
  
 

 یفرهنگ و ارشاد اسالم هماهنگی عمومی موسیقی سواالتنمونه  .1

 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار .2

 برای تعیین تِمپوی قطعات موسیقی از چه دستگاهی استفاده می شود؟ .1

 د( مِترُنُم  ج( دیاپازُن  ب(  ذهن نوازنده الف( ساعت

 چیست؟ نام نت روبرو  .2

 د( سی   ال  ج(   ب(  سل  الف( فا

 فرود هارمونی از درجه ی پنجم به درجه ی ششم گام تشکیل چه نوع کادانسی می دهد ؟ .3

 د( کادانس پالگال  ج( نیم کادانس ب( کادانس گسیخته الف( کادانس آتِنتیک

 معکوس فاصله سوم کوچک کدام است؟ .4

 د( ششم کوچک  تهج( پنجم کاس  ب(  ششم بزرگ  الف( سوم بزرگ

 از نت می بمل تا نت ال چه فاصله ای است؟ .5

 د( چهارم کاسته  ج( چهارم افزوده  ب(  سوم بزرگ  الف( سوم افزوده

 است؟  "هارمونیزه کردن"کدام گزینه زیر به معنای  .6

د(    تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی ج( ب(  ترکیب کردن الف( موسیقی تک بخشی

 هیچ کدام

 هم صدا چه فاصله ای است؟ فاصله  .7

 د( یکم درست  یکم افزوده   ج(  ب(  دوم افزوده  الف( دوم کاسته

 کدام یک از گام های زیر محسوس ندارند؟ .8

 د( مینور طبیعی  ج( ماژور طبیعی ب( مینور هارمونیک الف( ماژور هارمونیک

 هماهنگ )هارمونیک( چهارم نُت فادیز چه نتی است؟ .9

 د( دو دیز  ج( فا دیز  ب( سل دیز  الف( سی

 کلید دو خط چهارم چه نامیده می شود؟  .11

 د( کلید تنور   ج(کلید متسو سوپراتو  ب(  کلید باریتون الف( کلید آلتو

 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .11

 ی فواصل د( عالیم تغییر دهنده  ج( کلید  ب(  میزان نما الف( تِمپو

 گیرد؟تری قرار میی صوتی بمها در محدودهکدام یک از صداهای زیر، نسبت به دیگر گزینه .12

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

 گیرد؟ای قرار میها متفاوت است و در گروه جداگانهکدام صدا با دیگر گزینه .13

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

 ؟نویسندنمی "حامل مضاعف"ام یک از سازهای زیر را با نت کد .14

 د( هارپ  ج( ویولنسل  ب(  پیانو الف( ارگ کلیسا

 در موسیقی به چه معنی است؟ "سنکوپ"اصطالح  .15

  ب(  سکوت روی ضرب قوی  الف( سکوت روی ضرب ضعیف

 د( وصل ضرب ضعیف به ضرب قوی ج( وصل ضرب قوی به ضرب ضعیف
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 ای زیر محسوس ندارند؟کدام یک از گام ه .16

 د( مینور طبیعی ج( ماژور طبیعی ب( مینور هارمونیک الف( ماژور هارمونیک

 چه حالتی از اجرا را معرفی می کند؟ "اسپرسیو"در موسیقی اصطالح  .3

 د( سل مینور  سی بمل ماژور  ج(  ب(  ر مینور  الف( ر ماژور 

 است؟  "هارمونیزه کردن"کدام گزینه زیر به معنای  .4

 د( هیچ کدام  تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی ج(   ب(  ترکیب کردن    لف( موسیقی تک بخشیا

 کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت سه ال چنگ است ؟ .5

 برابر 2د(   برابر 4ج(  برابر 8ب(   برابر 16الف( 

 یک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید؟  "می"اگر از نت .6

 د( سی بمل   ال دیز  ج(  ب(  ال بمل لف( الا

 فاصله هم صدا چه فاصله ای است؟  .7

 د( یکم درست  یکم افزوده   ج(  ب(  دوم افزوده الف( دوم کاسته

 نام نت روبرو چیست؟  .8

  د( ال  می  ج(   ب(  فا الف( دو

 سکوت گِرد در کدام خط حامل نوشته می شود؟ .9

  ر خط سوم حاملب(  زی  الف( باالی خط سوم حامل

 د( زیر خط چهارم حامل   ج( باالی خط چهارم حامل

 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .11

 د( عالیم تغییر دهنده ی فواصل  ج( کلید  ب(  میزان نما الف( تِمپو

 کادانس به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟  .11

 د( تغییر تونالیته  تغییر مد  ج(  (  فرودب الف( اوج

 هماهنگ )هارمونیک( چهارم نُت فادیز چه نتی است؟ .12

 د( دو دیز ج( فا دیز  ب( سل دیز الف( سی

 است؟ "سوردین"کدام یک از گزینه های زیر به معنای  .13

 د( صدای بیشتر ج( فاصله کمتر   ب( صدای کمتر الف( فاصله بیشتر

 یر، مطبوع کامل می باشد؟ کدام یک از فاصله های ز .14

 د( چهارم درست ج( پنجم کاسته  ب(  سوم بزرگ الف( یکم درست

 نام تریاد روبرو چیست؟ .15

 د( فا افزوده  فا کاسته  ج( ب(  فا ماژور الف( فا مینور 

 کدام یک از گام های زیر محسوس ندارند؟ .16

 ر طبیعید( مینو ج( ماژور طبیعی ب( مینور هارمونیک الف( ماژور هارمونیک

 نام تریاد روبرو چیست؟  .17
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 چه حالتی از اجرا را معرفی می کند؟ "اسپرسیو"در موسیقی اصطالح  .18

 الف( دارای حرکتی مالیم و مناسب که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه ی موسیقی به کار می رود.

 موسیقی به کار می رود. ب( دارای حرکتی تند و شتابان که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه ی

 د( اجرای الینقطع آرشه بر روی سیم  ج( اجرای پرش دار آرشه

 است؟  "هارمونیزه کردن"کدام گزینه زیر به معنای  .19

  ب(  ترکیب کردن   الف( موسیقی تک بخشی

 د( هیچ کدام تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی ج(

 ؟ کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت سه ال چنگ است .21

 برابر 2د(  برابر 4ج(   برابر 8ب(  برابر 16الف( 

 یک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید؟  "می"اگر از نت  .21

 د( سی بمل   ال دیز  ج(  ب(  ال بمل الف( ال

 فاصله هم صدا چه فاصله ای است؟  .22

 د( یکم درست  یکم افزوده   ج(  ب(  دوم افزوده الف( دوم کاسته

 نام نت روبرو چیست؟  .23

  د( ال  می  ج(  ب(  فا الف( دو

 سکوت گِرد در کدام خط حامل نوشته می شود؟ .24

 ب(  زیر خط سوم حامل   الف( باالی خط سوم حامل

 د( زیر خط چهارم حامل   ج( باالی خط چهارم حامل

 }با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .25

 د( عالیم تغییر دهنده ی فواصل  ج( کلید  ب(  میزان نما الف( تِمپو

 کادانس به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟  .26

 د( تغییر تونالیته  تغییر مد  ج( ب(  فرود الف( اوج

 هماهنگ )هارمونیک( چهارم نُت فادیز چه نتی است؟ .27

 د( دو دیز ج( فا دیز ب( سل دیز لف( سی

 است؟ "سوردین"گزینه های زیر به معنای  کدام یک از .28

 د( صدای بیشتر ج( فاصله کمتر  ب( صدای کمتر الف( فاصله بیشتر

 کدام یک از فاصله های زیر، مطبوع کامل می باشد؟  .29

 د( چهارم درست ج( پنجم کاسته ب(  سوم بزرگ الف( یکم درست

 نام تریاد روبرو چیست؟  .31

 د( فا افزوده  کاسته فا  ج( ب(  فا ماژور الف( فا مینور

 یک تریاد بزرگ )آکورد سه صدایی ماژور( از چه فواصلی تشکیل شده است؟  .31

  ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک  الف( سوم کوچک + سوم بزرگ

 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ سوم کوچک + سوم کوچک  ج(
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 نام تریاد روبرو چیست؟  .32

 افزودهد( می   می کاسته  ج( ب(  می ماژور الف( می مینور

 نت پاساژ روی کدام ضرب قرار می گیرد؟ .33

 د( هیچ کدام ج( نیمه قوی  ب( قوی  الف( ضعیف

 کلید دو خط چهارم چه نامیده می شود؟  .34

 د( کلید تنور    ج(کلید متسو سوپراتو ب(  کلید باریتون الف( کلید آلتو

 ردد چیست؟ نام تریاد )آکورد سه صدایی( که روی درجه سوم گام سل ماژور تشکیل می گ .35

 د( سی افزوده  سی کاسته  ج(  ب(  سی مینور الف( سی ماژور

 کدام گزینه خواهد شد؟« ر»در سیستم الفبایی، معادل نت  .36

 Eد(    Dج(     Aب(   Cالف(  

 در کدام گزینه، ترتیب کلیدها از زیر به بم صحیح است؟ .37

 فا خط چهارم –فا خط سوم  -ب( دو خط سوم  فا خط سوم –فا خط چهارم  -الف( سل

 سل -دو خط اول  -د( فا خط سوم  دو خط چهارم -فا خط چهارم -ج( سل

 باشد.  کلید ............... ، زیرترین کلید مورد استفاده در موسیقی می .38

 د( دو خط چهارم ج( دو خط اول ب( فا خط چهارم الف( سل

 یک از موارد زیر است؟ور نشان دادن کداماستفاده از عالیم دیرند ) سفید، سیاه و....( در موسیقی به منظ .39

 هاب( سرعت اجرای نت  هاالف( شدت اجرای نت

 د( چند ضربی بودن قطعه  هاج( ارزش زمانی بین نت

 کدام گزینه در مورد خط اتحاد صحیح است؟ .41

 گیرد.صدا قرار مینام و همالف( خط منحنی که به منظور امتداد ارزش زمانی روی دو یا چند نت هم

  گیرد.ب( خط منحنی که به منظور اجرای پیوسته روی دو یا چند نت غیر هم نام قرار می

 گیرد.ج( خط منحنی که به منظور اجرای پیوسته روی دو یا چند نت غیر هم صدا قرار می

  گیرد.ها قرار میبندی در موسیقی روی نتد( هرگونه خط منحنی که به منظور نشان دادن جمله 

 میزانی است ....................... .          میزان    .41

 د( دو ضربی ترکیبی ج( دو ضربی ساده  ب( سه ضربی ساده الف( سه ضربی ترکیبی

 یک تریاد بزرگ ) آکورد سه صدایی ماژور ( از چه فواصلی تشکیل شده است؟ .42

  ب( سوم بزرگ + سوم کوچک  الف( سوم کوچک + سوم بزرگ

 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ  کج( سوم کوچک + سوم کوچ

 گردد چیست؟نام تریاد ) آکورد سه صدایی ( که روی درجه سوم گام سل ماژور تشکیل می .43

 د( سی افزوده ج( سی کاسته ب( سی مینور الف( سی ماژور

 گیرد؟نت پاساژ روی کدام ضرب قرار می .44

 د( هیچ کدام ج( نیمه قوی  ب( قوی  الف( ضعیف
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 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"ات در موسیقی حرکت یا ارزش زمانی اصو .45

 ی فواصلد( عالیم تغییر دهنده    ج( کلید  ب( میزان نما الف(تِمپو

 است ؟ "سوردین  "های زیر به معناییک از گزینهکدام  .46

 د( صدای بیشتر  ج( فاصله کمتر  ب( صدای کمتر الف( فاصله بیشتر

 ی صوتی بم تری قرار می گیرد؟ه دیگر گزینه ها در محدودهکدام یک از صداهای زیر، نسبت ب .47

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

 های زیر است؟کادانس به معنای کدام یک از گزینه .48

 د( تغییر تونالیته    ج( تغییر مد  ب( فرود الف( اوج

 باشد؟های زیر مطبوع کامل مییک از فاصلهکدام .49

 د( چهارم درست  ج( پنجم کاسته ب( سوم بزرگ تالف( یکم درس

 کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت سه ال چنگ است ؟ .51

 برابر 2د(   برابر 4ج(  برابر 8ب(   برابر 16الف( 

 رود؟هشتم چند ضرب به شمار می -نت سیاه در میزان شش .51

 د( نیم ضرب ج( یک ضرب ب( دو ضرب الف( دو سوم ضرب

 کردن است ؟ "هارمونیزه"نای کدام گزینه زیر به مع .52

  ب( ترکیب کردن    الف( موسیقی تک بخشی

 د( هیچ کدام  ج( تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی

 یک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید ؟ "می"اگر از نت   .53

 د( سی بمل ج( ال دیز ب( ال بمل الف( ال

 شود ؟میسکوت گِرد در کدام خط حامل نوشته  .54

 ب( زیر خط سوم حامل الف( باالی خط سوم حامل

 د( زیر خط چهارم حامل ج( باالی خط چهارم حامل

 کند؟چه حالتی از اجرا را معرفی می "اسپرسیو  "در موسیقی اصطالح  .55

 رود.ی موسیقی به کار میالف( دارای حرکتی مالیم و مناسب که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه

  رود.ی موسیقی به کار میارای حرکتی تند و شتابان که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعهب( د

  د(اجرای الینقطع آرشه بر روی سیم  ج( اجرای پرش دار آرشه

 برای تعیین تِمپوی قطعات موسیقی از چه دستگاهی استفاده می شود؟ .56

 د( مِترُنُم  ج( دیاپازُن  ب(  ذهن نوازنده الف( ساعت

 فرود هارمونی از درجه ی پنجم به درجه ی ششم گام تشکیل چه نوع کادانسی می دهد ؟ .57

 د( کادانس پالگال  ج( نیم کادانس  ب( کادانس گسیخته الف( کادانس آتِنتیک

 معکوس فاصله سوم کوچک کدام است؟ .58

 د( ششم کوچک  ج( پنجم کاسته  ب(  ششم بزرگ الف( سوم بزرگ
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 ه فاصله ای است؟از نت می بمل تا نت ال چ .59

 د( چهارم کاسته  ج( چهارم افزوده  ب(  سوم بزرگ الف( سوم افزوده

 است؟  "هارمونیزه کردن"کدام گزینه زیر به معنای  .61

  ب(  ترکیب کردن    الف( موسیقی تک بخشی

 د( هیچ کدام  تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی ج(

 فاصله هم صدا چه فاصله ای است؟  .61

 د( یکم درست  یکم افزوده   ج(  ب(  دوم افزوده  تهالف( دوم کاس

 کدام یک از گام های زیر محسوس ندارند؟ .62

 د( مینور طبیعی  ج( ماژور طبیعی  ب( مینور هارمونیک الف( ماژور هارمونیک

 هماهنگ )هارمونیک( چهارم نُت فادیز چه نتی است؟ .63

 د( دو دیز ج( فا دیز   ب( سل دیز الف( سی

 رم چه نامیده می شود؟ کلید دو خط چها .64

 د( کلید تنور    ج(کلید متسو سوپراتو ب(  کلید باریتون الف( کلید آلتو

 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .65

 د( عالیم تغییر دهنده ی فواصل  ج( کلید  ب(  میزان نما الف( تِمپو

 گیرد؟تری قرار میی صوتی بمها در محدودهبه دیگر گزینهکدام یک از صداهای زیر، نسبت  .66

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

 گیرد؟ای قرار میها متفاوت است و در گروه جداگانهکدام صدا با دیگر گزینه .67

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

 ؟نویسندنمی "حامل مضاعف"نت کدام یک از سازهای زیر را با  .68

 د( هارپ ویولنسل ج(   ب(  پیانو الف( ارگ کلیسا

 در موسیقی به چه معنی است؟ "سنکوپ"اصطالح  .69

 ب(  سکوت روی ضرب قوی   الف( سکوت روی ضرب ضعیف

 د( وصل ضرب ضعیف به ضرب قوی  وصل ضرب قوی به ضرب ضعیف ج( 

 کدام گزینه خواهد شد؟« ر»فبایی، معادل نت در سیستم ال .71

 Eد(    Dج(      Aب(  Cالف(  

 در کدام گزینه، ترتیب کلیدها از زیر به بم صحیح است؟ .71

 فا خط چهارم –فا خط سوم  -ب( دو خط سوم  فا خط سوم –فا خط چهارم  -الف( سل

 سل -دو خط اول  -د( فا خط سوم  دو خط چهارم -فا خط چهارم -ج( سل

 باشد.  لید ............... ، زیرترین کلید مورد استفاده در موسیقی میک .72

 د( دو خط چهارم  ج( دو خط اول ب( فا خط چهارم الف( سل

 یک از موارد زیر است؟استفاده از عالیم دیرند ) سفید، سیاه و....( در موسیقی به منظور نشان دادن کدام .73

 د( چند ضربی بودن قطعه    هاج( ارزش زمانی بین نت هاب( سرعت اجرای نت هاالف( شدت اجرای نت
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 کدام گزینه در مورد خط اتحاد صحیح است؟ .74

 گیرد.صدا قرار مینام و همالف( خط منحنی که به منظور امتداد ارزش زمانی روی دو یا چند نت هم

  یرد.گب( 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.ها قرار میبندی در موسیقی روی نتد( هرگونه خط منحنی که به منظور نشان دادن جمله 

 میزان           میزانی است ....................... .   .75

 د( دو ضربی ترکیبی ج( دو ضربی ساده  ی سادهب( سه ضرب الف( سه ضربی ترکیبی

 یک تریاد بزرگ ) آکورد سه صدایی ماژور ( از چه فواصلی تشکیل شده است؟ .76

  ب( سوم بزرگ + سوم کوچک   الف( سوم کوچک + سوم بزرگ

 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ   ج( سوم کوچک + سوم کوچک

 گردد چیست؟سل ماژور تشکیل می نام تریاد ) آکورد سه صدایی ( که روی درجه سوم گام .77

 د( سی افزوده ج( سی کاسته ب( سی مینور الف( سی ماژور

 گیرد؟نت پاساژ روی کدام ضرب قرار می .78

 د( هیچ کدام ج( نیمه قوی ب( قوی الف( ضعیف .79

 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .81

 ی فواصلد( عالیم تغییر دهنده   ج( کلید   ب( میزان نما الف(تِمپو

 است ؟ "سوردین  "های زیر به معناییک از گزینهکدام  .81

 د( صدای بیشتر  ج( فاصله کمتر  ب( صدای کمتر الف( فاصله بیشتر

 ی صوتی بم تری قرار می گیرد؟کدام یک از صداهای زیر، نسبت به دیگر گزینه ها در محدوده .82

  د( باریتون  ( متسوسوپرانوج   ب( آلتو  الف( تنور

 های زیر است؟کادانس به معنای کدام یک از گزینه .83

 د( تغییر تونالیته  ج( تغییر مد   ب( فرود  الف( اوج

 باشد؟های زیر مطبوع کامل مییک از فاصلهکدام .84

 د( چهارم درست  ج( پنجم کاسته ب( سوم بزرگ الف( یکم درست

 ه ال چنگ است ؟کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت س .85

 برابر 2د(  برابر 4ج(  برابر 8ب(  برابر 16الف( 

 رود؟هشتم چند ضرب به شمار می -نت سیاه در میزان شش .86

 د( نیم ضرب ج( یک ضرب  ب( دو ضرب الف( دو سوم ضرب

 کردن است ؟ "هارمونیزه"کدام گزینه زیر به معنای  .87

  ب( ترکیب کردن   الف( موسیقی تک بخشی

 د( هیچ کدام یقی تک بخشی به چند بخشیج( تنظیم موس

 یک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید ؟ "می"اگر از نت   .88

 د( سی بمل ج( ال دیز ب( ال بمل الف( ال
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 شود ؟سکوتگِرد در کدام خط حامل نوشته می .89

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

 کند؟چه حالتی از اجرا را معرفی می "اسپرسیو  "در موسیقی اصطالح  .91

 رود.ی موسیقی به کار میالف( دارای حرکتی مالیم و مناسب که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه

  رود.کار می ی موسیقی بهب( دارای حرکتی تند و شتابان که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه

  د(اجرای الینقطع آرشه بر روی سیم  ج( اجرای پرش دار آرشه

 کدام یک از گام های زیر محسوس ندارند؟ .91

 د( مینور طبیعی  ج( ماژور طبیعی ب( مینور هارمونیک الف( ماژور هارمونیک

 چه حالتی از اجرا را معرفی می کند؟ "اسپرسیو"در موسیقی اصطالح  .92

 یم و مناسب که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه ی موسیقی به کار می رود.الف( دارای حرکتی مال

 ب( دارای حرکتی تند و شتابان که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه ی موسیقی به کار می رود.

 د( اجرای الینقطع آرشه بر روی سیم  ج( اجرای پرش دار آرشه

 است؟  "کردن هارمونیزه"کدام گزینه زیر به معنای  .93

  ب(  ترکیب کردن    الف( موسیقی تک بخشی

 د( هیچ کدام  تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی ج(

 کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت سه ال چنگ است ؟ .94

 برابر 2د(  برابر 4ج(   برابر 8ب(   برابر 16الف( 

 اهیم رسید؟ یک فاصله پنجم کاسته پایین برویم به چه نتی خو "می"اگر از نت  .95

 د( سی بمل  ال دیز  ج(  ب(  ال بمل الف( ال

 فاصله هم صدا چه فاصله ای است؟  .96

 د( یکم درست  یکم افزوده   ج(  ب(  دوم افزوده الف( دوم کاسته

 نام نت روبرو چیست؟  .97

  د( ال  می  ج(   ب(  فا الف( دو

 سکوت گِرد در کدام خط حامل نوشته می شود؟ .98

 ب(  زیر خط سوم حامل   حاملالف( باالی خط سوم 

 د( زیر خط چهارم حامل   ج( باالی خط چهارم حامل

 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .99

 د( عالیم تغییر دهنده ی فواصل  ج( کلید  ب(  میزان نما الف( تِمپو

  کادانس به معنای کدام یک از گزینه های زیر است؟ .111

 د( تغییر تونالیته  تغییر مد  ج(  ب(  فرود الف( اوج

 هماهنگ )هارمونیک( چهارم نُت فادیز چه نتی است؟ .111

 د( دو دیز ج( فا دیز  ب( سل دیز الف( سی
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 اس؟ "سوردین"کدام یک از گزینه های زیر به معنای  .112

 د( صدای بیشتر ج( فاصله کمتر   ب( صدای کمتر الف( فاصله بیشتر

 فاصله های زیر، مطبوع کامل می باشد؟ کدام یک از  .113

 د( چهارم درست ج( پنجم کاسته  ب(  سوم بزرگ الف( یکم درست

 نام تریاد روبرو چیست؟  .114

 د( فا افزوده  فا کاسته  ج(  ب(  فا ماژور الف( فا مینور

 برای تعیین تِمپوی قطعات موسیقی از چه دستگاهی استفاده می شود؟ .115

 د( مِترُنُم  ج( دیاپازُن  هب(  ذهن نوازند الف( ساعت

 فرود هارمونی از درجه ی پنجم به درجه ی ششم گام تشکیل چه نوع کادانسی می دهد ؟ .116

 د( کادانس پالگال  ج( نیم کادانس ب( کادانس گسیخته الف( کادانس آتِنتیک

 معکوس فاصله سوم کوچک کدام است؟ .117

 کد( ششم کوچ ج( پنجم کاسته  ب(  ششم بزرگ الف( سوم بزرگ

 از نت می بمل تا نت ال چه فاصله ای است؟ .118

 د( چهارم کاسته ج( چهارم افزوده  ب(  سوم بزرگ الف( سوم افزوده

 است؟  "هارمونیزه کردن"کدام گزینه زیر به معنای  .119

  ب(  ترکیب کردن    الف( موسیقی تک بخشی

 د( هیچ کدام  تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی ج(

 له ای است؟ فاصله هم صدا چه فاص .111

 د( یکم درست یکم افزوده   ج(  ب(  دوم افزوده  الف( دوم کاسته

 کدام یک از گام های زیر محسوس ندارند؟ .111

 د( مینور طبیعی ج( ماژور طبیعی  ب( مینور هارمونیک الف( ماژور هارمونیک

 هماهنگ )هارمونیک( چهارم نُت فادیز چه نتی است؟ .112

 دو دیزد(  ج( فا دیز  ب( سل دیز الف( سی

 کلید دو خط چهارم چه نامیده می شود؟  .113

 د( کلید تنور    ج(کلید متسو سوپراتو ب(  کلید باریتون الف( کلید آلتو

 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .114

 د( عالیم تغییر دهنده ی فواصل  ج( کلید  ب(  میزان نما الف( تِمپو

 گیرد؟تری قرار میی صوتی بمها در محدودهاز صداهای زیر، نسبت به دیگر گزینه کدام یک .115

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

 گیرد؟ای قرار میها متفاوت است و در گروه جداگانهکدام صدا با دیگر گزینه .116

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

 ؟نویسندنمی "حامل مضاعف"یر را با نت کدام یک از سازهای ز .117

 د( هارپ  ویولنسل ج(   ب(  پیانو الف( ارگ کلیسا
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 در موسیقی به چه معنی است؟ "سنکوپ"اصطالح  .118

  ب(  سکوت روی ضرب قوی   الف( سکوت روی ضرب ضعیف

 د( وصل ضرب ضعیف به ضرب قوی  وصل ضرب قوی به ضرب ضعیف ج( 

 چیست؟ "دیرند"منظور از  .119

 د( طول موج یک نت ج( کشش زمانی یک نت ب(  رنگ صدای یک نت صدای یک نت الف( شدت

 دار از نظر زمانی، با چند نت چنگ برابر است؟هر نت سیاه نقطه .121

 4د(  6ج(   3ب(   2الف( 

 باشد؟قدر میی بین دو دانگ در گام ماژور چهفاصله .121

 د( سوم بزرگ ج( دوم کوچک  ب(  دوم بزرگ الف( یکم درست

 ی دو نت عبارت است از:فاصله .122

 های دو نت در ثانیهب(  اختالف نوسان  های هر نت در ثانیهالف( تعداد نوسان

 د( موارد ب و ج   های هر نت در ثانیهاختالف نوسان ج( 

 شود؟به کار برده میای در مورد چه فاصله "دیاتونیک"اصطالح  .123

 ی بین دو نت غیرهمناماپردهی نیمب(  فاصله   الف( فواصل بیش از اکتاو

 ای بین دو نت همنامی دو نیم پردهد( فاصله ای بین دو نت همنامی نیم پردهفاصله ج( 

 کدام یک از گام های زیر محسوس ندارند؟ .124

 د( مینور طبیعی ج( ماژور طبیعی ب( مینور هارمونیک الف( ماژور هارمونیک

 عرفی می کند؟چه حالتی از اجرا را م "اسپرسیو"در موسیقی اصطالح  .125

 الف( دارای حرکتی مالیم و مناسب که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه ی موسیقی به کار می رود.

 ب( دارای حرکتی تند و شتابان که برای بیان کیفیت حرکت و حالت یک قطعه ی موسیقی به کار می رود.

 د( اجرای الینقطع آرشه بر روی سیم  ج( اجرای پرش دار آرشه

 است؟  "هارمونیزه کردن"ام گزینه زیر به معنای کد .126

 د( هیچ کدام  تنظیم موسیقی تک بخشی به چند بخشی ج(    ب(  ترکیب کردن  الف( موسیقی تک بخشی

 کشش نُت سفید چند برابر کشش نُت سه ال چنگ است ؟ .127

 برابر 2د(  برابر 4ج(  برابر 8ب(   برابر 16الف( 

 کاسته پایین برویم به چه نتی خواهیم رسید؟  یک فاصله پنجم "می"اگر از نت  .128

 د( سی بمل  ال دیز  ج(  ب(  ال بمل الف( ال

 فاصله هم صدا چه فاصله ای است؟  .129

 د( یکم درست یکم افزوده   ج(  ب(  دوم افزوده الف( دوم کاسته

 نام نت روبرو چیست؟  .131

  د( ال  می  ج(   ب(  فا الف( دو
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 شته می شود؟سکوت گِرد در کدام خط حامل نو .131

  ب(  زیر خط سوم حامل   الف( باالی خط سوم حامل

 د( زیر خط چهارم حامل   ج( باالی خط چهارم حامل

 با چه اصطالحی بیان می شود؟ "سرعت اجرا"حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی  .132

 د( عالیم تغییر دهنده ی فواصل  ج( کلید  ب(  میزان نما الف( تِمپو

 ی کدام یک از گزینه های زیر است؟ کادانس به معنا .133

 د( تغییر تونالیته  تغییر مد  ج(  ب(  فرود الف( اوج

 هماهنگ )هارمونیک( چهارم نُت فادیز چه نتی است؟ .134

 د( دو دیز ج( فا دیز  ب( سل دیز الف( سی

 است؟ "سوردین"کدام یک از گزینه های زیر به معنای  .135

 د( صدای بیشتر کمتر ج( فاصله  ب( صدای کمتر الف( فاصله بیشتر

 کدام یک از فاصله های زیر، مطبوع کامل می باشد؟  .136

 د( چهارم درست ج( پنجم کاسته ب(  سوم بزرگ الف( یکم درست

 نام تریاد روبرو چیست؟  .137

 د( فا افزوده  فا کاسته  ج( ب(  فا ماژور الف( فا مینور

 شده است؟ یک تریاد بزرگ )آکورد سه صدایی ماژور( از چه فواصلی تشکیل  .138

  ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک الف( سوم کوچک + سوم بزرگ

 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ سوم کوچک + سوم کوچک  ج(

 نام تریاد روبرو چیست؟  .139

 د( می افزوده  می کاسته  ج( ب(  می ماژور الف( می مینور

 نت پاساژ روی کدام ضرب قرار می گیرد؟ .141

 یچ کدامد( ه ج( نیمه قوی  ب( قوی  الف( ضعیف

 کلید دو خط چهارم چه نامیده می شود؟  .141

 د( کلید تنور    ج(کلید متسو سوپراتو ب(  کلید باریتون الف( کلید آلتو

 نام تریاد )آکورد سه صدایی( که روی درجه سوم گام سل ماژور تشکیل می گردد چیست؟  .142

 د( سی افزوده  سی کاسته  ج( ب(  سی مینور الف( سی ماژور


