
  
 

 یفرهنگ و ارشاد اسالم همنوازی ساز ایرانی نمونه سواالت

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

 در کدام دستگاه يا آواز موسيقي ايراني نواخته مي شود؟ "مهرباني"ي گوشه .1

 د( بيات ترک ج( ابوعطا  ب( افشاري الف( دشتي

 يران يعني: رديف در موسيقي ا .2

 الف( مجموعه اي از نغمه ها شامل درآمد و گوشه هاي مختلف و چهار مضراب و رنگ

 ب(  مجموعه قطعات متنوع سازي

 ج( ترتيب تسلسل گوشه ها در دستگاهها که بنا به ذوق و سليقه استادان مسلم موسيقي تنظيم گرديده است.

 د( روش و شيوه ي خواندن گوشه ها در دستگاهها

 در موسيقي به چه معناست ؟ "گام" .3

 ب( نت هاي معين با فواصل نامعين الف( نت هاي پي در پي با فواصل معين

 د( هيچ کدام ج( نت هاي پي در پي با فواصل نامعين

 در موسيقي است؟ "اتود"ي زير به معناي کدام گزينه .4

 را مي شود.الف( قطعه اي که به عنوان پيش درآمد قبل از اجراي موسيقي توسط ارکستر اج

 ب( قطعاتي که براي تمرين و تقويت پيشرفت نوازنده ساخته مي شود. 

 ج( موادي که آهنگسازان براي نوشتن نت موسيقي به کار مي برند.

 هيچ کدام د(

 چيست؟  "دو خط دوم"نام ديگر کليد  .5

 د( کليد باريتون کليد متسو سوپرانو ج(  ب(  کليد تنور الف( کليد آلتو

 نام ديگر کدام آواز است؟ "دستان العرب" .6

 د( بيات اصفهان ج( بيات زند  ب( دشتي الف( ابوعطا

 در ميزان ترکيبي، هر ضرب معادل چيست؟ .7

کدام فاصله، د( سفيد نقطه دار  سفيد  ج(  ب(  سياه نقطه دار الف( سياه

 کاسته است؟ 

 ال   -د( مي   ال ديز   -مي  ج(  سي بمل  –ب(  مي  سي   -الف( مي 

 سه تار چند سيم دارد؟  ساز .8

 د( شش سيم چهار سيم  ج(   ب(  سه سيم الف( دو سيم

 ، نتهاي تنال )درجات اصلي( کدامند؟ "ر ماژور"در توناليته  .9

 د( دو،  سل،  سي دو،  فاديز،  سل  ج(  ب(  ر،  سل،  ال الف( دو،  مي،  سل

 آواز اصفهان در کدام دستگاه است؟  .11

 د( ماهور  نوا  ج(  ب(  همايون   الف( شور

 اي است که از تعدادي دستگاه و آواز و گوشه تشکيل شده است؟ مجموعه .11

 د( تصنيف رديف  ج(  ب( آواز  الف( گوشه
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 ها نيز وجود دارد کدام است؟ مهمترين گوشه که در تمام دستگاه .12

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

 هاي زير است؟ کدام يک از گزينه شود،اي که کمانچه با آن نواخته ميوسيله .13

 د( شيطانک  آرشه  ج(  ب(  مضراب الف( زخمه

 شوند، چه نام دارد؟ ها از روي آنها رد ميگيرند و سيمستونهايي که روي صفحه سنتور قرار مي .14

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

 دال دستگاه است چه نام دارد؟ قطعه اي که در ابتداي دستگاه نواخته مي شود و معرف فضاي م .15

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

 نُت متغير چيست؟ .16

  کند.ها تا ربع پرده تغيير ميب(  نُتي که در اجراي آوازها و گوشه  الف( نتي که بيشتر شنيده شود.

  د( هيچ کدام شود. نُتي که در پايان قطعه روي آن توقف مي ج(

 ر موسيقي ايراني چه زماني اجرا مي شود؟پيش درآمد د .17

 د( هيچ کدام ج( پايان هر دستگاه  ب( بعد از شروع دستگاه الف( قبل از شروع دستگاه

 آواز دشتي متعلق به کدام دستگاه است؟  .18

 د( چهارگاه همايون  ج(  ب(  شور الف( ماهور

 سنتور عضو کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ .19

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

 هفت دستگاه موسيقي ايراني عبارتند از: .21

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همايون  –بيات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 

 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همايون  –ماهور  –ب( شور 

 پنج گاهراست  –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همايون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همايون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتي  –د( ماهور 

 اختالف دستگاه و آواز کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .21

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

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

 دام دستگاه يا آواز موسيقي ايراني نواخته مي شود؟در ک "گوشه ي مهرباني" .22

 د( بيات ترک ج( ابوعطا  ب( افشاري الف( دشتي

 بزرگترين دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسيقي ايران کدام است؟  .23

 د( شور راست پنجگاه  ج(  ب(  چهارگاه الف( سه گاه

 در موسيقي ايراني به چه معنا است ؟ "تحرير" .24

 د( هيچ کدام ج( نگارش موسيقي  ب( صوت ناموزون لف( صوتي آهنگين

 در موسيقي ايراني نت بين دو دانگ را چه مي نامند ؟ .25

 د( آرپژ    ج( آکورد   ب( گام الف( شاهد
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 صحيح مي باشد ؟ "ريتم"کدام يک از گزينه هاي زير براي تعريف  .26

 الف( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مختلف

 امتوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساويب( تقسيمات ن

  ج( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  هيچ کدام د(

 به معناي کدام يک از گزينه هاي زير است؟ "دوئت"در موسيقي اصطالح  .27

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

 ت؟ کدام آواز متعلق به دستگاه همايون اس .28

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

 به معناي کدام يک از موارد زير است؟ "تصنيف"در موسيقي اصطالح  .29

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

 د( همه ي موارد    ج( يک نوع فرم سازي

 شود و معرف فضاي مدال دستگاه است چه نام دارد؟ قطعه اي که در ابتداي دستگاه نواخته مي  .31

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

 نُت متغيير چيست؟ .31

  کند.ها تا ربع پرده تغيير ميب(  نُتي که در اجراي آوازها و گوشه  الف( نتي که بيشتر شنيده شود.

  کدام د( هيچ شود. نُتي که در پايان قطعه روي آن توقف مي ج(

 پيش درآمد در موسيقي ايراني چه زماني اجرا مي شود؟ .32

 د( هيچ کدام ج( پايان هر دستگاه  ب( بعد از شروع دستگاه الف( قبل از شروع دستگاه

 آواز دشتي متعلق به کدام دستگاه است؟  .33

 د( چهارگاه همايون  ج(   ب(  شور الف( ماهور

 سنتور عضو کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ .34

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

 هفت دستگاه موسيقي ايراني عبارتند از: .35

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همايون  –بيات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 

 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همايون  –ماهور  –ب( شور 

 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همايون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همايون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتي  –د( ماهور 

 اختالف دستگاه و آواز کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .36

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

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

 گوشه ي مهرباني در کدام دستگاه يا آواز موسيقي ايراني نواخته مي شود؟ .37

 د( بيات ترک ج( ابوعطا  ب( افشاري الف( دشتي
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 بزرگترين دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسيقي ايران کدام است؟  .38

 د( شور   راست پنجگاه  ج(  ب(  چهارگاه الف( سه گاه

 است ؟ در موسيقي ايراني به چه معنا "تحرير" .39

 د( هيچ کدام ج( نگارش موسيقي  ب( صوت ناموزون الف( صوتي آهنگين

 در موسيقي ايراني نت بين دو دانگ را چه مي نامند ؟ .41

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

 صحيح مي باشد ؟ "ريتم"کدام يک از گزينه هاي زير براي تعريف  .41

 هاي مختلفالف( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان 

 ب( تقسيمات نامتوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  ج( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  هيچ کدام د(

 به معناي کدام يک از گزينه هاي زير است؟ "دوئت"در موسيقي اصطالح  .42

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

 ق به دستگاه همايون است؟ کدام آواز متعل .43

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

 به معناي کدام يک از موارد زير است؟ "تصنيف"در موسيقي اصطالح  .44

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

 د( همه ي موارد    ج( يک نوع فرم سازي

 جموعه اي است که از تعدادي دستگاه تشکيل شده است؟ در موسيقي ايراني م .45

 د( تصنيف رديف  ج(   ب(  آواز الف( گوشه

 در موسيقي، چپ کوک مخصوص صداي .............................است. .46

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

 اگر هر نت با آرشه ي مجزا نواخته شود به آن چه مي گويند؟ .47

 د( زينت ج( دتاشه   ب( پيتزيکاتو ف( گليساندوال

 ′d′ e′ f′ g′ a′ b′   cنام اين ُاکتاو چيست؟ .48

 One Lined Octaveد(  Small Octaveج(     Sub Contra Octaveب(  Contra Octaveالف( 

 نوعي آواز همراه با ساز که داراي ريتم و وزن مشخص و کالم مي باشد؟  .49

 د( رنگ چهار مضراب  ج(  ب(  تصنيف لف( ترجيح بند

 کدام گزينه، دستگاه موسيقي ايراني نمي باشد؟ .51

 د( سه گاه ج( همايون  ب( افشاري        الف( ماهور 

 کالرينت باس )قره ني بَم( جزو کدام دسته از سازهاست؟ .51

 د( مضرابي   ج( بادي  ب( زهي آرشه اي الف( کوبه اي
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 رتند از:نت هاي مقام شور به ترتيب از بم به زير عبا .52

 ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي بمل  –ب( ال  ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي  –الف( ال 

  ال –سل  –فا  –مي  –ر  –دو  –سي کرن  –د( ال  ال –سل  –فا  –مي کرن  –دو ديز  –سي  –ج( ال 

 ب مي گردد؟کدام يک از سازهاي زير به عنوان يک ساز کششي در ارکستر ايراني محسو .53

 د( دف ج( سنتور   ب( ني لف( تار

 فرمي سريع در موسيقي ايراني که معمواًل نشانگر توانايي نوازنده است چه نام دارد؟  .54

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

 دف متعلق به کدام گروه از سازهاست؟ .55

 ون د( ايدئوف ج( ايروفوند  ب( ممبرانوفون       الف( کوردوفون

 متعلقات دستگاه شور عبارت است از: .56

 شهناز –گريلي  –بيات  –ب( ابوعطا   افشاري –دشتي  –بيات ترک  –الف( ابوعطا 

 رهاب –ابوعطا  –شهناز  –د( رهاب   حسيني –بيات ترک  –افشاري  –ج( دشتي 

 در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ "بيداد"گوشه  .57

 است پنج گاهد( ر ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور

 در موسيقي کدام يک از گزينه هاي زير است ؟ "سلو"معناي اصطالح  .58

 د( اجراي نت کشيده با ويولن سل ج( اجراي يکنواخت  ب( اجراي آرام الف( تکنوازي

 کدام يک از نت هاي زير، دانگ اصلي دستگاه چهارگاه را تشکيل مي دهند؟ .59

 ال –ل ديز س –فا  –ب( مي    ر -دو سُري  –سي  –الف( ال 

 سل –فا ديز  –مي کرون  –د( ر    دو –سي بمل  –ال کرون  –ج( سل 

 مرکب نوازي در موسيقي ايران يعني:  .61

 ب( اجراي گوشه ها بنا به تسلسل رديف.    الف( ميزان هايي که تعداد ضرب آن ها نامساوي باشد.

 ج( تبديل ميزان ساده به ترکيبي در اجراي موسيقي.

  ر دستگاه ها و آوازهاي مختلف با استفاده از گوشه هاي رابط.د( سير اجمالي د

 آواز ابوعطا متعلق به کدام دستگاه است؟  .61

 د( همايون  شور  ج(  ب(  چهارگاه الف( ماهور

 است؟ "مونوفونيک"کدام يک از گزينه هاي زير در موسيقي به معناي  .62

 د( چند صدايي ج( سه صدايي  ب( دو صدايي الف( تک صدايي

 ر به کدام دسته از صداهاي انساني اطالق مي شود؟تنو .63

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

 کدام گزينه، دستگاه موسيقي ايراني نمي باشد؟ .64

 د( سه گاه ج( همايون  ب( افشاري        الف( ماهور 

 کالرينت باس )قره ني بَم( جزو کدام دسته از سازهاست؟ .65

 د( مضرابي  ج( بادي  ب( زهي آرشه اي يالف( کوبه ا
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 نت هاي مقام شور به ترتيب از بم به زير عبارتند از: .66

 ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي بمل  –ب( ال  ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي  –الف( ال 

  ال –سل  –فا  –مي  –ر  –دو  –سي کرن  –د( ال  ال –سل  –فا  –مي کرن  –دو ديز  –سي  –ج( ال 

 کدام يک از سازهاي زير به عنوان يک ساز کششي در ارکستر ايراني محسوب مي گردد؟ .67

 د( دف ج( سنتور  ب( ني  الف( تار

 فرمي سريع در موسيقي ايراني که معمواًل نشانگر توانايي نوازنده است چه نام دارد؟  .68

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

 کدام گروه از سازهاست؟ دف متعلق به .69

 د( ايدئوفون  ج( ايروفوند  ب( ممبرانوفون       الف( کوردوفون

 متعلقات دستگاه شور عبارت است از: .71

 شهناز –گريلي  –بيات  –ب( ابوعطا   افشاري –دشتي  –بيات ترک  –الف( ابوعطا 

 برها –ابوعطا  –شهناز  –د( رهاب   حسيني –بيات ترک  –افشاري  –ج( دشتي 

 در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ "بيداد"گوشه  .71

 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور

 در موسيقي کدام يک از گزينه هاي زير است ؟ "سلو"معناي اصطالح  .72

 د( اجراي نت کشيده با ويولن سل ج( اجراي يکنواخت  ب( اجراي آرام الف( تکنوازي

 اصلي دستگاه چهارگاه را تشکيل مي دهند؟کدام يک از نت هاي زير، دانگ  .73

  ال –سل ديز  –فا  –ب( مي    ر -دو سُري  –سي  –الف( ال 

 سل –فا ديز  –مي کرون  –د( ر    دو –سي بمل  –ال کرون  –ج( سل 

 مرکب نوازي در موسيقي ايران يعني:  .74

 نا به تسلسل رديف. ب( اجراي گوشه ها ب  الف( ميزان هايي که تعداد ضرب آن ها نامساوي باشد.

 ج( تبديل ميزان ساده به ترکيبي در اجراي موسيقي.

  د( سير اجمالي در دستگاه ها و آوازهاي مختلف با استفاده از گوشه هاي رابط.

 آواز ابوعطا متعلق به کدام دستگاه است؟  .75

 د( همايون  شور  ج(  ب(  چهارگاه الف( ماهور

 است؟ "مونوفونيک"به معناي کدام يک از گزينه هاي زير در موسيقي  .76

 د( چند صدايي ج( سه صدايي  ب( دو صدايي الف( تک صدايي

 تنور به کدام دسته از صداهاي انساني اطالق مي شود؟ .77

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

 نت هاي مربوط به ساز فلوت با چه کليدي نوشته مي شود؟ .78

 د( هيچ کدام ج( کليد سُل  باسب( کليد  الف( کليد آلتو

 ساز ني متعلق به کدام گروه از سازهاست؟  .79

 د( ايدنوفون  ايروفون  ج(  ب(  ممبرانوفون الف( کوردوفون
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 ريتم دو ضربي ساده يعني........................................... . .81

  چنگ نقطه دارد( دو نت دوال ج( دو نت چنگ  ب( دو نت سياه نقطه دار الف( دو نت سياه

 کدام يک از سازهاي زير نگهدارنده ريتم در ارکستر است؟ .81

 د( تار ج( دف  ب( تنبک الف( سنتور

 اشاره يا زينت يعني ............................... . .82

 .نتي که اجرا مي شود اما جزو زمان حساب نمي گرددب(    الف( زيبايي نواختن ساز 

 د( همه ي موارد  ج( ضربات پي در پي مضراب ها

 اسامي صداها در گروه آواز جمعي به ترتيب از بم به زير : .83

 }سوپرانو -آلتو -تنور -ب( باس آلتو -تنور –باريتون  -الف( باس

 آلتو -باريتون -تنور –د( باس  سوپرانو -تنور -آلتو -ج( باس

 در موسيقي هتروفوني به چه معنا است ؟ .84

 د( ترکيب صداهاي مشابه با تغييرات جزيي يب صداهاي کاماًل متفاوتج( ترک ب( چند صدايي الف( يک صدايي

 ساز ني متعلق به کدام گروه از سازهاست ؟ .85

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

 کدام يک از سازهاي زير نگهدارنده ريتم در ارکستر است ؟ .86

 د( تار ج( دف  ب( تنبک  الف( سنتور

 شود ؟ساز فلوت با چه کليدي نوشته ميهاي مربوط به نت .87

 د( هيچ کدام ج( کليد سُل  ب( کليد باس الف( کليد آلتو

 اشاره يا زينت يعني ........................................ . .88

 گردد.شود اما جزو زمان حساب نميب( نتي که اجرا مي الف( زيبايي نواختن ساز

 ي موارد د( همه هاج( ضربات پي در پي مضراب

 دف متعلق به کدام گروه از سازهاست ؟ .89

 د( ايدئوفون ج( ايروفوند  ب( ممبرانوفون الف( کوردوفون

 گردد ؟کدام يک از سازهاي زير به عنوان يک ساز کششي در ارکستر ايراني محسوب مي .91

 د( دف ج( سنتور  ب( ني الف( تار

 باشد ؟کدام گزينه، دستگاه موسيقي ايراني نمي .91

 د( سه گاه ج( همايون  ب( افشاري ورالف( ماه

 شود؟ در کدام دستگاه نواخته مي "بيداد "گوشه  .92

 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور

 هاي مقام شور به ترتيب از بم به زير عبارتند از :نت .93

  ال -سل –فا  -مي کرن -ر -دو -سي بمل -ب( ال  ال -سل –فا  -مي کرن -ر -دو -سي -الف( ال

  ال -سل –فا  -مي  -ر -دو -سي کرن -د( ال  ال -سل –فا  -مي کرن -دوديز -سي -ج( ال
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 متعلقات دستگاه شور عبارت است از: .94

 شهناز -گريلي -بيات -ب( ابوعطا افشاري -دشتي  –بيات ترک  -الف( ابوعطا

 رهاب -ابوعطا -شهناز -د( رهاب حسيني -بيات ترک -افشاري –ج( دشتي 

 اس ) قره ني بَم ( جزو کدام دسته از سازهاست ؟کالرينت ب .95

  د( مضرابي  ج( بادي  ايب( زهي آرشه اي الف( کوبه

 فرمي سريع در موسيقي ايراني که معمواًل نشانگر توانايي نوازنده است چه نام دارد ؟ .96

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

 است ؟ "مونوفونيک "هاي زير در موسيقي به معنايکدام يک از گزينه .97

 د( چند صدايي ج( سه صدايي  ب( دوصدايي الف( تک صدايي

 دهند ؟هاي زير دانگ اصلي دستگاه چهارگاه را تشکيل ميکدام يک از نت .98

 ال -سل ديز -فا -ب( مي    ر -دوسُري -سي -الف( ال

 سل -يزفاد -مي کرون -د( ر   دو -سي بمل -الکرون -ج( سل

 آواز ابوعطا متعلق به کدام دستگاه است ؟ .99

 د( همايون ج( شور  ب( چهارگاه الف( ماهور

 شود ؟تنور به کدام دسته از صداهاي انساني اطالق مي .111

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

 هاي زير است ؟در موسيقي کدام يک از گزينه "سلو "معناي اصطالح .111

 د( اجراي نت کشيده با ويولن سل ج( اجراي يکنواخت ب( اجراي آرام تکنوازيالف( 

 مرکب نوازي در موسيقي ايران يعني: .112

  ها بنا به تسلسل رديف. ب( اجراي گوشه  ها نامساوي باشد.هايي که تعداد ضرب آنالف( ميزان

  ج( تبديل ميزان ساده به ترکيبي در اجراي موسيقي. 

 هاي رابط.ها و آوازهاي مختلف با استفاده از گوشهدستگاهسير اجمالي در  د(

 قطعه اي که در ابتداي دستگاه نواخته مي شود و معرف فضاي مدال دستگاه است چه نام دارد؟  .113

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

 نُت متغيير چيست؟ .114

  کند.ها تا ربع پرده تغيير ميزها و گوشهب(  نُتي که در اجراي آوا  الف( نتي که بيشتر شنيده شود.

  د( هيچ کدام شود. نُتي که در پايان قطعه روي آن توقف مي ج(

 پيش درآمد در موسيقي ايراني چه زماني اجرا مي شود؟ .115

 د( هيچ کدام ج( پايان هر دستگاه  ب( بعد از شروع دستگاه الف( قبل از شروع دستگاه

 ه است؟ آواز دشتي متعلق به کدام دستگا .116

 د( چهارگاه همايون  ج(  ب(  شور الف( ماهور

 سنتور عضو کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ .117

 د( آرشه اي  ج( زهي  ب( زهي مضرابي الف( زهي آرشه اي
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 هفت دستگاه موسيقي ايراني عبارتند از: .118

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همايون  –بيات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 

 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همايون  –ماهور  –ور ب( ش

 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همايون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همايون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتي  –د( ماهور 

 اختالف دستگاه و آواز کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .119

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

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

 گوشه ي مهرباني در کدام دستگاه يا آواز موسيقي ايراني نواخته مي شود؟ .111

 د( بيات ترک ج( ابوعطا  ب( افشاري الف( دشتي

 ت؟ بزرگترين دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسيقي ايران کدام اس .111

 د( شور راست پنجگاه  ج(  ب(  چهارگاه الف( سه گاه

 در موسيقي ايراني به چه معنا است ؟ "تحرير" .112

 د( هيچ کدام ج( نگارش موسيقي  ب( صوت ناموزون الف( صوتي آهنگين

 در موسيقي ايراني نت بين دو دانگ را چه مي نامند ؟ .113

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

 صحيح مي باشد ؟ "ريتم"نه هاي زير براي تعريف کدام يک از گزي .114

 الف( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مختلف

 ب( تقسيمات نامتوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  ج( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  هيچ کدام د(

 از گزينه هاي زير است؟به معناي کدام يک  "دوئت"در موسيقي اصطالح  .115

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

 کدام آواز متعلق به دستگاه همايون است؟  .116

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

 به معناي کدام يک از موارد زير است؟ "تصنيف"در موسيقي اصطالح  .117

  ب( آهنگي ساخته شده بدون کالم  مالف( آهنگي ساخته شده و موزون همراه کال

 د( همه ي موارد    ج( يک نوع فرم سازي

 در موسيقي ايراني مجموعه اي است که از تعدادي دستگاه تشکيل شده است؟  .118

 د( تصنيف رديف  ج(   ب(  آواز لف( گوشه

 در موسيقي، چپ کوک مخصوص صداي .............................است. .119

 د( کودکان ج( دختران و پسران  نب( زنا الف( مردان
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 اگر هر نت با آرشه ي مجزا نواخته شو به آن چه مي گويند؟ .121

 د( زينت ج( دتاشه  ب( پيتزيکاتو الف( گليساندو

 ′d′ e′ f′ g′ a′ b′   cنام اين ُاکتاو چيست؟ .121

 One Lined Octaveد(  Small Octaveج(     Sub Contra Octaveب(  Contra Octaveالف( 

 آواز همراه با ساز که داراي ريتم و وزن مشخص و کالم مي باشد؟  نوعي .122

 د( رنگ  چهار مضراب  ج(  ب(  تصنيف الف( ترجيح بند

 هفت دستگاه موسيقي ايراني عبارتند از: .123

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همايون  –بيات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 

 نوا –چهارگاه  –گاه  سه –اصفهان  –همايون  –ماهور  –ب( شور 

 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همايون  –ج( شور 

 چهارگاه –سه گاه  –همايون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتي  –د( ماهور 

 نام ديگر کدام آواز است؟ "دستان العرب" .124

 د( بيات اصفهان ج( بيات زند  ب( دشتي الف( ابوعطا

 ن يعني: رديف در موسيقي ايرا .125

 الف( مجموعه اي از نغمه ها شامل درآمد و گوشه هاي مختلف و چهار مضراب و رنگ

 ب(  مجموعه قطعات متنوع سازي

 ج( ترتيب تسلسل گوشه ها در دستگاهها که بنا به ذوق و سليقه استادان مسلم موسيقي تنظيم گرديده است.

 د( روش و شيوه ي خواندن گوشه ها در دستگاهها

 و کدام يک از دسته سازهاي زير است؟سنتور عض .126

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

 سُرنا جزء کدام دسته از سازها است؟  .127

 د( آرشه اي  زهي  ج(  ب(  کوبه اي الف( بادي

 کدام نت است؟ "مي"شاهد شور  .128

 د( سي  ج( ال  ب(  فا سُري الف( مي

 يا آواز موسيقي ايراني نواخته مي شود؟گوشه ي مهرباني در کدام دستگاه  .129

 د( بيات ترک ج( ابوعطا  ب( افشاري الف( دشتي

اگر در يک قطعه ي موسيقي به جاي ضرب قوي در يک يا چند ميزان پي در پي سکوت بيايد اين حالت چه ناميده  .131

 مي شود؟

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

 يعني: "تريوله"در موسيقي اصطالح  .131

 د( چهار نت بر دو نت ج( سه نت يکنواخت   ب( سه نت در زمان يک نت لف( سه نت در زمان دو نتا
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 از بم به زير عبارتند از:   "کُر"صداهاي موجود در گروه   .132

 سوپرانو –آلتو  –تنور  –ب(  باس  سوپرانو –تنور  –باس  –الف( باريتون 

 باس –باريتون  –تو آل –د( سوپرانو   باس -آلتو  –تنور  –سوپرانو  ج(

 سنج متعلق به کدام گروه از سازهاي زير است؟  .133

 د( ايديوفون  ممبرانوفون  ج(  ب(  آيروفون الف( کوردوفون

 در موسيقي به معناي کدام يک از گزينه هاي زير است ؟ "ويبراتو" .134

 ب( فشاردادن انگشتان به نرمي روي سيم  الف( سردادن انگشتان روي سيم 

 د( هيچ کدام   از يکديگر فاصله دارندج( دو نتي که 

 ي .........................شور، شاهد دستگاه نوا مي باشد.درجه .135

 د( اول   ج( سوم  ب( چهارم الف( پنجم

 ساز چنگ جزء کدام دسته سازها است ؟  .136

  د( بادي چوبي  بادي برنجي ج(  ب(  کوبه اي   الف( زهي 

 نمي باشد؟کدام گزينه، دستگاه موسيقي ايراني  .137

 د( سه گاه  ج( همايون ب( افشاري        الف( ماهور 

 کالرينت باس )قره ني بَم( جزو کدام دسته از سازهاست؟ .138

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

 نت هاي مقام شور به ترتيب از بم به زير عبارتند از: .139

 ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي  –الف( ال 

  ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي بمل  –( ال ب

 ال –سل  –فا  –مي کرن  –دو ديز  –سي  –ج( ال 

  ال –سل  –فا  –مي  –ر  –دو  –سي کرن  –د( ال 

 کدام يک از سازهاي زير به عنوان يک ساز کششي در ارکستر ايراني محسوب مي گردد؟ .141

 د( دف ج( سنتور  ب( ني  الف( تار

 موسيقي ايراني که معمواًل نشانگر توانايي نوازنده است چه نام دارد؟  فرمي سريع در .141

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

 دف متعلق به کدام گروه از سازهاست؟ .142

 د( ايدئوفون  ج( ايروفوند  ب( ممبرانوفون       الف( کوردوفون

 متعلقات دستگاه شور عبارت است از: .143

 شهناز –گريلي  –بيات  –ب( ابوعطا   افشاري –دشتي  –ت ترک بيا –الف( ابوعطا 

 رهاب –ابوعطا  –شهناز  –د( رهاب   حسيني –بيات ترک  –افشاري  –ج( دشتي 

 در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ "بيداد"گوشه  .144

 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور
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 زينه هاي زير است ؟در موسيقي کدام يک از گ "سلو"معناي اصطالح  .145

 د( اجراي نت کشيده با ويولن سل ج( اجراي يکنواخت  ب( اجراي آرام الف( تکنوازي

 کدام يک از نت هاي زير، دانگ اصلي دستگاه چهارگاه را تشکيل مي دهند؟ .146

 ال –سل ديز  –فا  –ب( مي   ر -دو سُري  –سي  –الف( ال 

 سل –فا ديز  –ون مي کر –د( ر   دو –سي بمل  –ال کرون  –ج( سل 

 مرکب نوازي در موسيقي ايران يعني: .147

 الف( ميزان هايي که تعداد ضرب آن ها نامساوي باشد.

 ب( اجراي گوشه ها بنا به تسلسل رديف. 

 ج( تبديل ميزان ساده به ترکيبي در اجراي موسيقي.

  د( سير اجمالي در دستگاه ها و آوازهاي مختلف با استفاده از گوشه هاي رابط.

 آواز ابوعطا متعلق به کدام دستگاه است؟  .148

 د( همايون  شور  ج(  ب(  چهارگاه الف( ماهور

 است؟ "مونوفونيک"کدام يک از گزينه هاي زير در موسيقي به معناي  .149

 د( چند صدايي ج( سه صدايي  ب( دو صدايي الف( تک صدايي

 تنور به کدام دسته از صداهاي انساني اطالق مي شود؟ .151

 د( بم مردانه ج( بم زنانه  ب( زير مردانه نهالف( زير زنا

 قطعه اي که در ابتداي دستگاه نواخته مي شود و معرف فضاي مدال دستگاه است چه نام دارد؟  .151

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

 نُت متغير چيست؟ .152

  کند.تا ربع پرده تغيير ميها ب(  نُتي که در اجراي آوازها و گوشه  الف( نتي که بيشتر شنيده شود.

  د( هيچ کدام شود. نُتي که در پايان قطعه روي آن توقف مي ج(

 پيش درآمد در موسيقي ايراني چه زماني اجرا مي شود؟ .153

 د( هيچ کدام ج( پايان هر دستگاه  ب( بعد از شروع دستگاه الف( قبل از شروع دستگاه

 آواز دشتي متعلق به کدام دستگاه است؟  .154

 د( چهارگاه  همايون  ج(  ب(  شور اهورالف( م

 سنتور عضو کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ .155

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

 هفت دستگاه موسيقي ايراني عبارتند از: .156

 افشاري –راست پنج گاه  –شور  –همايون  –بيات ترک  –سه گاه  –الف( چهارگاه 

 نوا –چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان  –همايون  –ماهور  –ب( شور 

 راست پنج گاه –نوا  –ماهور  –چهار گاه  –سه گاه  –همايون  –ج( شور 

 چهارگاه -سه گاه  –همايون  –راست پنج گاه  –نوا  –دشتي  –د( ماهور 
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 اختالف دستگاه و آواز کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .157

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

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

 گوشه ي مهرباني در کدام دستگاه يا آواز موسيقي ايراني نواخته مي شود؟ .158

 د( بيات ترک  ج( ابوعطا  ب( افشاري الف( دشتي

 بزرگترين دستگاه از نظر تعدد گوشه در موسيقي ايران کدام است؟  .159

 د( شور  راست پنجگاه  ج(  ب(  چهارگاه ه گاهالف( س

 در موسيقي ايراني به چه معنا است ؟ "تحرير" .161

 د( هيچ کدام ج( نگارش موسيقي  ب( صوت ناموزون الف( صوتي آهنگين

 در موسيقي ايراني نت بين دو دانگ را چه مي نامند ؟ .161

 د( آرپژ  ج( آکورد   ب( گام الف( شاهد

 صحيح مي باشد ؟ "ريتم"براي تعريف  کدام يک از گزينه هاي زير .162

 الف( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مختلف

 ب( تقسيمات نامتوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  ج( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  هيچ کدام د(

 اي زير است؟به معناي کدام يک از گزينه ه "دوئت"در موسيقي اصطالح  .163

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

 کدام آواز متعلق به دستگاه همايون است؟  .164

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

 به معناي کدام يک از موارد زير است؟ "تصنيف"در موسيقي اصطالح  .165

 ي ساخته شده بدون کالمب( آهنگ  الف( آهنگي ساخته شده و موزون همراه کالم

 د( همه ي موارد    ج( يک نوع فرم سازي

 در موسيقي ايراني کدام مجموعه از تعدادي دستگاه تشکيل شده است؟  .166

 د( تصنيف رديف  ج(  ب(  آواز الف( گوشه

 در موسيقي، چپ کوک مخصوص صداي .............................است. .167

 د( کودکان رانج( دختران و پس  ب( زنان الف( مردان

 اگر هر نت با آرشه ي مجزا نواخته شود به آن چه مي گويند؟ .168

 د( زينت ج( دتاشه  ب( پيتزيکاتو الف( گليساندو

 ′d′ e′ f′ g′ a′ b′   cنام اين ُاکتاو چيست؟ .169

 One Lined Octaveد(  Small Octaveج(     Sub Contra Octaveب(  Contra Octaveالف( 

 با ساز داراي ريتم و وزن مشخص و کالم مي باشد؟ کدام نوع آواز همراه  .171

 د( رنگ چهار مضراب  ج(  ب(  تصنيف الف( ترجيح بند



04 

 

 کدام گزينه، دستگاه موسيقي ايراني نمي باشد؟ .171

 د( سه گاه  ج( همايون  ب( افشاري        الف( ماهور 

 کالرينت باس )قره ني بَم( جزو کدام دسته از سازهاست؟ .172

 د( مضرابي  ج( بادي   هي آرشه ايب( ز الف( کوبه اي

 نت هاي مقام شور به ترتيب از بم به زير عبارتند از: .173

 ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي  –الف( ال 

  ال –سل  –فا  –مي کرن  –ر  –دو  –سي بمل  –ب( ال 

 ال –سل  –فا  –مي کرن  –دو ديز  –سي  –ج( ال 

  ال –سل  –فا  –مي  –ر  –دو  –سي کرن  –د( ال 

 کدام يک از سازهاي زير به عنوان يک ساز کششي در ارکستر ايراني محسوب مي گردد؟ .174

 د( دف ج( سنتور  ب( ني الف( تار

 فرمي سريع در موسيقي ايراني که معمواًل نشانگر توانايي نوازنده است چه نام دارد؟  .175

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

 گروه از سازهاست؟ دف متعلق به کدام .176

 د( ايدئوفون  ج( ايروفوند  ب( ممبرانوفون       الف( کوردوفون

 متعلقات دستگاه شور عبارت است از: .177

 شهناز –گريلي  –بيات  –ب( ابوعطا   افشاري –دشتي  –بيات ترک  –الف( ابوعطا 

 رهاب –ابوعطا  –شهناز  –د( رهاب   حسيني –بيات ترک  –افشاري  –ج( دشتي 

 در کدام دستگاه نواخته مي شود؟ "بيداد"ه گوش .178

 د( راست پنج گاه ج( همايون  ب( ماهور  الف( شور

 در موسيقي کدام يک از گزينه هاي زير است ؟ "سلو"معناي اصطالح  .179

 د( اجراي نت کشيده با ويولن سل ج( اجراي يکنواخت  ب( اجراي آرام الف( تکنوازي

 تگاه چهارگاه را تشکيل مي دهند؟کدام يک از نت هاي زير، دانگ اصلي دس .181

  ال –سل ديز  –فا  –ب( مي   ر -دو سُري  –سي  –الف( ال 

 سل –فا ديز  –مي کرون  –د( ر   دو –سي بمل  –ال کرون  –ج( سل 

 مرکب نوازي در موسيقي ايران يعني:  .181

 ل رديف. ب( اجراي گوشه ها بنا به تسلس الف( ميزان هايي که تعداد ضرب آن ها نامساوي باشد.

  ج( تبديل ميزان ساده به ترکيبي در اجراي موسيقي.

  د( سير اجمالي در دستگاه ها و آوازهاي مختلف با استفاده از گوشه هاي رابط.

 آواز ابوعطا متعلق به کدام دستگاه است؟  .182

 د( همايون  شور  ج(  ب(  چهارگاه الف( ماهور

 است؟ "مونوفونيک"کدام يک از گزينه هاي زير در موسيقي به معناي  .183

 د( چند صدايي ج( سه صدايي  ب( دو صدايي الف( تک صدايي
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 تنور به کدام دسته از صداهاي انساني اطالق مي شود؟ .184

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

 نت هاي مربوط به ساز فلوت با چه کليدي نوشته مي شود؟ .185

 د( هيچ کدام ليد سُلج( ک  ب( کليد باس الف( کليد آلتو

 ساز ني متعلق به کدام گروه از سازهاست؟  .186

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

 ريتم دو ضربي ساده يعني........................................... . .187

 ه دارد( دو نت دوال چنگ نقط ج( دو نت چنگ  ب( دو نت سياه نقطه دار الف( دو نت سياه

 کدام يک از سازهاي زير نگهدارنده ريتم در ارکستر است؟ .188

 د( تار ج( دف  ب( تنبک الف( سنتور

 اشاره يا زينت يعني ............................... . .189

 .نتي که اجرا مي شود اما جزو زمان حساب نمي گرددب(   الف( زيبايي نواختن ساز 

 واردد( همه ي م ج( ضربات پي در پي مضراب ها


