
 

 

 است؟ رانیا یخاص کدام منطقه  ،یسرحد یقیموس

 بوشهر -1

 لرستان -2

 جانیآذربا -3

 بلوچستان -4

 کنند؟یاستفاده م« حامل مضاعف»از ر،یز  یاز ساز ها کیکدام  یسینت نو  در

 انویپ. 1

 . ترمبون2

 . ساکسوفون3

 یمپان ی. ت4

 است؟«یران یعود ا»به  هیشب ریز  یاز ساز ها کی کدام

 . چنگ1

 تاریگ. 2

 ولنسلی. و 3

 . کنترباس4

 

 



 

 متعلق به کدام ساز است ؟ ک،یارکستر سمفون یساز ها یهمه  انیصدا م دانیم نیباالتر 

 . فلوت بوهم1

 کولویفلوت پ. 2

 . ُابوآ3

 . توبا4

 یچه م ن،یمع یداده شده  یفاصله  کیدر  یقیقطعه موس کی یو بم ریآوردن سطح ز  نییباال و پا به

 ند؟یگو 

 زانی. م1

 انتقال. 2

 . ضرب آهنگ3

 . وزن4

 

 باشد؟ یم ریز  یجز کدام دسته از ساز ها نل

 یزه  -1

 یضرب  -2

 یباد -3

 یزخمه ا یزه  -4

 



 

 است؟ یضرب  یسازها نیساز از کاملتر  کدام

 یمپان یت -1

 دف -2

 تمبک -3

 دهل -4

 شناخته شده است؟ یقیبه عنوان نوازنده کدام آلت موس شتریب ”ییکسا حسن“ استاد

 تنبک -1

 لنیو  -2

 ین  -3

 سنتور -4

 

 همراه با جواب یقیموس یاطالعات عموم سواالت

 چند تار دارد؟ چهار یامروز یتارها سه

 ایتالی" توسط کدام کشور اختراع شد؟ اانوی"پ

 یزه  ی"تنبور" جز کدام دسته از سازهاست؟ سازها

 دان مشهور اهل کدام کشور بود؟ آلمان یقی"بتهوون" موس

 شیدان مشهور اهل کدام کشور بود؟ اتر  یقی"موتسارت" موس



 

 کشور بود؟ آلماندان مشهور اهل کدام  یقیباخ" موس نی"سباست

 یزه  ی"تار" جز کدام دسته از سازهاست؟ سازها

 یزه  ی"سنتور" جز کدام دسته از سازهاست؟ سازها

 یباد ی"ترومپت" جز کدام دسته از سازهاست؟ سازها

 کدام ساز است؟ عود گری"بربط" نام د

 رانی"چنگ" توسط کدام کشور اختراع شد؟ ا ساز

 یزه  ی"چنگ" جز کدام دسته از سازهاست؟ سازها

 کایمتحده آمر  االتی"رپ" کجاست؟ ا یقیموس خواستگاه

 رپ یقیشکل گرفت؟ موس ینژاد ضیدر اعتراض به تبع یقیسبک موس کدام

 یکوبه  ی"درام" جز کدام دسته از سازهاست؟ سازها

 ایتالی" توسط کدام کشور اختراع شد؟ اولنی"و 

 دنیها وزفی ست؟یک یسمفون  پدر

 بتهوون ست؟ینهم" اثر ک ی"سمفون 

 مشهور ناشنوا شد؟ بتهوون دانیقیموس کدام

 یپرسل  سیالو  ست؟ی"سلطان راک اند رول" لقب ک

 که ترور شد چه نام داشت؟ توپاک شکور ییکایمشهور و مسلمان آمر  خواننده

 جکسون کلیما ست؟ی"سلطان پاپ" لقب ک



 

 یباد یت؟ سازها"ساکسوفون" جز کدام دسته از سازهاس

 "ساکسوفون" توسط کدام کشور اختراع شد؟ فرانسه ساز

 ینامند؟ هارمون  یچه م یقی"تناسب" را در موس

 نامند؟ آکورد یرا چه م ییایقیهمزمان چند نت موس نواختن

 شامل چند دستگاه است؟ هفت یران یا یقیموس

 شود؟ دستگاه شور یگفته م یقی" به کدام دستگاه موسیران یا ی"مادر دستگاه ها

 است؟ دستگاه شور رانیا یقیابوعطا جز کدام دستگاه موس آواز

 کدامست؟ دستگاه شور رانیا یقیدستگاه موس نیمهمتر 

 است؟ دستگاه شور رانیا یقیجز کدام دستگاه موس یافشار آواز

 نامند؟ دانگ یچه م یقینت پشت سر هم را در موس چهار

 نامند؟ گام یرا چه م یقیرتفاع در موسا بینت ها به ترت یدر پ  یپ  یتوال 

 ثاغورسیبود؟ ف یاستفاده کرد چه کس یقینوشتن موس یبرا اتیاضیکه از ر  یدانشمند نیاول

 یپاپ" متعلق به کدام کشور است؟ کره جنوب  ی"ک  یقیموس سبک

 چمن آرا میکر  ست؟یلقب ک رانیا یقینشر موس پدر

 یکوبه  یشود؟ سازها ی"پرکاشن" به کدام نوع از سازها گفته م

 

 


