .133

 شود؟
   E د(        Dج(   Gب(         Cالف(

 در کدام خط حامل نوشته می شود؟ "سکوت گِرد" .134

 د( زیر خط چهارم حامل ج( باالی خط چهارم حامل ب( زیر خط سوم حامل الف( باالی خط سوم حامل

 اختالف زیرو بمی دو صدا را در موسیقی چه می نامند؟  .135

 د( میزان گام ج( صلهب(  فا الف( آهنگ یا ملودی

 کدام صدا با دیگر گزینه ها متفاوت است و در گروه جداگانه ای قرار می گیرد؟  .136

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

 کیفیت تشخیص بین دو صوت هم بسامد کدام یک از گزینه های زیر است؟  .137

 د( همه ی موارد ارتفاع صوت ج(  ب(  طنین صوت الف( شدت صوت

 زینه زیر درجه زیر و بمی صوت مابین دو حد شنوایی گوش انسان است؟ کدام گ .138

 د( ارتعاش صوت ارتفاع صوت ج(  ب( طنین صوت الف( شدت صوت

 کدام یک از سازهای زیر از خانواده پیانو )ساز کالویه ای( نیست؟  .139

 د( کنترباس  ارگ  ج(  ب(  هارپسیکورد الف( کالوسن

 ز گزینه های زیر است؟ یک ا کدامبه معنای  Pianoواژه  .141

 د( ساز کلیسا  ضعیف  ج(  ب(  قوی الف( سازهای کالویه ای
 در موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ "آرپژ"اصطالح  .141

  ب( اجرای چند ملودی  الف( اجرای تند و متوالی نت های یک آکورد

 د( موارد ب و ج   ج( اجرای هم زمان دو یا چند نت

 )مترادف( نت سی کدام است؟  آنارمونیک .142

 د( سی دیز  ال دیز  ج(  ب(  دو بمل الف( سی بمل
 پیانو جزء کدام دسته از سازهای زیر است؟ .143

 د( هیچ کدام  ج( سازهای بادی  ب( سازهای کوبه ای  الف( سازهای زهی
 کدام یک از سازهای زیر جزء سازهای ارکستر سمفونیک نمی باشد؟  .144

 د( هارپ یا چنگ  ویولن سل ج(  ب(  ویولن الف( پیانو
 به کدام یک از موارد زیر اطالق می شود؟ "آندانته"در موسیقی اصطالح  .145

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



      

 وسعت صوتی کدام ساز از همه بیشتر است؟  .146
 د( پیانو  گیتار  ج( ب(  ویولن سل الف( ویولن

 ساز پیانو به طور متداول دارای چند اکتاو است؟  .147
 د( هشت اکتاو  هفت اکتاو  ج(  ب(  شش اکتاو الف( پنج اکتاو

 برای نوشتن نت پیانو از کدام کلیدها استفاده می شود؟  .148
  ب(  کلید سل و فا خط سوم  الف( کلید سل و دو خط چهارم

 فا خط چهارم د( کلید سل و  کلید سل و دو خط سوم  ج(
 کدام یک از گزینه های زیر نام نت روبرو است؟  .149

    د( سی  سل  ج(  ب(  می الف( دو
 چگونه اجرایی است؟" ( p.f)پیانو فُرته"اصطالح  .151

 الف( از صدای قوی بدون درنگ به صدای ضعیف رفتن
 ب( از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای قوی رفتن

 قوی تر رفتن ج( از صدای قوی بدون درنگ به صدای
 از صدای ضعیف بدون درنگ به صدای ضعیف تر رفتن  د(

 ی آخر در پیانو به چه صورت نوشته می شود؟ "دُ" .151
  C′″″د(   C″″ ج(  C″ب(   C″′الف( 

 است ؟  معنی چه به  mfعالمت .152
 د( بسیار ضعیف  بسیار قوی  ج(  ب(  نیمه قوی الف( نیمه ضعیف

 ی است؟ کدام ویژگی، مشخصه اصوات موسیقای .153
 د( همه ی موارد  ارزش زمانی  ج(  ب(  شدت صوت الف( زیر وبمی

 در موسیقی زیرترین کلید کدام یک از گزینه های زیر است؟  .154
  ب(  کلید سل  الف( کلید دو خط اول )سوپرانو(

 د( کلید دو خط چهارم )تنور(   کلید دو خط سوم )آلتو( ج(
 ام یک از گزینه های زیر  است ؟در موسیقی به معنای کد "فنکسیون"اصطالح  .155

 د( گام ماژور ج( آکورد پنج صدایی ب( استخوان بندی اصلی ملودی الف( موقعیت هر آکورد در هر تنالیه
 تریاد روبرو چیست؟             نام .156

 د( سل مینور  سی بمل ماژور    ج( ب(  ر مینور الف( ر ماژور       
 به ترتیب از راست به چپ کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ نام دیگرکلیدهای متسوسوپرانو و آلتو .157

 ی خط دوم "دُ"ی خط سوم،  "دُ"ب(  ی خط چهارم "دُ"ی خط سوم،  "دُ"الف( 
 ی خط سوم "دُ"ی خط چهارم،  "دُ"د(  ی خط سوم "دُ"ی خط دوم،  "دُ"ج( 


