
 سه تارهای امروزی چند تار دارد؟ چهار

 توسط کدام کشور اختراع شد؟ ایتالیا” پیانو“

 جز کدام دسته از سازهاست؟ سازهای زهی” تنبور“

 موسیقی دان مشهور اهل کدام کشور بود؟ آلمان” بتهوون“

 موسیقی دان مشهور اهل کدام کشور بود؟ اتریش” موتسارت“

 موسیقی دان مشهور اهل کدام کشور بود؟ آلمان” سباستین باخ“

 جز کدام دسته از سازهاست؟ سازهای زهی” تار“

 جز کدام دسته از سازهاست؟ سازهای زهی” سنتور“

 جز کدام دسته از سازهاست؟ سازهای بادی” ترومپت“

 کدام ساز است؟ عودنام دیگر ” بربط“

 توسط کدام کشور اختراع شد؟ ایران” چنگ“ساز 

 جز کدام دسته از سازهاست؟ سازهای زهی” چنگ“

 کجاست؟ ایاالت متحده آمریکا” رپ“خواستگاه موسیقی 

 کدام سبک موسیقی در اعتراض به تبعیض نژادی شکل گرفت؟ موسیقی رپ

 جز کدام دسته از سازهاست؟ سازهای کوبه ی” درام“

 

 اتوسط کدام کشور اختراع شد؟ ایتالی” ویولن“

 نپدر سمفونی کیست؟ یوزف هاید

 ناثر کیست؟ بتهوو” سمفونی نهم“

 نکدام موسیقیدان مشهور ناشنوا شد؟ بتهوو

 یلقب کیست؟ الویس پرسل” سلطان راک اند رول“

 رخواننده مشهور و مسلمان آمریکایی که ترور شد چه نام داشت؟ توپاک شکو

 نلقب کیست؟ مایکل جکسو” سلطان پاپ“

 یجز کدام دسته از سازهاست؟ سازهای باد” ساکسوفون“

 هتوسط کدام کشور اختراع شد؟ فرانس” ساکسوفون“ساز 



 یرا در موسیقی چه می نامند؟ هارمون” تناسب“

 دنواختن همزمان چند نت موسیقیایی را چه می نامند؟ آکور

 تست؟ هفموسیقی ایرانی شامل چند دستگاه ا

 ربه کدام دستگاه موسیقی گفته می شود؟ دستگاه شو” مادر دستگاه های ایرانی“

 رآواز ابوعطا جز کدام دستگاه موسیقی ایران است؟ دستگاه شو

 رمهمترین دستگاه موسیقی ایران کدامست؟ دستگاه شو

 رآواز افشاری جز کدام دستگاه موسیقی ایران است؟ دستگاه شو

 گرا در موسیقی چه می نامند؟ دان چهار نت پشت سر هم

 متوالی پی در پی نت ها به ترتیب ارتفاع در موسیقی را چه می نامند؟ گا

 ساولین دانشمندی که از ریاضیات برای نوشتن موسیقی استفاده کرد چه کسی بود؟ فیثاغور

 یمتعلق به کدام کشور است؟ کره جنوب” کی پاپ“سبک موسیقی 

 اب کیست؟ کریم چمن آرپدر نشر موسیقی ایران لق

 یبه کدام نوع از سازها گفته می شود؟ سازهای کوبه ” پرکاشن“

 

 1سوال 

 ؟کنند استفاده می« حامل مضاعف»در نت نویسی کدام یک از ساز های زیر، از

 1. ☑وپیان    

 2. نترمبو 

 3. نساکسوفو 

 4. یتیمپان 

  

 4سوال

د، باید چه نت هایی برای نوازنده را بنواز« ر»و « دو»بخواهد نت های « کالرینت سی بمل»اگر 

 ؟نوشته شود



 1. ☑یر و م 

 2. وسی بمل و د 

 3. زسی و ر دی 

 4. زر دیز و می دی 

  

 6سوال 

 ؟زیر، از دسته ی ساز های با ارتفاع معین هستند« ای کوبه» کدام دسته از ساز های 

 1. نتیمپانی، گانگ، گزیلوفو 

 2. ☑ اتیمپانی، گلو کن اشپیل، چلست 

 3. لمثلث، تام تام،طب 

 4. گتیمپانی، ویبرافون،گان 

  

 8سوال

 ؟در کدام یک از گزینه های زیر، تمامی موارد نشان دهنده ی ساز های انتقالی هستند

 1. آکالرینت، فلوت ، اُبو 

 2. ☑نکرانگله ، کالرینت، ساکسوفو 

 3. آترومپت، کنترباس، اُبو 

 4. نهورن ، کنتر باس، ترومبو 

  

 10سوال 

 ؟است«عود ایرانی»کدام یک از ساز های زیر شبیه به 

 1. گچن 

 2. ☑رگیتا 

 3. لویولنس 

 4. سکنتربا 

  

 12سوال



باشد و دارای هفت  ، میدان صوتی آن کمتر از هفت اوکتا می« ای زهی زخمه»های  کدام یک،از ساز

 ؟پدال است

 1. وپیان 

 2. گار 

 3. رسنتو 

 4. ☑پهار 

  

 18سوال

 ؟شوند زیربا چه فاصله ای کوک می از بم به« ویوال » سیم های 

 1. ☑تپنجم درس 

 2. تچهارم درس 

 3. تپنچم درست و یک چهارم درس 

 4. گچهارم درست و یک سوم بزر 

  

 26سوال 

 ؟، انتقالی است« زهی آرشه ای»ی  کدام یک از ساز های خانواده

 1. ویوال 

 2. نویول 

 3. ☑سدوبل با 

 4. لویولنس 

  

 30سوال

 ؟باالترین میدان صدا میان همه ی ساز های ارکستر سمفونیک، متعلق به کدام ساز است 

 1. مفلوت بوه 

 2. ☑وفلوت پیکول 

 3. آاُبو 

 4. اتوب 

  



 69سوال 

ی برای ویلن را هم صدا با آن بنوازد، چه قدر باید آن را انتقال  اگر کرانگله بخواهد نت نوشته شده

 ؟بدهد

 1. لبدون انتقا 

 2. ربه یک چهارم درست باالت 

 3. ☑ربه یک پنجمِ درست باالت 

 4. ربه یک پنجمِ درست پایین ت 

 


