
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی
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.دستگاه مفصل تر از آواز است اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه های زیر است ؟1
آوازها از دستگاه مشتق شده 

.اند
.دستگاه و آواز یکی است

دستگاه مفصل تر از آواز است 

و آوازها از دستگاه مشتق شده 

.اند

4

4آلتو- باریتون- تنور –باس سوپرانو- تنور- آلتو- باسسوپرانو- آلتو- تنور- باسآلتو- تنور –باریتون - باس: اسامی صداها در گروه آواز جمعی به ترتیب از بم به زیر 2

زیبایی نواختن ساز........................................ . اشاره یا زینت یعنی 3
نتی که اجرا می شود اما جزو 

زمان
2همه ی مواردضربات پی در پی مضراب ها

2بم مردانهبم زنانهزیر مردانهزیر زنانه تنور به کدام دسته از صداهای انسانی اطالق می شود ؟4

3روی نمایانتنیکزیر نمایاندمینانت در موسیقی درجه اول گام چه نام دارد؟5
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2کودکاندختران و پسرانزنانردان.است ............................. در موسیقی، چپ کوک مخصوص صدای 6

3ایدنوفونایروفونممبرانوفونکوردوفون سازنی متعلق به کدام گروه از سازهاست ؟7

2آرشه ایزهیزهی مضرابیزهی آرشه ای سنتور عضو کدام یک از دسته سازهای زیر است؟8

1ئال فا سُریمیکدام نت است؟ "می" شاهد شور 9

3 تصنیفچهار مضرابرنگدرآمد فرمی سریع در موسیقی ایرانی که معموالً نشانگر توانایی نوازنده است چه نام دارد ؟10
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2نواسه گهشورماهور کدام دستگاه بیشترین تعداد گوشه و آواز را داراست؟11

1تاردفتنبکسنتور کدام یک از سازهای زیر نگهدارنده ریتم در ارکستر است ؟12

1چند صداییسه صداییدوصداییتک صداییاست ؟ "مونوفونیک "های زیر در موسیقی به معنای¬ کدام یک از گزینه13

.نتی که بیشتر شنیده شود نُت متغیر چیست؟14

نُتی که در اجرای آوازها و 

گوشه ها تا ربع پرده تغییر می 

.کند

نُتی که در پایان قطعه روی 

.آن توقف می شود
2هیچ کدام

3 هیچ کدامکلید سُلکلید باسکلید آلتو نت های مربوط به ساز فلوت با چه کلیدی نوشته می شود ؟15
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: نت های مقام شور به ترتیب از بم به زیر عبارتند از 16
- می کرن- ر- دو- سی- ال

ال- سل –فا 

می - ر- دو- سی بمل- ال

ال- سل –فا - کرن

- می کرن- دودیز- سی- ال

ال- سل –فا 

- می - ر- دو- سی کرن- ال

ال- سل –فا 
4

: هفت دستگاه موسیقی ایرانی عبارتند از 17

بیات  –سه گاه  –چهارگاه 

 –شور  –همایون  –ترک 

افشاری –راست پنج گاه 

 –همایون  –ماهور  –شور 

چهارگاه  –سه گاه  –اصفهان 

نوا –

 –سه گاه  –همایون  –شور 

 –نوا  –ماهور  –چهار گاه 

راست پنج گاه

راست  –نوا  –دشتی  –ماهور 

سه گاه  –همایون  –پنج گاه 

چهارگاه- 

2

3شیطانکآرشهمضرابزخمه وسیله ای که کمانچه با آن نواخته می شود، کدام یک از گزینه های زیر است؟18

2تغییر تنالیتهتغییر مدفروداوجبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "کادانس  "19

1هیچ کدامنگارش موسیقیصوت ناموزونصوتی اهنگیندر موسیقی ایرانی به چه معنا است؟ "تحریر"20
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1بیات اصفهانبیات زنددشتیابوعطانام دیگر کدام آواز است؟ "دستان العرب"21

در موسیقی به چه معناست؟ "گام"22
نت های پی در پی با فواصل 

معین
نت های معین با فواصل نامعین

نت های پی در پی با فواصل 

نامعین
1هیچ کدام

سردادن انگشتان روی سیمدر موسیقی به معنای کدام یک از گزینه های زیر است ؟ "ویبراتو"23
فشاردادن انگشتان به نرمی 

روی سیم

دو نتی که از یکدیگر فاصله 

دارند
2هیچ کدام

2مودالچند بخشیچند صدایییک صداییبه چه معناست ؟ (پلی فونی  )24

به چه معنی است ؟ (تمپو  )25
فرم سه تایی 

( A-B-A)

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی
2قطعه ای برای شش سازتقویت ارتعاش و تشدید صوت
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گوشه شروع کننده یک دستگاهبه گوشه های ضربی می گویندکوتاه ترین گوشه یک دستگاهدر ردیف موسیقی ایرانی به چه معناست ؟ (درآمد  )26
به ملودی خاصی در هر 

دستگاه می گویند
3

3قطعه ای برای پنج سازقطعه ای برای چهار سازقطعه ای برای شش سازقطعه ای برای سه ساز............................یعنی (کوارتت  )27

..............................در موسیقی یعنی (الیت موتیف  )28
یک ایده برجسته موسیقی به 

مفهوم تم تضاد

یک الگو با تم معموال برجسته 

و کوتاه بیان کننده اندیشه ای 

خاص از موضوع مورد نظر 

آهنگساز است

الگویی که از یک تم منشعب 

شده است
2تم نورانی

29
، برابر نهاده ی موسیقی است و برای جدا کردن صداهای موسیقی از یکدیگر به .......

.کار می رود
4سکوتآکوردوزنمیزان

2دفسنتورنیتارکدام یک از سازهای زیر به عنوان یک ساز کششی در ارکستر ایرانی محسوب میگردد.30



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه های زیر است؟31
دستگاه مفصل تر

.از آواز است

آواز ها از دستگاه 

.مشتق شده اند

دستگاه و آواز

.یکی است

دستگاه مفصل تر

از آواز است و

آواز ها از دستگاه 

.مشتق شده اند

4

2چند ضربی بودن قطعهشدت اجرای نت هاارزش زمانی بین نت هاسرعت اجرای نت هااستفاده از عالئم دیرند در موسیقی به منظور نشان دادن کدامیک از موارد زیر است؟32

زیبایی نواختن ساز....................... .اشاره یا زینت یعنی 33
نتی که اجرا میشود اما

جزو زمان
2همه مواردضربات پی در پی مضراب ها

2اجرای تند و چابکبه تدریج تند کردناجرای متوسط و معتدلبه تدریج کند کردنبه کدامیک از موارد زیر اطالق می شود ؟ "آدانته  "اصطالح 34

4آرام ، بی شتابتند، دوانبا حرکتبه سرعت نخستینبه کدام معناست؟ (Adagio )اصطالح 35
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2بسیار سنگینآرام و روانتند و روانجانداربه کدام معناست؟ (Alegro )اصطالح 36

2دائما روانکمی روانخیلی تندکمی تندبه چه معناست ؟ (Allegro assai )اصطالح 37

به تدریج ضعیف کردن صداسکوت روی ضرب قویسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی به چه معنی است؟ (Decrescendo )اصطالح 38
وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
3

3لطیفشیرینخشنآرامدر موسیقی به چه معنی است ؟ ( Dolce )اصطالح 39

3جاندارسنگین و کشیدهضعیف کردن تدریجی صداخیلی تند، شتابان...........................یعنی (Largo )اصطالح 40
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3مقطعمتصل یا پیوستهجدا از همبه دنبال یکدیگر..................................معادل است با واژه (Legato )اصطالح 41

3مالیم و ظریفزود و تندبا خوشحالیآزادانهبه چه معنی است ؟ ( Lesto )اصطالح 42

1بریده ، منقطعبا فاصلهظریف ، نازکبا متانتبه کدام معناست ؟ ( Resoluto )اصطالح 43

3نوعی رقص با میزان سه ضربیتک خوان یا تک نوازجنس و کیفیت صداکوک ناموزون.............................یعنی (Solist )اصطالح 44

2غیر منتظرهپر شکوهبا صدای بلند و شدیدبا صدای خفه و گرفتهبه کدام معناست ؟ ( Sonoro )اصطالح 45
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4صدا ناگهان ضعیف شوددائما ضعیفبه تدریج ضعیف کردن صدانیمه ضعیفبه چه معنا به کار میرود؟ (Subito piano )اصطالح 46

2با نجابت ، اصیلمالیخولیاییبا احساسبا شکوهبه چه معناست؟ ( patetico ) (پاتتیکو  )اصطالح 47

1وضوح، صرافتمقدمهبخش اصلیاولینبه چه معنا به کار میرود؟ ( primiera ) (پریمیرا  )اصطالح 48

1تقویت ارتعاش و تشدید صوتقوی کردن تدریجی صدااپرای کوتاه و سبکرفته رفته ضعیف تر کردن صدا..........................یعنی (Diminuendo) (دیمی نوئندو  )اصطالح 49

1هیچکداماجرای آزادتر قطعهبازگشت به تندای اولیه(اصلی  )همان تندای قبلی  در موسیقی به چه معنی می  باشد ؟Lo Stesso Tempoاصطالح 50
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51

 )اگر در یک قطعه موسیقی ، ضرب قوی در لحظه ای که انتظار می رود ، ظاهر نشود 

این حالت چه  (ضرب قوی در دنباله ضرب ضعیف پیش از آن و چسبیده به آن بیاید 

نامیده می شود ؟

2تریولهآکسانسنکوپضد ضرب

52
اگر در یک قطعه موسیقی به جای ضرب قوی در یک یا چند میزان پی در پی سکوت 

بیاید این حالت چه نامیده میشود ؟
3ولتضد ضربسنکوپآکسان

3زینتدتاشهپیتزیکاتوگلیساندواگر هر نت با آرشه ی مجزا نواخته شود به آن چه می گویند ؟53

2هارمونیفرمچند صداییتک صداییانواع موسیقی را که از ترکیب صداهای گوناگون پدید آمده باشند ، چه می نامند؟54

1هیچ کدامصداهای میانهبم ترین صدازیرترین صدا................................اوج در موسیقی یعنی55
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3 همایونشورچهارگاه ماهورآواز ابوعطا متعلق به کدام دستگاه است ؟56

2ماهورنواهمایونشورآواز اصفهان در کدام دستگاه است؟57

2چهارگاه همایونشورماهورآواز دشتی متعلق به کدام دستگاه است ؟58

به چه نوع بافت موسیقی اطالق می شود ؟ (هوموفونیک  )بافت 59

بافتی که در آن چند ملودی به 

طور همزمان اجرا 

می شوند

بافت یک صدایی

بافتی که در آن یک ملودی 

اصلی با آکوردهایی همزمان 

می شود

3بافت یک صدایی

4شورراست پنجگاهچهار گاهسه گاهبزرگترین دستگاه ازنظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟60
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1هیچ کدامپایان هر دستگاهبعد از شروع دستگاهقبل از شروع دستگاهپیش درآمد در موسیقی ایرانی چه زمانی اجرا می شود ؟61

2درآمدآوازردیفنغمهترتیب تسلسل گوشه ها در دستگاه های موسیقی ایرانی چه نام دارد؟62

2آلتو ، متسوسوپرانو ، سوپرانوسوپرانو ، آلتو ، متسوسوپرانوسوپرانو ، متسوسوپرانو ، آلتوسوپرانو ، تنور ، آلتوتقسیم بندی کلی صدای زنان از زیر به بم کدام است ؟63

3ضد ضربریتمآکسانمیزان.می  باشد...........تقسیمات متوالی یک جمله موسیقی در زمانی مختلف 64

" به ترتیب از راست به چپ نشانه ی کدام نت موسیقی می باشند ؟C و Gحروف 65 سُل"، "دُ 2"سی"، "سُل""سُل"، "سی""دُ"، "سُل""
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66
خواندن نت های موسیقی با در نظر گرفتن ریتم و زیر و بمی آنها تعریف کدامیک از 

گزینه های زیر است ؟
1ملودیبداهه پردازیتمپوسرایش یا سلفژ

2دو،  سل،  سیدو،  فادیز،  سلر،  سل،  الدو،  می،  سلکدامند ؟ (درجات اصلی)، نتهای تنال "ر ماژور"در تونالیته 67

3ربابعودکمانچهتاردر ساختمان کدام ساز از پوست استفاده نمی شود؟68

در ساز نی چه وقت زیرترین صدا تولید می شود؟69

آخرین سوراخ از سمت محل 

دمیدن هوا، باز و بقیه مسدود 

باشد

تمام سوراخ ها مسدود باشند

اولین سوراخ از سمت محل 

دمیدن هوا، باز و بقیه مسدود 

باشد

آخرین سوراخ از سمت محل 

دمیدن هوا، باز و بقیه مسدود 

باشد و تمام سوراخ ها مسدود 

باشند

3

3تصنیف ردیف آوازگوشهدر موسیقی ایرانی کدام مجموعه از تعدادی دستگاه تشکیل شده است؟70
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2دسته جمعی خواندنابتدای اپرا به صورت تکنوازیابتدای اپرا همراه سازدر ابتدای اپرا بدون ساز...یعنی "اورتور  "در موسیقی 71

3ریتملگاتوهارمونیملودیدر موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را چه می گویند ؟72

1چهار نت بر دو نتسه نت یکنواختسه نت در زمان یک نتسه نت در زمان دو نت:یعنی "تریوله"در موسیقی اصطالح 73

به معنای کدام یک از موارد زیر است؟ "تصنیف"در موسیقی اصطالح 74
آهنگی ساخته شده و موزون 

همراه کالم
1همه ی مواردیک نوع فرم سازیآهنگی ساخته شده بدون کالم

3هیچ کدام دونوازیگروه نوازیتکنوازیبه معنای کدام یک از گزینه های زیر است ؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح 75



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3فرودگوشهتکهاوجدر موسیقی ایرانی ، اجزای تشکیل دهنده دستگاه یا آواز را چه می نامند ؟76

1آوازرنگچهار مضرابتصنیفدر موسیقی ایرانی آهنگ ساخته شده و موزون همراه کالم را چه میگویند؟77

1آرپژآکورد گامشاهددر موسیقی ایرانی نت بین دو دانگ را چه می نامند ؟78

ترکیب صداهای کامالً متفاوتچند صدایییک صداییدر موسیقی هتروفونی به چه معنا است ؟79
ترکیب صداهای مشابه با 

تغییرات جزیی
4

1هیچ کدامتندآحالت درونینوآنسدرجه قوت و ضعفی که به یک آهنگ داده می شود ، چه نام دارد؟80



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2اولسومچهارمپنجمدرجه ی شور، شاهد دستگاه نوا می باشد؟81

2ایدئوفون ایروفوندممبرانوفونکوردوفوندف متعلق به کدام گروه از سازهاست ؟82

2هیچکدامگام های پنج نتیسیستم دوازده صوتیصداهای همزماندودکافونیک به چه معناست ؟83

:ردیف در موسیقی ایران یعنی 84

مجموعه ای از نغمه ها شامل 

درآمد و گوشه های مختلف و 

چهار مضراب و رنگ

مجموعه قطعات متنوع سازی

ترتیب تسلسل گوشه ها در 

دستگاهها که بنا به ذوق و 

سلیقه استادان مسلم موسیقی 

تنظیم گردیده است

روش و شیوه ی خواندن گوشه 

ها در دستگاهها
3

1باستنورآلتوسوپرانوزیر ترین صدا در گروه کر کدام است ؟85



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1آرشه ایزهیکوبه ایبادیسُرنا جزء کدام دسته از سازها است؟86

3هیچ کدامسه صداییدو صداییتک صداییساده ترین آکورد ها چند صدایی هستند ؟87

1زهی آرشه ایآرشه ایزهیزهی مضرابیساز بربط جزء کدام یک از دسته سازهای زیر می  باشد؟88

46352ساز تار چند سیم دارد؟89

1بادی چوبی بادی برنجیکوبه ایزهی ساز چنگ جزء کدام دسته سازها است ؟90



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4ممبرافونایدئوفونآیروفونکوردوفونساز دف جزء کدامیک از دسته سازهای زیر می  باشد؟91

4زهی مضرابیزهیزهی آرشه ایآرشه ایساز سنتور جزء کدامیک از دسته سازهای زیر می  باشد؟92

3شش سیمچهار سیم سه سیمدو سیمساز سه تار چند سیم دارد؟93

2زهی مضرابیزهیزهی آرشه ایآرشه ایساز کمانچه جزء کدامیک از دسته سازهای زیر می  باشد؟94

3ایئوفونایروفونممبرانوفون کوردوفونساز نی جزء کدام دسته از سازها است؟95



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

96
ستون هایی که روی صفحه سنتور قرار می گیرند و سیم ها از روی آنها رد می شوند، 

چه نام دارد؟
1مضرابگوشیشیطانکخرک

3آرشه ایبادیزهیکوبه ایسرنا جزء کدامیک از دسته سازهای زر می  باشد؟97

2آرشه ایزهیزهی مضرابیزهی آرشه ایسنتور عضو کدام یک از دسته سازهای زیر است ؟98

4ایدیوفونممبرانوفون آیروفونکوردوفونسنج متعلق به کدام گروه از سازهای زیر است ؟99

با اتحاد دو ضرب متوالیبا تغییر نوع میزانسنکوپ در موسیقی چگونه ایجاد می شود؟100
با ایجاد سکوت روی یک 

ضرب

با جابجایی تاکید یک ضرب 

قوی به روی یک ضرب ضعیف
4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2نصنیف نوازینغمه نوازیمرکب نوازیبداهه نوازیسیر اجمالی در دستگاه ها و آواز های مختلف موسیقی ایرانی چه نام دارد؟101

2سلفامیردانکدام نت است؟ (می)شاهد شور 102

:از بم به زیر عبارتند از  "کُر"صداهای موجود در گروه 103
 –تنور  –باس  –باریتون 

سوپرانو
باس- آلتو  –تنور  –سوپرانو سوپرانو –آلتو  –تنور  –باس 

 –باریتون  –آلتو  –سوپرانو 

باس
2

4تنورسوپرانوآلتوباریتونصدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام دارد؟104

105
عالمت                 نشانه کدام است ؟

3(غلت  )چرخش فرمات یا ایستتزیینتاکید



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

به معنی مضراب جفت استبه معنی تکرار ضرب قبلی است..........................در موسیقی ( D.C )عالمت اختصاری106
به معنی از آغاز می  باشد و از 

عالئم تکرار است

به معنی مضراب های پی در 

.پی است
3

3مضرابیبادیآرشه ایکوبه ایجزء کدام دسته از سازها می  باشد؟ (کالرینت باس)قره نی بم 107

108
قطعه ای که در ابتدای دستگاه نواخته می شود و معرف فضای مدال دستگاه است چه 

نام دارد؟
1تصنیفچهار مضرابرنگدرآمد

1درآمدرنگتصنیفچهار مضرابقطعه ای بی کالم و تند که نشانگر تبحر نوازنده در نوازندگی می  باشد؟109

2رِنگتصنیفچهار مضراببداهه نوازیقطعه ای تند که معموالً بی کالم است و نشانگر تبحر نوازنده است؟110



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

111
قطعه ای ضربی برای رقص که در آخر اجرای دستگاه یا آواز نواخته می شده است  ، 

چه نام دارد؟
3تصنیفرنگکار و عملچهار مضراب

3پولونزاتودسوییتاورتورکدام اصطالح یک فرم در موسیقی به شمار می آید ؟112

3راک هندی اصفهانابوعطاافشاریکدام آواز متعلق به دستگاه همایون است ؟113

4باستنورآلتوسوپرانوکدام بخش در گروه کر معموال نقش پایه هارمونی را دارد؟114

3پنجمچهارمسومدومکدام درجه ی شور شاهد دستگاه نوا می  باشد؟115



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1نواهمایونماهورشورکدام دستگاه موسیقی ایرانی بیشترین تعداد گوشه و آواز را دارد؟116

1تنبورربابدو تارعودکدام دسته از سازهای زیر فاقد پرده بندی می  باشد؟117

4کمانچهسه تارربابدو تارکدام دسته از سازهای زیر فاقد پرده بندی می  باشد؟118

3ربابقیچکتنبورتارکدام دسته از سازهای زیر فاقد پرده بندی می  باشد؟119

2رباب و کمانچهعود و قیچکتنبور و دوتارتار و سه تارکدام دسته از سازهای زیر فاقد پرده بندی می باشند؟120



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1دمل- نی-بربطکرنا-کمانچه-سنتورسرنا-سه تار-تارتنبک-قیچک-قانونکدام سازها،زیر مجموعه موسیقی دستگاهی ایران است؟121

122

کدام عالمت به صورت خطی مواج و عمودی در کنار آکورد قرار میگیرد و باعث 

می شود تا نت های آکورد به جای اجرای هم زمان ، با تندی متناسبی یکی پس از 

دیگری اجر شوند؟

4آریژدال سنیوتنوتوداکاپو

2ال -  می ال دیز -  می سی بمل  –می سی -  می کدام فاصله، کاسته است ؟123

2کلید فا خط چهارمکلید فا خط سومکلید دو خط سومکلید سلمناسب تر است ؟ (سوپرانو  )کدام کلید برای نوشتن صدای زیر 124

ترکیب کردنموسیقی تک بخشیاست ؟ "هارمونیزه کردن  "کدام گزینه به معنای 125
تنظیم موسیقی تک بخشی به 

چند بخشی
3هیچ کدام



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

در موسیقی است؟ "اتود"کدام گزینه ی زیر به معنای 126

قطعه ای که به عنوان پیش 

درآمد قبل از اجرای موسیقی 

توسط ارکستر اجرا می شود

قطعاتی که برای تمرین و 

تقویت پیشرفت نوازنده ساخته 

می شود

موادی که آهنگسازان برای 

نوشتن نت موسیقی به کار می 

برند

2هیچ کدام

2سه گاههمایونفشاریماهورکدام گزینه، دستگاه موسیقی ایرانی نمیباشد ؟127

2رنگچهار مضراب تصنیفترجیح بندکدام نوع آواز همراه با ساز دارای ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد ؟128

129
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز کششی در ارکستر ایرانی محسوب 

میگردد ؟
1دفسنتورتارکمانچه

130
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز کششی در ارکستر ایرانی محسوب 

میگردد ؟
2دفسنتورنیتار



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

131
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز مضرابی در ارکستر ایرانی محسوب 

میشود؟
4سنتورکمانچهنیتنبک

132
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز مضرابی در ارکستر ایرانی محسوب 

میشود؟
3تنبکتارنیکمانچه

صحیح می  باشد؟ "ریتم"کدام یک از گزینه های زیر برای تعریف 133
تقسیمات متوالی یک جمله 

موسیقی در زمان های مختلف

تقسیمات نامتوالی یک جمله 

موسیقی در زمان های مساوی

تقسیمات متوالی یک جمله 

موسیقی در زمان های مساوی
3هیچ کدام

1چند صداییسه صداییدو صداییتک صداییاست؟ "مونوفونیک  "کدام یک از گزینه های زیر در موسیقی به معنای 134

4سل- فادیز- می کرون- ردو- سی بمل- الکرون- سلال- سل دیز- فا-  میر- دوسُری- سی- الکدام یک از نت های زیر دانگ اصلی دستگاه چهارگاه را تشکیل می دهند ؟135



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

چند نت سریع و پشت سر هماست ؟ (گوشه  )کدام یک تعریف کامل تری برای136

قطعه کوچکی که به صورت 

مستقل در یک دستگاه نواخته 

می شود

آهنگی که بسیار مهم است و 

در هر دستگاه یکی یا دو تاست
2نام دیگر آواز است

4کرمیلطاسدایرهنقارهکدام یک ساز کوبه ای نمی  باشد؟137

Sمی  باشد؟ (پر شور و پر هیجان )کدامیک از اصطالحات زیر به معنای 138 tabileAppassionateMestoDevoto2

3مارشفالشنوآنستمبراست ؟ (کوک نا موزون  )کدامیک از اصطالحات زیر به معنی 139

دستگاههای بسیار بزرگدرست تر است ؟ (آواز  )کدامیک از تعاریف زیر در مورد 140
دستگاههایی که گوشه های 

کوتاه دارند

دستگاههایی که یک گوشه 

خیلی مهم دارند
4هیچ کدام



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2دفطاسنینقارهکدامیک از سازهای زیر کوبه ای نمی  باشد؟141

3کمانچهتنبکتارسنتورکدامیک از سازهای زیر نگهداره ریتم در ارکستر می  باشد؟142

143

کدامیک از گزینه ها مربوط به تعریف داده شده است ؟

قطعه ای ضربی برای رقص که در آخر اجرای دستگاه یا آواز نواخته )

(. می شود

3چهار مضرابرنگپیش در آمدمرکب نوازی

4اصفهانماهورراست پنج گاهنواکدامیک از گزینه های زیر دستگاه نمی  باشد؟144

3مضرابی بادیزهی آرشه ایکوبه ایجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (قره نی بَم  )کالرینت باس 145



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1روانکمی تندسنگین و کشیده(خیلی تند)سبکبالچه مفهومی در موسیقی دارد؟  ( Presto )کلمه 146

1باس- تنور - آلتو آلتو- تنور - باس باس- آلتو - تنور - سوپرانو باس- تنور - آلتو - سوپرانو گستره آواز اصلی به ترتیب از زیر به بم کدام است ؟147

سوپرانو، آلتو ، تنور ، باسباس، تنور، آلتو ، سوپرانو...گستره صدای انسان از زیر به بم عبارت است از 148
سوپرانو ، متسوسوپرانو ، آلتو ، 

تنور
2سوپرانو ، تنور ، آلتو ، باس

3راست پنج گاههمایونماهورشوردر کدام دستگاه نواخته می شود؟ "بیداد "گوشه 149

4بیات ترکابوعطاافشاریدشتیدر کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود ؟ (مهربانی  )گوشه 150



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4بیات ترکابوعطاافشاریدشتیدر کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود ؟ "مهربانی"گوشه ی 151

:متعلقات دستگاه شور عبارت است از152

- دشتی  –بیات ترک - ابوعطا

- گریلی- بیات- افشاریابوعطا

شهناز

- دشتی- ابوعطا - رهاب

-شهناز

-بیات ترک- افشاری –دشتی 

 حسینی
1رهاب- ابوعطا- شهناز- رهاب

153
مجموعه ای از دستگاه ها و گوشه ها که دارای ترتیب خاص در موسیقی ایرانی 

هستند؟
3پیش درآمدردیفآوازدرآمد

2پیش درآمدآوازردیفحلقه سیکلیکمجموعه ای از دستگاه ها و گوشه ها که دارای ترتیب خاص هستند؟154

3تصنیفردیفآواز گوشهمجموعه ای است که از تعدادی دستگاه و آواز و گوشه تشکیل شده است ؟155



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

:مرکب نوازی در موسیقی ایران یعنی156
میزان هایی که تعداد ضرب 

.آن ها نامساوی باشد

اجرای گوشه ها بنا به تسلسل 

.ردیف

تبدیل میزان ساده به ترکیبی 

.در اجرای موسیقی

سیر اجمالی در دستگاه ها و 

آوازهای مختلف با استفاده از 

.گوشه های رابط

4

اجرای یکنواختاجرای آرامتکنوازیدر موسیقی کدام یک از گزینه های زیر است؟ "سلو  "معنای اصطالح 157
اجرای نت کشیده 

با ویولن سل
1

1اجرای نت کشیده با ویولن سلاجرای یکنواختاجرای آرام تکنوازیدر موسیقی کدام یک از گزینه های زیر است ؟ "سلو "معنای اصطالح158

4درآمدمخالفشکستهضربیمهمترین گوشه ای که در تمامی دستگاه های موسیقی وجود دارد چیست؟159

1شکستهمخالفحربیدرآمدمهمترین گوشه که در تمام دستگاه ها نیز وجود دارد کدام است ؟160



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی
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d′ e′ f′ g′ a′ b′   c′Contraنام این اُکتاو چیست؟161  OctaveS ub Contra  OctaveSmall OctaveOne  Lined Octave4

4فا ماژورفا مینور دو ماژورال مینورنام تریاد روبرو چیست؟162

4کلید باریتونکلید متسو سوپرانوکلید تنورکلید آلتونام دیگر کلید دو خط دوم چیست ؟163

4نت متغییرنت زینتنت الیتنت شاهدنتی که در اجرای آوازها و گوشه ها تا ربع پرده تغییر می کند چیست؟164

1آرشه ایکوبه ایزهیبادینی جزء کدامیک از دسته سازهای زیر می  باشد؟165



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز ایرانی
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3اکتاوآکوردهارمونیزهگامهنگامی که چند صدا در یک زمان و با هم شنیده شوند چه می نامند ؟166

1رنگصفاردانگصوتواحد شناسایی موسیقی ایرانی چه نام دارد؟167

قطعه ای برای  پنج سازواژه پولیفونیک به چه معناست ؟168
موسیقی چند بخشی و چند 

صدایی
2جنس و کیفیت صداتقویت ارتعاش و تشدید صوت

3ولیکآرشهمضرابزخمهوسیله ای که ساز کمانچه با آن نواخته می شود چه نام دارد؟169


