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1هیچ کدامصداهای میانهبم ترین صدازیرترین صدا....اوج در موسیقی یعنی1

4آرام ، بی شتابتند، دوانبا حرکتبه سرعت نخستینبه کدام معناست؟ (Adagio )اصطالح 2

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

4
عالمت                 نشانه کدام است ؟

3(غلت  )چرخش فرمات یا ایستتزیینتاکید

3نوعی رقص با میزان سه ضربیتک خوان یا تک نوازجنس و کیفیت صداکوک ناموزون...............................یعنی  (Solist )اصطالح 5
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3لطیفشیرینخشنآرامدر موسیقی به چه معنی است ؟ ( Dolce )اصطالح 6

1روانکمی تندسنگین و کشیده(خیلی تند)سبکبالچه مفهومی در موسیقی دارد؟  ( Presto )کلمه 7

3قطعه ای برای پنج سازقطعه ای برای چهار سازقطعه ای برای شش سازقطعه ای برای سه ساز.......................یعنی (کوارتت  )8

1تقویت ارتعاش و تشدید صوتقوی کردن تدریجی صدااپرای کوتاه و سبکرفته رفته ضعیف تر کردن صدا...........................یعنی (Diminuendo) (دیمی نوئندو  )اصطالح 9

به معنی مضراب جفت استبه معنی تکرار ضرب قبلی است............................در موسیقی ( D.C )عالمت اختصاری10
به معنی از آغاز می باشد و از 

عالئم تکرار است

به معنی مضراب های پی در 

.پی است
3
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به چه معنی است ؟ (تمپو  )11
فرم سه تایی 

( A-B-A)

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی
2قطعه ای برای شش سازتقویت ارتعاش و تشدید صوت

به تدریج ضعیف کردن صداسکوت روی ضرب قویسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی به چه معنی است؟ (Decrescendo )اصطالح 12
وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
3

2تغییر تنالیتهتغییر مدفروداوجبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "کادانس  "13

3مقطعمتصل یا پیوستهجدا از همبه دنبال یکدیگر..معادل است با واژه (Legato )اصطالح 14

.....در موسیقی یعنی (الیت موتیف  )15
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
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16
، برابر نهاده ی موسیقی است و برای جدا کردن صداهای موسیقی از یکدیگر به .......

.کار می رود
4سکوتآکوردوزنمیزان

1چند صداییسه صداییدو صداییتک صداییاست؟ "مونوفونیک  "کدام یک از گزینه های زیر در موسیقی به معنای 17

2هارمونیفرمچند صداییتک صداییانواع موسیقی را که از ترکیب صداهای گوناگون پدید آمده باشند ، چه می نامند ؟18

2مودالچند بخشیچند صدایییک صداییبه چه معناست ؟ (پلی فونی  )19

3پولونزاتودسوییتاورتورکدام اصطالح یک فرم در موسیقی به شمار می آید ؟20
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 در موسیقی چیست ؟Allontandosiاصطالح 21

جزو عالئم صدا است و به 

معنی ضعیف تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنای تندتر کردن تدریجی 

.سرعت می باشد

جزو عالئم صدا است و به 

معنی قوی تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنای کندتر کردن تدریجی 

.سرعت می باشد

1

1بازگشتپایانفروددم، در ایتالیایی چیست ؟ (coda ) "کدا  "معنای اصطالح 22

23
فرمی است که معموال همراه با آهنگ های دو ضربی ، توسط دسته موزیک هنگام رژه 

:نظامی نواخته می شود
3فالشمارشوالساپرت

2هوموفونیکیک صداییپلی فونیکارگانومبه کدام نوع از انواع موسیقی تعلق دارد؟ (فوگ  )24

4یکی از فرم های دوره باروکفرم پیشرفته کاننشکل اولیه فوگترانه سه بخشیسوییت چیست ؟25
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3اتود(ترانه  )لید مارشپرلودکدام اصطالح یک فرم در موسیقی به شمار می آید ؟26

1نوآنسفریزموومانموتیفکوچکترین الگوی مستقل از یک تم که قابل گسترش نیز باشد ، چه نامیده می شود ؟27

2همه مواردسمت راست ارکسترپشت ارکسترجلوی ارکسترمحل قرار گرفتن گروه های آوازی بزرگ در کجای ارکستر است ؟28

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؟29

2دسته جمعی خواندنابتدای اپرا به صورت تکنوازیابتدای اپرا همراه سازدر ابتدای اپرا بدون ساز..........................یعنی "اورتور  "در موسیقی 30
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3ریتملگاتوهارمونیملودیدر موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را چه می گویند ؟31

2رسیتاتیفاینتر لوداوورتورهرلودقطعه ای ارکستری که در آغاز اپرا اجرا می شود چه نام دارد؟32

1باستنورآلتوسوپرانوزیر ترین صدا در گروه کر کدام است ؟33

4تنورسوپرانوآلتوباریتونصدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام دارد؟34

2آلتو ، متسوسوپرانو ، سوپرانوسوپرانو ، آلتو ، متسوسوپرانوسوپرانو ، متسوسوپرانو ، آلتوسوپرانو ، تنور ، آلتوتقسیم بندی کلی صدای زنان از زیر به بم کدام است ؟35
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4باستنورآلتوسوپرانوکدام بخش در گروه کر معموال نقش پایه هارمونی را دارد؟36

سوپرانو، آلتو ، تنور ، باسباس، تنور، آلتو ، سوپرانو.........................گستره صدای انسان از زیر به بم عبارت است از 37
سوپرانو ، متسوسوپرانو ، آلتو ، 

تنور
2سوپرانو ، تنور ، آلتو ، باس

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 ؟38

زیبایی نواختن ساز....................... .اشاره یا زینت یعنی 39
نتی که اجرا میشود اما

جزو زمان
2همه مواردضربات پی در پی مضراب ها

2با نجابت ، اصیلمالیخولیاییبا احساسبا شکوهبه چه معناست؟ ( patetico ) (پاتتیکو  )اصطالح 40
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2دائما روانکمی روانخیلی تندکمی تندبه چه معناست ؟ (Allegro assai )اصطالح 41

1وضوح، صرافتمقدمهبخش اصلیاولینبه چه معنا به کار میرود؟ ( primiera ) (پریمیرا  )اصطالح 42

4صدا ناگهان ضعیف شوددائما ضعیفبه تدریج ضعیف کردن صدانیمه ضعیفبه چه معنا به کار میرود؟ (Subito piano )اصطالح 43

Sمی باشد؟ (پر شور و پر هیجان )کدامیک از اصطالحات زیر به معنای 44 tabileAppassionateMestoDevoto2

به چه نوع بافت موسیقی اطالق می شود ؟ (هوموفونیک  )بافت 45

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
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46
کدام گزینه مقدمه ارکسترال برای آثار غالبا نمایشی مانند اپرا و باله

 است ؟
3پاساکالیااورتوراپیزوداینترمتزو

1ایتالیا،مونته وردیانگلستان،پورسلآلمان ،موتزارتایتالیا،کاولیکدام کشور بود و تعالی آن توسط چه کسی صورت گرفت ؟ (اپرا  )مهد 47

2بسیار سنگینآرام و روانتند و روانجانداربه کدام معناست؟ (Alegro )اصطالح 48

3جاندارسنگین و کشیدهضعیف کردن تدریجی صداخیلی تند، شتابان................یعنی (Largo )اصطالح 49

50

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
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1هیچ کدامتندآحالت درونینوآنسدرجه قوت و ضعفی که به یک آهنگ داده می شود ، چه نام دارد؟51

2اجرای تند و چابکبه تدریج تند کردناجرای متوسط و معتدلبه تدریج کند کردنبه کدامیک از موارد زیر اطالق می شود ؟ "آدانته  "اصطالح 52

ترکیب کردنموسیقی تک بخشیاست ؟ "هارمونیزه کردن  "کدام گزینه به معنای 53
تنظیم موسیقی تک بخشی به 

چند بخشی
3هیچ کدام

2کلید فا خط چهارمکلید فا خط سومکلید دو خط سومکلید سلمناسب تر است ؟ (سوپرانو  )کدام کلید برای نوشتن صدای زیر 54

3اکتاوآکوردهارمونیزهگامهنگامی که چند صدا در یک زمان و با هم شنیده شوند چه می نامند ؟55
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3هیچ کدامسه صداییدو صداییتک صداییساده ترین آکورد ها چند صدایی هستند ؟56

قطعه ای برای  پنج سازواژه پولیفونیک به چه معناست ؟57
موسیقی چند بخشی و چند 

صدایی
2جنس و کیفیت صداتقویت ارتعاش و تشدید صوت

1هیچکداماجرای آزادتر قطعهبازگشت به تندای اولیه(اصلی  )همان تندای قبلی  در موسیقی به چه معنی می باشد ؟Lo Stesso Tempoاصطالح 58

1بریده ، منقطعبا فاصلهظریف ، نازکبا متانتبه کدام معناست ؟ ( Resoluto )اصطالح 59

2غیر منتظرهپر شکوهبا صدای بلند و شدیدبا صدای خفه و گرفتهبه کدام معناست ؟ ( Sonoro )اصطالح 60
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61
نت هایی که برای تزیین و آراستن موسیقی به کار میروند و اغلب ریزتر از نت های 

دیگر و قبل از آنها نوشته می شوند چه نام دارند ؟
OrnamentsFermataOctaveBatterie1

62
کدامیک از گزینه های زیر به منظور سرعت آهسته در موسیقی به کار

 می رود ؟
LargoLentoPr estoModerato2

2دردناکراحتعاشقانهمهربان به چه معناست ؟Amorosoاصطالح 63

2هارمونینوآنسموتیفمووماننامیده می شود ؟.... کوچکترین الگوی مستقل از یک تم ،64

یک فرم موسیقی استیکی از مکاتب موسیقی استیک ساز قدیمی استچیست ؟ (فوگ  )65
یکی از اصطالحات مربوط به 

شدت و ضعف در موسیقی است
3
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اثری برای ارکستر مجلسیاثری برای ارکستر سمفونیکبه چه اثر موسیقی اطالق می شود؟ (سونات  )66

اثری برای یک ساز به همراه 

پیانو  یا یک ساز تنها به فرم 

سونات

3اثری برای دو ساز بادی

4کالرینتسنجهورنویلنسلکدامیک از سازهای زیر در یک پارتیتور ارکستری نسبت به بقیه باالتر قرار دارد؟67

3توباکنترباسونپیانوکنترباسبم ترین ساز ارکستر کدام ساز می باشد ؟68

69
کدامیک از مشخصه های زیر باعث تشخیص صدای ویلن از فلوت

 می شود ؟
4زیر و بمی صدادینامیکرنگ صوتیدیرند

3توباپیکولوکالرینتفلوتکوچکترین ساز بادی ارکستر سمفونیک کدام است ؟70
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AgilitaDolceAngosciosoAllontandosi4کدامیک از اصطالحات موسیقایی زیر مربوط به حاالت برونی است ؟71

Sکدامیک از اصطالحات موسیقایی زیر مربوط به حاالت درونی است ؟72 taccatoDiminuendoBrillantePesante3

 در موسیقی چیست ؟Pesanteاصطالح 73
جزو حاالت درونی است و به 

.معنای سبک و چابک است

جزو حاالت برونی است و به 

.معنای سنگین ، وزین است

جزو حاالت درونی است و به 

.معنای سنگین و وزین است

جزو حاالت برونی است و به 

.معنای سبک و چابک است
2

74
در یک کنسرتوی سولو ، به قسمتی که در آن تک نواز به اجرای آزاد و بدون همراهی 

ارکستر می پردازد چه گفته می شود ؟
1کاپریسواریاسیونامپرومپتوکادانس

2توباابوافلوت پیکولوفلوت بوهمباالترین میدان صدا میان همه سازهای ارکستر سمفونیک ، متعلق به کدام ساز است ؟75
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3ترومبونکنترفاگوتباسونهورن فرانسویکدام ساز میدان صوتی پایین تری نسبت به همه سازهای ارکستر سمفونیک دارد؟76

:عبارت اند از  (ارکستر سمفونیک  )گروه سازهای 77

فلزی ها

کوبه ای ها

ترومپت ها

طبل ها

زهی ها

کالرینت ها

ترومپت ها

هورن ها

ترومبون ها

چوبی ها

هورن ها

کوبه ای ها

آوازها

زهی ها

چوبی ها 

مسی ها

کوبه ای ها

آوازها

زهی ها

4

4بادیزهیضربیکالویه ایجزو کدام دسته از سازهاست ؟ (کالرینت )78

79
باالتر از بقیه سازها قرار  (بادی چوبی  )در یک پارتیتور ارکستر کالسیک ، کدام ساز 

میگیرد؟
4فلوت پیکولوکالرینتفلوتابوا،فلوت پیکولو

3هورنابوافلوتکالرینتبرای کوک ارکستر از صدای کدام ساز کوک می گیرند ؟80



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

2کالرینتابوافلوت پیکولوفلوتزیرترین ساز در گروه بادی چوبی ها کدام است ؟81

وسیله ای برای تقویت صداوسیله ای برای تضعیف صداسوردین چیست ؟82
وسیله ای برای تضعیف و 

تقویت صدا
1هیچکدام

83
در یک پارتیتور ارکستری کالسیک کدام ساز بادی چوبی باالتر از بقیه سازها قرار می 

گیرد ؟
4فلوت پیکولوکالرینتفلوتابوا

4 صحیح است3 و 2تغییر رنگ صوتیتضعیف صداتقویت صدابه چه منظور مورد استفاده قرار می گیرد ؟ (سوردین  )84

2زهیبادی برنجیکوبه ایبادی چوبیجزو کدام خانواده از سازهاست ؟ (سنج  )85



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

86

 )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

87
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

با اتحاد دو ضرب متوالیبا تغییر نوع میزانسنکوپ در موسیقی چگونه ایجاد می شود؟88
با ایجاد سکوت روی یک 

ضرب

با جابجایی تاکید یک ضرب 

قوی به روی یک ضرب ضعیف
4

اجرای یکنواختاجرای آرامتکنوازیدر موسیقی کدام یک از گزینه های زیر است؟ "سلو  "معنای اصطالح 89
اجرای نت کشیده 

با ویولن سل
1

3کمانچهتنبکتارسنتورکدامیک از سازهای زیر نگه دارنده ریتم در ارکستر می باشد ؟90



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

4گزینه های ب و جکلید باسکلید تنورکلید آلتوبا چه کلید یا کلیدهایی نوشته می شوند ؟ "باسون  "نت های مربوط به ساز 91

92
نت های مربوط به ساز های کالرینت و فلوت به ترتیب با چه کلیدهایی نوشته

 می شوند ؟
3کلید سل ، کلید آلتوکلید سل ، کلید سلکلید باس ، کلید سلکلید باس ، کلید آلتو

1کلید آلتوکلید باریتونکلید تنورکلید باسنت های مربوط به صداهای منطقه پایین ویلنسل با چه کلیدی نوشته می شود؟93

1دومینانتمدیانتتونیکهنگامدرجه هشتم یک گام دیاتونیک را چه می نامند ؟94

95
هرگاه پایان یک عبارت موسیقایی با فرود از آکورد درجه پنجم به آکورد درجه اول گام 

صورت گیرد ، چه نوع کادانسی خواهیم داشت ؟
1کادانس نیمهکادانس پالگالکادانس فریباکادانس اتنتیک



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

کدامیک از اصطالحات موسیقایی زیر صحیح است ؟96
Pacifico به معنای قشنگ 

.می باشد

Tenero به معنای خشن 

.می باشد

Risoluto به معنای دوباره 

.قوی تر کردن صدا می باشد

Zeloso به معنای پر شور و 

.حرارت می باشد
4

3ناگهانیبیشتردوبارهکم تربه چه معناست ؟  ( Piuo ) "پیو  "اصطالح ایتالیایی 97

به تدریج صدا ضعیف شودبه تدریج کند شود...یعنی (Lento )اصطالح 98
کند ، بطئی ،

آهسته
3به تدریج تند شود

3مالیم و ظریفزود و تندبا خوشحالیآزادانهبه چه معنی است ؟ ( Lesto )اصطالح 99

2خراماناستادانهبا شکوهبا نشاطچیست ؟ (Maestoso) (مائستوزو  )معنای اصطالح ایتالیایی 100



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

1زایلوفونپیانوچلستاارگ کلیساکدام ساز به گروه سازهای کوردوفون تعلق دارد؟101

102
سازهای آرشه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک

 قرار می گیرند؟
1کوبه ایبادیزخمه ایزهی

103
سازهای زخمه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک

 قرار می گیرند؟
1کوبه ایبادیزخمه ایزهی

2هیچکدامبرنجی- چوبی زخمه ای- آرشه ای کوبه ایسازهای زهی در ارکستر سمفونیک چه نام دارد؟104

105
چوبی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک- سازهای بادی 

 قرار می گیرند؟
3زهیبادیکوبه ایزخمه ای



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

106
برنجی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک- سازهای بادی 

 قرار می گیرند؟
4بادیکوبه ایآرشه ایزخمه ای

1آرشه ایزخمه ایزهیکوبه ایساز تیمپانی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟107

4کوبه ایزخمه ایبادیزهیساز پیانو جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟108

3زهی زخمه ایبادی برنجیزهی آرشه ایبادی چوبیساز هورن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟109

4بادی برنجیزهی آرشه ایزهی زخمه ایبادی چوبیساز ترومپت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟110



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

3کوبه ایبادی چوبیزهی زخمه ایزهی آرشه ایساز ساکسیفون جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟111

2زخمه ایکوبه ایبادیزهیساز فلوت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟112

2بادی برنجیزهی زخمه ایبادی چوبیکوبه ایساز کالرینت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟113

4زهی زخمه ایمضرابیبادیکوبه ایساز گیتار جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟114

2مضرابیبادیزهیکوهب ایساز ویلن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟115



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

4ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای ضربی خود صدا چیست ؟116

2دوالرسلسیم سوم ویلنسل از طرف بم چه نتی کوک می شود؟117

1ایدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفونویلنسل مربوط به کدام گروه از سازهای زیر است ؟118

3گانگکالوسنآلفورنگزیلفونکدام ساز از خانواده سازهای زهی می باشد؟119

1ویلن آلتوتوباتیمپانیویلنسلکدامیک از سازهای زیر در یک پارتیتور ارکستری پایین تر از بقیه قرار دارد؟120



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

3ویوالکنترباسویلنویلنسلاز کدامیک از سازهای زیر در کوارتت زهی استفاده نمی شود؟121

2پیتسیکاتوقمیشسوردینتنبوریناز کدام وسیله برای تضعیف صدا و تغییر رنگ صوتی استفاده میشود؟122

123
سیم های ساز را با صدای انگشت به صدا درآورد ، این حالت چه  (ویوال  )اگر نوازنده 

نامیده می شود؟
G lissandoRitardandoModeratoPizzicato4

3آیدیوفونممبرانوفونآیروفونکوردوفونتیمپانی متعلق به کدام گروه از سازهاست ؟124

125
کدامیک از سازهای زیر جزو خانواده سازهای ایدیوفون و دارای زیر و بمی معین می 

باشد ؟
2قاشقکسنجویبرافونتری انگل



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

3سنجپیکولوفلوتویلنزیرترین ساز ارکستر چه نام دارد؟126

3فاگوتکنترباسونکالرینت باستوبابم ترین ساز خانواده بادی های چوبی کدام است ؟127

1کوبه ایبادیزخمه ایزهیسازهای آرشه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار  می گیرند ؟128

1کوبه ایبادیزخمه ایزهیسازهای زخمه ای جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار  می گیرند ؟129

2هیچکدامبرنجی- چوبی زخمه ای- آرشه ای کوبه ایسازهای زهی در ارکستر سمفونیک چه نام دارد ؟130



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

3زهیبادیکوبه ایزخمه ایچوبی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار می گیرند ؟- سازهای بادی 131

4بادیکوبه ایآرشه ایزخمه ایبرنجی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک قرار میگیرند ؟- سازهای بادی 132

1آرشه ایزخمه ایزهیکوبه ایساز تیمپانی جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟133

4کوبه ایزخمه ایبادیزهیساز پیانو جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟134

3زهی زخمه ایبادی برنجیزهی آرشه ایبادی چوبیساز هورن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟135



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

4بادی برنجیزهی آرشه ایزهی زخمه ایبادی چوبیساز ترومپت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟136

3کوبه ایبادی چوبیزهی زخمه ایزهی آرشه ایساز ساکسیفون جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟137

2زخمه ایکوبه ایبادیزهیساز فلوت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟138

2بادی برنجیزهی زخمه ایباذی چوبیکوبه ایساز کالرینت جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟139

4زهی زخمه ایمضرابیبادیکوبه ایساز گیتار جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟140



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

2مضرابیبادیزهیکوبه ایساز ویلن جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟141

2آرشه ایکوبه ایبادی برنجیبادی چوبیساز توبا جزو کدام دسته از سازهای ارکستر سمفونیک می باشد ؟142

1ایدیوفونممبرافونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای زهی آرشه ای چیست ؟143

2ایدیوفونممبرافونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای بادی چوبی چیست ؟144

یایدیوفونممبرافونآیروفونکوردوفوننام دیگر سازهای ضربی خود صدا چیست ؟145



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

3هورنساکسوفونتوباکرنتاست ؟ (کالرینت  )کدامیک از سازهای زیر از نظر عوامل ساختمانی شبیه به 146

2باسونساکسوفونتوبابادی چوبیاست ؟ (بم تر  )کدام ساز از بقیه 147

2کوبه ایزهیبادی برنجیبادی چوبیجزو کدام خانواده از سازهاست ؟ (توبا)ساز 148

1مضرابیکششیکوبه ایزهی، جزو کدام دسته از سازهاست ؟ (هارپ )ساز 149

150
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



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

2هیچکدامگام های پنج نتیسیستم دوازده صوتیصداهای همزماندودکافونیک به چه معناست ؟151

2مثلثهورنکرانگلهترومبوندر یک پارتیتور ارکستری کدامیک از سازهای زیر باالتر از بقیه قرار می گیرد ؟152

4 صحیح است2 و 1کلید دو خط چهارمکلید فا خط چهارمکلید سلاز چه کلیدی استفاده میشود ؟ ( cor ) (کر  )برای نوشتن نت ساز 153

:خانواده ویولن ها در سازمان ارکستر سمفونیک از بم به زیر عبارتند از154
ویولنسل  –ویوال  –کنتر باس 

ویولن- 

ویوال  –ویولنسل  –کنتر باس 

ویلن –

ویوال  –کنترباس  –ویولنسل 

ویولن –

کنترباس  –ویوال  –ویولنسل 

ویولن –
2

2گیتارویوالکالرینتتیمپانیاست ؟ (آئوروفون  )کدامیک از سازهای زیر 155



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد همنوازی ساز جهانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

درست

2ترومپتتیمپانیگیتارویلنسلکدامیک از سازهای زیر جزو سازهای ارکستر سمفونیک نمی باشد ؟156

4هورنفاگوتسرناپیکولوکدام ساز در خانواده سازهای بادی برنجی قرار می گیرد ؟157

2کالرینت ، کنترباسپیکولو ، کنترباسپیکولو ، کنترافاگوتکالرینت ، کنترافاگوتزیرترین و بم ترین ساز در ارکستر سمفونیک به ترتیب چه می باشند ؟158


