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  است؟ متفاوتها  با ديگر گزينه ،هاي زير يك از گزينه م كدا - 1
  تواتر) 4  فركانس) 3  ارتعاش) 2  بسامد) 1

 دارد؟ ارتباط صوتي  با كدام خصيصه ،زير و بمي صوت - 2

  تمبر) 4  فركانس) 3  شيوش) 2  شدت) 1
 ند؟چه فركانسي دار ،شنود معمول گوش انسان مي طور بهترين و زيرترين صداهايي كه  بم - 3

  26000تا  100) 2    20000تا  16) 1
  30000تا  5) 4    25000تا  10) 3

 هاست؟ در كدام كيفيت امواج آن ،)فاو  دو مثالً(هاي مختلف  اصلي نت تفاوت - 4

  فركانس) 4  متر) 3  شدت) 2  دامنه) 1
 )ويدر سيستم اعتدال مسا( چه ارتباطي با فركانس نت پايه دارد؟ ،»نت پايه«يك  »نت هنگام«فركانس  - 5

1(2
3 4)4  برابر 4) 3  برابر 2) 2  برابر 

1   برابر 

 در شدت صداي حاصله تأثير دارد؟ ،صوتكدام كيفيت  - 6

  طول موج) 4  دامنه) 3  فركانس) 2  شيوش) 1
 ؟ندارد »بسامد«ارتباطي با  ،يك كدام - 7

  نواك) 4  طول موج) 3  دامنه) 2  ي تناوب دوره) 1
 ؟نيست صوتصفات اصلي  ، جزءيك مكدا - 8

  ي تناوب دوره) 4  طنين) 3  ارتفاع) 2  شدت) 1
 در نظر گرفت؟» ماوراء صوت«توان تعريفي براي  هاي زير را مي يك از گزينه كدام - 9

    هرتز 40000اصوات باالتر از  )2    هرتز 20000 اصوات باالتر از )1
  هرتز 100000 تر از اصوات كم )4  هرتز 50000 تر از اصوات كم )3

 ؟كدام است» شدت انرژي صوت«د واح -10

  متر بر ثانيه) 4  ژول) 3  وات) 2  هرتز) 1

40اگر پريود يك جسم در حال ارتعاش -11
 است؟ از آن چند هرتز ثانيه باشد، فركانس صداي حاصل 1

1(40
1    2(40  

3(40   .كافي نيست  عات مسألهاطال) 4    /
  چه مقدار »ي هنگام دومال«و » ي هنگام اولال«نت اختالف عدد فركانس  ،هرتز باشد 440، »ي مبناال«اگر فركانس يك نت  -12

 ست؟ا        

1 (560  2 (660  3 (980  4 (880  

 )ها و قوانين ويژگي( صوت
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 چند هنگام است؟با برابر تقريباً  ،حدود متوسط شنوايي انسان -13
1 (2  2 (5  3 (11  4 (9  

 مربوط به بررسي حس شنوايي و چگونگي پخش اصوات از نظر فيزيكي است؟ ،كدام علم -14
  كنترپوان) 4  هارموني) 3  آكوستيك) 2  سلفژ) 1

 چه نام دارد؟» رديز« هارمونيك سوم نت -15
 فا) 4  الديز) 3 فاديز) 2 ال) 1

  . . . هرچه صدايي زيرتر شود  -16
  .شود مي تر شدت صوت كم) 2    .شود تر مي فركانس كم) 1

  .شود تر مي شدت صوت بيش) 4    .شود تر مي طول موج كم) 3
 هرتز را نصف كنيم، فركانس آن چه تغييري خواهد كرد؟  220اگر طول سيمي با فركانس توليدي -17

  .شود هرتز مي440) 2    .شود هرتز مي 110) 1
  .شود هرتز مي 880) 4    .شود هرتز مي147) 3

  كند؟ گيرد، چه فركانسي توليد مي ي چهارم درست باالتر از اين نت قرار مي ي كه به فاصلههرتز باشد، نت 480اگر فركانس نتي  - 18
1 (640  2 (360  3 (720  4 (960  

  .شود مي...تر شود هر چه طول سيمي بيش -19
 تر شدت كم) 4  تر فركانس بيش) 3  تر طول موج كم) 2  تر فركانس كم) 1

كـدام گزينـه در مـورد ايـن دو     . كننـد  ثانيه نوسان مـي  300بار در  12600گر ب  ثانيه و نوسان 40بار در 2280گر الف  نوسان -20
  گر صحيح است؟ نوسان
  .تر است فركانس الف از ب كم) 2  .تر است طول موج الف از ب بيش) 1

  .تر است ديرند صوت الف از ب بيش) 4  .تر است طول موج ب از الف بيش) 3
  يكسان است؟ با هماهنگ چهارم كدام گزينه» ر«نام هماهنگ هفتم -21

  سي بمل) 4  دوديز) 3  سي) 2  دو) 1
  )74سراسري (  چيست؟ ،ي صوت از نظر موسيقي ي عمده چهار مشخصه -22

  فركانس ،رنگ ،بسامد ،تواتر) 2  بسامد ،فركانس ،زير و بمي ،امتداد) 1
  رنگ ،طنين ،شدت ،كشش) 4  طنين ،شدت ،كشش ،و بميزير ) 3

  )83سراسري (  :هاي آن ثلث گردد، صداي آن مشخصه ديگر طول يك سيم مرتعش با ثابت ماندناگر  -23
  .شود درست زيرتر مي ي پنجم ي يك فاصله به اندازه) 2  .شود زيرتر مي  ي دوازدهم درست ي يك فاصله به اندازه) 1

 .شود اكتاو زيرتر مي ي ي يك فاصله به اندازه) 4  .شود ي دهم بزرگ زيرتر مي ي يك فاصله به اندازه) 3

  )84آزاد (  ي خام موسيقي، چه نام دارد؟ يا ماده منبع توليد و -24
  صوت) 4  رديف) 3  ساز) 2  نت) 1

 )86سراسري (  پنجم نُت ال، چه نتي است؟) هارمونيك(هماهنگ  -25

  سل) 4  مي) 3  ال) 2  دو ديز ) 1
  )86آزاد (  باشند؟ دو عامل اصلي موسيقي ملل، چه مي -26

    شدت –تمبر ) 2    شدت –نغمه ) 1
  وزن –ين طن) 4    وزن –نغمه ) 3

  )87سراسري (    :هاي باال در انسان باافزايش سن توانايي شنوايي فركانس -27
    .يابد افزايش مي) 2    .يابد كاهش مي) 1

  .گردد داراي نوسان مي) 4    .ماند بدون تغيير مي) 3
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امـا   نـرژي توليـد كنـد؛   توانـد ا  سيم كه مـي عبارت است از لرزش منظم جسمي مثل  ، كيفيتي فيزيكي است و»ارتعاش«  »2«ي گزينه - 1
عبارت اسـت از   كميت ارتعاش است و ،به زبان التين» فركانس«به زبان عربي يا » رواتُتَ«به زبان فارسي يا همان » بسامد«

 .هاي منظم يك جسم در يك ثانيه تعداد ارتعاش

تـر باشـد،    كم هرچهصدا زيرتر و  ،شدتر با مقدار آن بيش هرچه. است صوتي زير و بمي يك  كننده عامل تعيين فركانس،  »3«ي گزينه - 2
 . تر است صدا بم

 هرتز و زيرتـرين  16 ،شنود ترين صدايي كه گوش انسان مي يعني بم ؛هرتز است 20000تا  16بين  حدوداً حد شنوايي انسان  »1«ي گزينه - 3
 .هرتز است 20000 ،آن

 .ستها آن ها يا همان فركانس در زير و بمي آن ،هاي مختلف نت تنها تفاوت  »4«ي گزينه - 4

بديهي اسـت  . رسيم يعني نتي كه يك اكتاو زيرتر از آن است مي باالتر آنبا دو برابر كردن فركانس يك نت، به نت هنگام   »2«ي گزينه - 5
 .است تر از نت پايه يعني نتي كه يك اكتاو بم ، نصف فركانس نت پايه است؛ين يك نت پايهفركانس هنگام پاي

 .تر يا بلندتر است و بالعكس صدا قوي ،تر باشد ي موج بيش دامنه هرچه  »3«ي گزينه - 6

 .دقيقاً معكوس عدد بسامد است ،تناوب ي دوره  »2«ي گزينه - 7

  .تر است تر باشد، بسامد بيش كوتاهطول موج  هرچه
  .ثير داردآن تأ ، در زير و بم شدن صوت يا نواكزياد و يا كم شدن بسامد

 .ارتباط خاصي با بسامد ندارد ،موجي  دامنه

 .، طنين و ديرند چهار صفت اصلي صوت هستند)ارتفاع(شدت، نواك   »4«ي گزينه - 8

هرتز را هـم عمومـاً    20يا  15تر از  امواج پايين. گوش انسان نيستند ي وسيله  هبقابل تشخيص  ،ارتعاشات باالي اين مقدار  »1«ي گزينه - 9
 .قابل شنيدن نيستند» ماوراء صوت«هم مثل امواج  اين اصوات. گويند مي» مادون صوت«

 .هرتز، واحد فركانس، ژول، واحد كار و متر بر ثانيه واحد سرعت است  »2«ي گزينه -10

40اگر پريود يك جسم در حال ارتعاش  »2«ي گزينه -11
40يعني هر ارتعاش آن جسمثانيه باشد،  1

در هر  به عبارتي، ؛شدك ثانيه طول مي 1

 .كند هرتز توليد مي 40 شود و صدايي با فركانس بار مرتعش مي 40 ثانيه

بـه  . گـردد  شود، نصف مـي  تر مي شود، دو برابر و وقتي يك اكتاو بم دانيم كه فركانس هر نت وقتي يك اكتاو زيرتر مي مي  »4«ي گزينه -12
 :عبارت ديگر

Hz8802440               :  برابر است با» الي هنگام اول«فركانس نت   

Hz17602880             :  برابر است با» الي هنگام دوم«فركانس نت    
Hz8808801760                        :  اختالف فركانس اين دو نت برابر است با  

 .است) اكتاو(هنگام  9حدود متوسط شنوايي انسان تقريباً،   »4«ي گزينه -13

 اول هاي فصل ي تست نامه پاسخ
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 .ها است هاي موسيقي با در نظر گرفتن ريتم و زير و بمي آن خواندن نت: سلفژ  »2«ي گزينه -14

  . علم هماهنگي اصوات است: هارموني
  .است) حركت ملودي در برابر ملودي(به معني نت در برابر نت : كنتراپون

ي اهنگ سوم، نتي است كه با نـت آغـازين فاصـله   در واقع هارمونيك يا هم. هارمونيك سوم نت رديز، نت الديز مي باشد  »3«ي گزينه -15
  .داشته باشد» دوازدهم درست«

 . ماند تغيير مي تر و شدت آن بي تر، طول موج آن كم هرچه صدايي زيرتر شود، فركانس آن نت بيش  »3«ي گزينه -16

 .شود جه فركانس آن دو برابر ميپس در نتي. رودكننده نصف شود، نت توليدي يك اكتاو باالتر مي اگر طول سيم نوسان  »2«ي گزينه -17

4402220   

3گيرد، فركانسش ي چهارم درست از نت مبدا قرار مي نتي كه به فاصله  »1«ي گزينه -18
6403.              فركانس نت مبدا است 4

4480   

  .شودتر مي تر و طول موج بيش فركانس كمتر شود،  هرچه طول سيمي بيش  »1«ي گزينه -19
 .تر است باشد، در نتيجه طول موج الف از ب كمهرتز مي 42هرتز و نوسانگر ب  57فركانس توليدي الف برابر با   »3«ي گزينه -20

  . نام است چهارم نت دو، هم) هماهنگ(است كه با هارمونيك » دو«، نت »ر«هماهنگ هفتم نت   »1«ي گزينه -21
 . شود خطوط حامل نشان داده مي ي وسيله  هاي صوت است كه در موسيقي به يكي از ويژگي :)نواك(و بمي  رزي  »3«ي گزينه -22

  نشـان داده  ) . . . ، چنـگ و  ، سـياه  ، سفيد گرد(مدت زمان تداوم يك نت است كه به كمك اشكال مختلف ): ديرند(كشش 
  . شود مي

در يـك قطعـه    نـوآنس و ) اييياحساس موسيق(موزيكاليته  است كه عامل اصلي حفظميزان ضعف يا قوت يك صد: شدت
  . است )( »آكسان«ها  آن ترين برديراز كاشود كه  از عالئم ديناميكي استفاده مي ،براي شدت معموالً. باشد مي

و يـا افـراد   (تلـف  شود ما صداي سـازهاي مخ  است كه باعث مي  اي در واقع همان مشخصه): شيوش يا رنگ صوتي(طنين 
   .ديگر تشخيص دهيم را از يك) مختلف

ي دوازدهـم   ي يك فاصـله  هاي آن ثلث گردد، صداي آن به اندازه اگر طول يك سيم مرتعش با ثابت ماندن ديگر مشخصه  »1«ي گزينه -23
  .شود درست زيرتر مي

  .ستي خام موسيقي ا آيد، همان ماده صوت كه از ارتعاش اجسام به وجود مي  »4«ي گزينه -24
در نتيجـه  . اسـت بزرگ سوم آن، ي  سادهي  دارد كه در واقع، فاصلهبزرگ ي هفدهم  هارمونيك پنجم هر نت با آن، فاصله  »1«ي گزينه -25

 .است Do #ها  در بين گزينه Laهارمونيك پنجم 

  .ديگر متفاوت است هاي مختلف با يك البته تركيب اين دو عامل، در فرهنگ  »3«ي گزينه -26
يابد و تقريباً اكثر صداها وضوح خـود را از   مي» كاهش«اال رفتن سن توانايي شنيدن صداهايي كه فركانس بااليي دارند با ب  »1«ي گزينه -27

  .دهند دست مي
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  )11و  10 ،7تا  4(روزبه اسفندارمز  – )8و  3(حامد امرايي  – )5و  2(اجالل عماد : ينمؤلف

  )9و  7(بابك كوهستاني  - )4(سيما قبادي  -) 12تا  10 و 6(نريمان سحابي 
  )86تا  84(عماد اجالل  –) 83 تا 74( نساري حسن: هاي تشريحي كنكور پاسخ

  )90تا  87(روزبه اسفندارمز                                                                                 

  صداي انسان  ي ها و گسترهشناسايي نت-2

 وزن و ريتم-3

 گام-5

 آكورد-6

 هارموني-7

 جهاني –الف  فاصله-4

 تئوري موسيقي: بخش دوم

 ايراني -ب 

 فواصل موسيقي ايراني-10

 شناسي موسيقي ايرانيمايه-11

 ها و تعاريفاسامي گوشه-12

 عالئم، اصطالحات و اختصارات-8

 شناسيفرم-9
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 شود؟ به كدام كليد گفته مي »كليد آواز« - 1

  كليد تنور ) 2     كليد سوپرانو) 1
  كليد آلتو) 4    كليد سل ) 3

 كند؟ ها و كودكان را مشخص مي صداي متوسط خانم ،كدام كليد - 2

  متسوسوپرانو كليد ) 2    يتون رليد باك) 1
  كليد تنور ) 4    كليد آلتو ) 3

 چيست؟ ،نام ديگر كليد در موسيقي - 3

 Clef 4 (Bar) 3   ديرند) 2  تواتر ) 1

 شوند؟ با چه حروفي نمايش داده مي »ر«و » سي«، »مي«هاي  نت ،در نظام الفباي التين - 4

1( E ،B ،D   2( E،C  ،D 

3( B ،E ،A   4( C ،B ،D 

 .شود مي. . . ها  صداي آن ،تر بيايند ينها پاي نت هرچهطوط حامل در خ - 5

  تر  بم) 4   .كند ميفرقي ن) 3  تر  نازك) 2  زيرتر ) 1
 چند نوع كليد در موسيقي وجود دارد؟ - 6

  سه نوع ) 2    هفت نوع ) 1
  هشت نوع) 4    چهار نوع) 3

 چيست؟ زير،هاي  نام نت - 7

  سل -فا، ر -فا، ر  -مي ) 1
  فا -سل، دو  -ال، مي  -سل ) 2
  ال -مي، مي  -ر، دو  - دو) 3
  ال -مي، مي  -ال، دو  -سل ) 4

 ؟استروي خط اول  »فا«جاي نت  ،با چه كليدي - 8

  خط چهارم  يكليد فا) 2    خط دوم  يكليد دو) 1
  خط چهارم  يكليد دو) 4    خط سوم  يكليد دو) 3

 :از است صداي انسان از زير به بم عبارت ي گستره - 9

  سوپرانو، آلتو، تنور، باس) 2    باس، تنور، آلتو، سوپرانو) 1
  و، تنور، آلتو، باسسوپران) 4  ، آلتو، تنور متسوسوپرانوسوپرانو، ) 3

 كدام است؟ ،ترين كليد موسيقي بم -10

  خط چهارم يكليد دو) 2    خط سوم  يكليد فا) 1
  خط اول  يكليد دو) 4    خط چهارم يكليد فا) 3

  ها و شناسايي نت
 ي صداي انسان گستره
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  )74سراسري (  به ترتيب از چپ به راست كدام است؟زير، هاي  نام نت -11
  فا ،ر ،ال ،ر ،سل بمل) 1
  ال ،ر ،فا ،سي ،سل بمل )2
  ر ،ال ،ر ،فا ،سل بمل) 3
  ر ،فا ،ر ،ال ،سل بمل )4

  )76 سراسري(  : اند از عبارت يب از بم به زيربه ترت ،)آواز جمعي(ي موجود در گروه كر هاصدا -12
  سوپرانو  ،آلتو ،تنور ،باس) 2    تنور  ،آلتو ،باريتون ،باس) 1

  تنور  ،آلتو ،سوپرانو ،باس) 4  آلتو كنتر ،سوپرانومتسو ،تنور ،باس) 3
  )79سراسري (  :از اند به ترتيب عبارتزير، هاي  تن اسامي -13

  دو -سي -فا -مي ،سل -سي -ال -ر ،فا -مي -دو) 1
  ر -دو -سل -فا ،سل -سي -ال -ر ،فا -مي -دو) 2
  ال -سل -ر -دو ،سل -سي -ال -ر ،فا -مي -دو )3
  سي -ال -مي -ر ،سل -سي -ال -ر ،ر -دو -ال) 4

  )81سراسري (  :ند ازا از بم به زير عبارت ،)آواز جمعي(انواع صدا در گروه كر  -14
  سوپرانو ،تنور ،آلتو ،باس) 2    تنور ،لتوآ ،سوپرانو ،باس) 1

  آلتو ،سوپرانو ،تنور، باريتون) 4    سوپرانو ،آلتو ،تنور ،باس) 3
  )81سراسري (  :زاند ا عبارتزير، هاي  نت اسامي -15

  سي –ر  -ال -سل ،دو -فا -سي ،ال -مي –دو ) 1
  دو -مي -سي -ال ،مي –ال  –ر  ،ال -مي -دو) 2
  ر - فا - دو - سي ،مي -ال -ر ،فا – دو - ال) 3
  سي – ر - ال - سل ،مي – ال - دو ،ال – مي -دو) 4

  )83سراسري (  شود؟ به كدام دسته از صداهاي انساني اطالق مي ،»تنور« -16
  بم مردانه) 4  بم زنانه) 3  زير مردانه) 2  زير زنانه) 1

  )83سراسري (  .شود ناميده مي. . . ، زير نت -17
 فا) 1

  مي) 2
  سي) 3
  لس) 4

 )89سراسري (   كدام است؟ زير،نام كليد  -18

    تنور) 2    آلتو) 1

  باس) 4    باريتون) 3
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   .است »Vocal«يا  »آغازين«يا  »كليد آواز«، »كليد سل«نام ديگر   »3«ي گزينه - 1

 .ها و كودكان است توسط خانمممتعلق به صداي مياني يا  ،»انومتسوسوپر«يا  »خط دوم يكليد دو«  »2«ي گزينه - 2

 .هاي ديگر كليد در موسيقي هستند نام ،»key«يا  »Clef«  »3«ي گزينه - 3

   »1«ي گزينه - 4

SiLaSolFaMiRe)ut(Do هجايي  
BAGFEDCالفبايي 

 .شود تر مي كم شان فركانستر و  بمها  آنصداي  ،در خطوط حامل ها ين آمدن نتبا پاي  »4«ي گزينه - 5

 .وجود دارد »فا« و» دو«، »سل«هاي  نوع كليد به نامسه  ،در موسيقي  »2«ي گزينه - 6

 .است» 2«ي  گزينهدرست پاسخ  ،وقعيت كليدهامبا توجه به   »2«ي گزينه - 7

 .خواهد بودول بر روي خط ا »فا«محل استقرار نت  ،»خط سوم يدو«يا همان  »آلتوكنتر«يا  »كليد آلتو«با   »3«ي گزينه - 8

ي صـداي   هنگامي كه گسـتره . سوپرانو، متسوسوپرانو، آلتو، تنور، باريتون و باس: اند از صداهاي انسان از زير به بم عبارت  »2«ي گزينه - 9
حـذف شـده و ترتيـب درسـت هماننـد      » بـاريتون «و » متسـو سـوپرانو  «هاي  شود، گستره بخش تقسيم مي 4انسان به 

 .است» 2«ي گزينه

با ايـن   نيز »ويولنسل«يا  »كنترباس«چون  سازهاي بم هم .وسيقي استمترين كليد  بم ،»چهارم خط يفا«يا  »كليد باس«  »3«ي گزينه -10
 .شوند نويسي مي كليد نت

  . است درست »1«ي ، گزينه»كليد سل«با توجه به وجود   »1«ي گزينه -11
 .شود رانو استفاده ميدر گروه كر فقط از چهار صداي اصلي باس، تنور، آلتو و سوپ  »2«ي گزينه -12

 ي بم صداي مردانه: باس

 ي زير صداي مردانه: تنور

 ي بم صداي زنانه: آلتو

  ي زير صداي زنانه: سوپرانو
  . است درست »1«ي گزينه، »دو«و  »سل«، « فا«از سمت چپ  ،با توجه به وجود كليدها  »1«ي گزينه -13
  .»سوپرانو«و » آلتو« ،»تنور«، »باس« :از دان از بم به زير عبارت ،انواع صدا در گروه كر  »3«ي گزينه -14
 .»دو -مي -سي -ال«و » مي -ال -ر«، »ال -مي -دو«: اند از عبارت چپ به راستاز به ترتيب هاي مورد نظر،  نت  »2«ي گزينه -15

 بم مردانه: باس  »2«ي گزينه -16

 زير مردانه: تنور

 بم زنانه: آلتو

  زير زنانه: سوپرانو
 . شود خوانده مي »فا«، »خط دوم يدوكليد «وجه به نت داده شده با ت  »1«ي گزينه -17

  .باشد مي» باريتون«، كليد صداي »فاي خط سوم«كليد نشان داده شده در شكل   »3«ي گزينه -18

 دوم هاي فصل ي تست نامه پاسخ
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  يك ضرب است؟ »دار سياه نقطه«هاي زير،  يك از ميزان در كدام - 1
1( 8

5  2( 4
7  3( 16

12  4 (8
6  

  درست است؟ ،كدام تساوي - 2
  
1 (  2(   
  
  
3(     4(   
  

  ؟باشد »تركيبي«نماي  ي يك ميزان دهنده نشان ندتوا نمي ،هاي زير يك از ميزان كدام - 3
1( 8

12  2( 
4
10  3( 4

9  4 (8
6 

  است؟ ينماي ميزانچه  ي دهنده نشان زير،عبارت ريتميك  - 4
1( 

2
2  

2( 4
6  

3( 16
6  

4 (8
6 

  درست است؟ ،»ضد ضرب«كدام گزينه در مورد  - 5
  هاي قوي جاي ضرب  هقرار گرفتن سكوت ب) 1
  هاي قوي تكيه بر روي ضرب) 2
  ادامه يافتن قسمت ضعيف ضرب به قسمت قوي ضرب بعدي) 3
 به قوي ادامه يافتن ضرب ضعيف) 4

  ؟كدام است زير،ارت عب نماي ميزان - 6
1 (4

2  
2( 8

4   
3 (4

4  
4 (

16
8  

  ؟استچه ريتمي  ي دهنده نشان زير، ي قطعه - 7
1 (8

  لنگ ،8
2 (4

  ساده ،4
3 (32

  لنگ ،16
4 (4

  لنگ ،8

 وزن و ريتم

= = 

= = 
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  ست؟نما ميزانكدام  ، نشانگر»C«عالمت  - 8
1( 4

3  2( 4
2  3( 4

4  4 (2
2  

  ست؟ا كدام زير، نماي ميزان - 9
1 (4

  ساده ،3
2 (8

  تركيبي ،9
3 (8

  ساده ،3
4 (16

  تركيبي ،9
  ست؟ا كدام زير، نماي ميزان -10

1 (4
2  

2 (2
2  

3 (8
2  

4 (16
2  

  ؟ستا كدام زير، نماي ميزان -11
1 (4

  ساده ،2
2 (4

  لنگ ،3
3 (4

  ساده ،4
4 (

4
  لنگ ،5

8 نما ميزاني  ا اگر در قطعه -12
  . . .  باشد، 4

  .نت سياه، نت داشت 4 ي توان به اندازه در هر ميزان مي) 1
  .نت داشت ،نت چنگ 8 ي توان به اندازه ميزان ميدر هر ) 2
  .نت داشت ،نت چنگ 4 ي توان به اندازه در هر ميزان مي) 3
  .نت داشت ،سياه نت 8 ي توان به اندازه در هر ميزان مي) 4

8 نماي ميزان -13
  :ميزاني است ،6

  ضربي ساده سه) 2    ضربي تركيبي سه) 1
  ضربي تركيبيدو) 4    سادهضربي دو) 3

  چيست؟ به راستچپ از  زير،نام عالئم  -14
  دوئوله ،تريوله ،سكستوله) 1
  كواردوپله ،تريوله ،دوئوله) 2
    دوئوله ،تريوله، كواردوپله) 3
  تريوله ،دوئوله ،كواردوپله) 4

8هاي  تفاوت ميزان -15
8و 9

  در چيست؟ ،12
  ها  نوع ضرب آن) 2    ها بودن آن ساده و تركيبي) 1

  3و  1موارد ) 4    ها تعداد ضرب آن) 3
  چه نام دارد؟ ،نتي كه داراي تقسيمات چهارتايي است به شش قسمت تقسيم شود هرگاه -16

  كواردوپله) 4  سكستوله) 3  تريوله) 2  دوئوله) 1



  19  كانون فرهنگي آموزش  ريتموزن و /  سومفصل   
اب

 كت
كد

 :
75

40
  /

ال 
س

95
 

  شود؟ در زمان چهار نت اجرا مي ، شش نتدر كدام تقسيم -17
  سكستوله) 4  دوئوله) 3  لهتريو) 2  كواردوپله) 1

  چه نام دارد؟ ،شودتقسيم تايي است به دو قسمت مساوي  نتي كه داراي تقسيمات سه هرگاه -18
  سكستوله) 4  دوئوله) 3  كواردوپله) 2  تريوله) 1

  ست؟ا كدام ،اي كه در هر ميزان آن معادل سه نت سفيد داشته باشيم قطعه نماي ميزان -19
1 (2

3  2 (4
3  3 (8

3  4 (8
9  

  است؟ »دار سياه نقطه«واحد ضرب  ،در كدام ميزان -20
1( 2

2   2 (4
3  3 (8

9  4 (16
6  

  است؟ »ضربي تركيبيچهار« ،هاي زير يك از ميزان كدام -21
1 (8

12  2 (8
6  3 (4

4  4 (4
3  

  را مشخص كنيد؟ زير نماي ميزان -22
1 (16

6  
2 (16

9  
3 (4

3  
4 (4

2  
  :ست ازا عبارت زير، نماي ميزان -23

1 (2
  ساده ،3

2 (
4
  ساده ،4

3 (8
  لنگ ،7

4 (16
  تركيبي ،15

  كند؟ كدام گزينه جاي خالي را پر مينما،  با توجه به ميزان -24
  
  
  
1 (    2(   
  
  
3(     4(   
  

  است؟ 6/8 ،گزينه  كدام نماي ميزان -25
  
1(     2(  
  
  
3(    4(  
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  باشد؟ »لنگ« تواند نمي ،زيرنماهاي  يك از ميزان كدام -26
1 (2

3  2 (4
9  3 (8

5  4 (16
7  

  : ست ازا عبارت زير، نماي ميزان -27
1( 8

5  
2 (4

6 

3( 16
10  

4 (8
11  

  شود؟ چه حالتي ايجاد مي ،به جاي ضرب قوي در ميزان، سكوت قرار گيرد هرگاه -28
  آرپژ) 4  سنكوپ) 3  ضد ضرب) 2  كاتواست) 1

16در ميزان  »سياه« -29
  ند ضرب است؟چ ،6

1(3
  دو ضرب) 4  ضرب 5/1) 3  يك ضرب) 2  ضرب 4

3در كدام ميزان، »سياه«نت  -30
  ضرب است؟ 2

1 (8
6  2 (4

4  3 (4
12  4 (16

6  
 دارد؟» سفيد«با نت  چه نسبتي» دوالچنگ« -31

1(16
8)3  برابر  4 )2  1

  برابر  8 )4   1

 ، چه نام دارد؟مقابلشكل  -32
    سكوت گرد ) 1
    سكوت سفيد ) 2
    گرد مضاعف ) 3
  سكوت گرد مضاعف ) 4

 است؟» چنگ«هاي زير، برابر با چند نت  مجموع شكل -33
1 (10  
2 (11  
3 (12  
4 (13   

 شكل زير، برابر با كدام گزينه است؟ -34
 
1(   2(  
  
  
3(     4 (  
  

 است؟» دوالچنگ«هاي زير، برابر با چند  مجموع شكل -35
1 (13  
2 (15  
3 (14  
4 (16  

+ + + + 

+ + + + 
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 گردد؟ در كدام حالت، نصف ارزش زماني نت به سكوت تبديل مي -36

1 (Staccato 2 (Mezzo Staccato 3 (Tenuto Staccato 4 (Staccatissimo 

  )74سراسري (  به ترتيب از چپ به راست چيست؟ زير،هاي  نام شكل -37
  چنگ ،گرد ،سكوت چنگ ،سياه ،چنگ) 1
  چنگ ،سفيد ،سكوت دوالچنگ ،سياه ،دوالچنگ )2
  چنگ ،سفيد ،سكوت چنگ ،سياه ،دوالچنگ) 3
  چنگ ،سفيد ،سكوت سياه ،چنگ ،سياه )4
  

  )74سراسري (  :معادل است با                    هاي كشش نت -38
  چنگدوال پنج) 4  دار چنگ نقطه دو) 3  چهار چنگ) 2  يك سفيد) 1

  )74سراسري (  كدام است؟ ،نويسي با توجه به نت كسر ميزان عبارت ريتميك زير، -39
  
  
  
1( 4

2  2( 4
3  3( 8

  3و  2موارد  )4  6
  )74سراسري (  در چيست؟، 12/8 و 15/8 ،6/8 هاي تفاوت ميزان -40

  ها تندي و كندي حركت آن) 2    ها نهاي آ تعداد ضرب) 1
  ها آنهاي  شكل ضرب) 4    ها ساده و تركيبي بودن آن) 3
  

  )74سراسري (  :يعني                                 در باال يا زير نت نقطه -41

1(4
  .شود ت، اجرا شده و بقيه، تبديل به سكوت ميزماني آن ن ارزش 1

  .شود اجرا شده و بقيه، تبديل به سكوت مي نصف ارزش زماني آن نت،) 2

3(4
  .شود زماني آن نت، اجرا شده و بقيه، تبديل به سكوت مي ارزش 3

  .شود اضافه مي نيم تا دو برابر، به ارزش آن نتو يك) 4
  )75سراسري (  شوند؟ ترتيب از چپ به راست چه ناميده مي بهزير، هاي  شكل -42

  چنگ ،چنگال سه ،سكوت سياه ،سفيد ،دار سياه نقطه ،سكوت چنگ) 1
  چنگ ،سفيد ،سكوت چنگ ،گرد ،دار سياه نقطه ،سكوت سياه )2
  چنگ ،سفيد ،سكوت چنگ ،دوالچنگ ،دار سياه نقطه ،سكوت سياه) 3
  سفيد ،چنگ ،چنگ ت دوالسكو ،دوالچنگ ،سياه ،سكوت سفيد )4
  

  )75سراسري (  :معادل است با                        هاي مجموع كشش نت -43
  چنگج دوالپن) 2    سه چنگ) 1

  دار سياه نقطه) 4    سياه) 3
  )75سراسري (  يك ضرب است؟ »دار سياه نقطه« ،هاي زير يك از ميزان در كدام -44

1( 8
6  2( 8

5  3( 4
7  4( 16

12 
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  )75سراسري (  :معادل است با               شكل -45
  شش دوالچنگ) 2    چنگهفت دوال )1

  دار چنگ نقطهسه دوال) 4    چنگال پنج سه) 3
8در ميزان -46

  )75سراسري (  :3

  .چنگ داريمدوال دو ب،و در هر ضر چنگسه  در هر ميزان،) 1
  .سه چنگ داريم سه سياه و در هر ضرب، در هر ميزان، )2
  .سه چنگ داريم در هر ميزان، شش چنگ و در هر ضرب،) 3
  .يك چنگ داريم دار و در هر ضرب، سه سياه نقطه در هر ميزان، )4

  )75سراسري (  ؟كدام است ،زير كسر ميزان عبارت ريتميك -47
  
  
  
1( 4

2  2( 4
6  3( 8

5  4( 16
6  

  )76سراسري (  )از چپ به راست( چيست؟زير، هاي  نام شكل -48
  سكوت چنگ ،سكوت سفيد ،سفيد ،گرد) 1
  سكوت سياه ،سكوت گرد ،سفيد ،گرد مضاعف )2
  سكوت چنگ ،سكوت سفيد ،سفيد ،گرد مضاعف) 3
  سكوت سياه ،سكوت سفيد ،سفيد ،گرد مضاعف )4

  )76سراسري (  برابر كدام است؟زير، هاي  شكل مجموع -49
  يك گرد) 1
  دار يك گرد نقطه )2
  دار يك سفيد نقطه) 3
  نقطهيك سفيد دو )4

  )76سراسري (  )از چپ به راست( هاي زير چيست؟ عناوين شكل ،ها در تقسيمات نت -50
  مضاعفي  تريوله ،رتولهكوا ،تريوله) 1
  كستولهس ،دوئوله ،تريوله )2
  كستولهس ،باينري ،ترنري) 3
    كستولهس ،دوئوله ،ي مضاعف تريوله )4

  )77سراسري (  )از چپ به راست(چيست؟  زير،هاي  نام شكل -51
  چنگ ،سكوت سياه ،دوالچنگ ،سياه) 1
  سكوت چنگ ،سكوت سفيد ،چنگ ،سياه )2
  سكوت چنگ ،سكوت سياه ،چنگ ،سياه) 3
  سكوت چنگ ،سكوت سياه ،سياه ،سفيد )4

  )78سراسري (  )از چپ به راست: (اند از به ترتيب عبارت ،هاي زير نت -52
    سياه ،سفيد ،چنگ ،گرد) 1
  دوالچنگ ،چنگ ،سياه ،گرد) 2
    چنگ ،سياه ،دوالچنگ ،سفيد) 3
  چنگدوال ،سياه ،چنگ ،سفيد )4
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8كسر ميزان -53
  )78ري سراس(  :معرف ميزاني است ،12

  دار ضربي تركيبي با شكل ضرب سياه نقطه سه) 2  ربي تركيبي با شكل ضرب چنگض سه) 1
  ضربي ساده با شكل ضرب چنگچهار) 4  دار اه نقطهضربي تركيبي با شكل ضرب سيچهار) 3

  )78سراسري (  :برابر است با زير،هاي  مجموع شكل -54
  و يك چنگ يك نت سفيد) 1
  دار يك نت سفيد نقطه )2
  نت گرد يك) 3
  دار يك نت گرد نقطه )4

4كسر ميزان  -55
  )78سراسري (  :معرف ميزاني است ،3

  ضربي تركيبي با شكل ضرب چنگ سه) 2  سياهضربي ساده با شكل ضرب  سه) 1
  دار ضربي ساده با شكل ضرب سفيد نقطه سه) 4  ضربي لنگ با شكل ضرب سفيد سه) 3

  )79سراسري (  :اند از ت عبارتاز چپ به راسزير، هاي  شكل -56
  سكوت چنگ ،سكوت سفيد ،چنگ ،سفيد ،گرد) 1
  سكوت چنگ ،سكوت سياه ،چنگ ،سفيد ،گرد )2
  سكوت چنگ ،سكوت گرد ،چنگ ،گرد ،يدسف) 3
  سكوت سياه ،سكوت سفيد ،چنگ ،گرد ،سفيد )4

  )79سراسري (  :برابر است با زير،هاي  جمع ارزش -57
      يك سفيد) 1
  دار هيك گرد نقط) 2
      نقطهيك سفيد دو) 3
  دار يك سفيد نقطه) 4

  )80سراسري (  :ميزاني است ،6/8ميزان  -58
  ضربي تركيبيدو) 4  ضربي سادهدو) 3  ضربي ساده سه) 2  ي تركيبيضرب سه) 1

  )81سراسري (  از چپ به راست چيست؟ زير،هاي  نام شكل -59
  چنگ ،گرد ،سياه ،سفيد) 1
  چنگ ،سفيد ،سياه ،گرد) 2
  سياه ،سفيد ،چنگ ،فگرد مضاع) 3
  سفيد ،چنگ ،سياه ،گرد مضاعف) 4

  )81سراسري (  :برابر است با زير،هاي  مجموع شكل -60
      يك سفيد) 1
  دار يك سياه نقطه) 2
    نقطهيك سياه دو) 3
  دار يك سفيد نقطه) 4

  )81سراسري (  )از چپ به راست( چيست؟ زيرهاي  عناوين شكل ،ها در تقسيمات نت -61
  لهپودراكو ،هسكستول ،تريوله) 1
  دوئوله ،سكستوله ،تريوله) 2
  تريوله ،سكستوله ،دوئوله) 3
  دوئوله ،تريوله ،سكستوله) 4
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  )81آزاد (  چه ميزاني است؟ ،2/4ميزان  -62
  ساده )4  لنگ) 3  تركيبي) 2  مختلط) 1
  

  )81آزاد (  چه نام دارد؟ ،در موسيقي  عالمت           -63
 سفيد) 4  سياه) 3  دوالچنگ) 2  چنگ) 1
  

  )82سراسري (    است؟ »گرد«معادل چه مقدار                 »سياه«ش زماني نت ارز -64

1(4
1  2(8

1  3(16
1  4(32

1  

  )82آزاد (  باشد؟ معادل كدام گزينه مي ،هنگ نت سياهآ ضرب -65
2)2  ضرب 1) 1

4)4  ضرب 2) 3  ضرب 1
  ضرب 1

  )83سراسري (  رود؟ چند ضرب به شمار مي ،هشتم –در ميزان شش  »سياه«نت  -66
  نيم ضرب) 4  يك ضرب) 3  دو ضرب) 2  دو سوم ضرب) 1

  )84آزاد (  .رود كار مي ديگر به ي موسيقي است و براي جدا كردن صداهاي موسيقي از يك ، برابر نهاده. . . -67
  سكوت) 4  آكورد) 3  وزن) 2  ميزان) 1

  )84آزاد (  آهنگ نت سياه، معادل كدام گزينه است؟ ضرب -68
1(1  2(8

1  3(4
1  4(32

1  

  )85آزاد (  باشد؟ الچنگ، معادل چند ضرب مي نت سه -69
1 (2  2(16

1  3 (8
1  4(4

1  

  )86آزاد (  گر كدام گزينه است؟ بيان«      » عالمت  -70

  چنگ) 4  گرد سكوت) 3  سياه) 2  دوالچنگ) 1
 )90سراسري (   شود؟   سنكوپ در موسيقي چگونه ايجاد مي -71

  يبا اتحاد دو ضرب متوال) 2    با تغيير نوع ميزان) 1
  جايي تأكيد يك ضرب قوي به روي يك ضرب ضعيف با جابه) 4  با ايجاد سكوت روي يك ضرب) 3
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8در ميزان   »4«   ي گزينه - 1
  .يك ضرب است »دار سياه نقطه« ،6

   »3«   ي گزينه - 2

  
  
  

4 نماي ميزان  »2«   ي گزينه - 3
10 2 به كسر 

  .نيست »تركيبي« ، پسشود تقسيم نمي3

   »3«   ي گزينه - 4

  .محاسبه كنيم كافي است ميزان اول را به روش زير
  
  

 6/16هـا   وجود داشته باشـد و در بـين گزينـه   » دار چنگ نقطه«پس بايستي دنبال ميزاني باشيم كه در هر ضرب آن يك 
  .است يچنين ميزان

  .قويهاي  يا ضربفتن سكوت به جاي ضرب يعني قرار گر »ضد ضرب«  »1«   ي گزينه - 5

8مورد نظر، عبارت  نماي ميزان  »2«   ي گزينه - 6
  .است) ساده( 4

4نماي ميزان ي دهنده ، نشانمورد نظر ي قطعه  »2«   ي گزينه - 7
4   .است »ساده«و  

4 نماي ميزان گرنشان ،»C«عالمت   »3«   ي گزينه - 8
  .است 4

16 ،مورد نظر نماي ميزان  »4«   ي گزينه - 9
  .است» تركيبي«و  9

4 ،مورد نظر نماي ميزان  »1«   ي گزينه -10
  .است) ساده( 2

4 ،مورد نظر نماي ميزان  »3«   ي گزينه -11
  .است »ساده«و  4

8 نما ميزان اي ر در قطعهاگ  »3«   ي گزينه -12
  .داشت ، نتنت چنگ 4 ي توان به اندازه باشد، در هر ميزان مي 4

8 نماي ميزان  »4«   ي گزينه -13
  .»ضربي تركيبيدو«ست ا ميزاني ،6

  .»دوئوله«و  »تريوله« ،»كواردوپله«: ست ازا چپ به راست عبارت مورد نظر، ازنام عالئم   »3«   ي گزينه -14

8 هاي تفاوت ميزان  »3«   ي گزينه -15
9 8و  

  .هستند »تركيبي«و هر دو نيز  بودهزيرا در نوع ضرب، يكي  هاست، آندر تعداد ضرب  ،12

  .نام دارد »سكستوله«، شود چهارتايي است به شش قسمت تقسيم نتي كه داراي تقسيمات  هرگاه  »3«   ي گزينه -16
  .گويند» سكستوله«نت را  4نت در مدت زمان  6اجراي   »4«   ي گزينه -17
  .نام دارد »دوئوله«تايي است به دو قسمت مساوي تقسيم شود،  نتي كه داراي تقسيمات سه هرگاه  »3«   ي گزينه -18
  .است 3/2برابر با  ،باشيماي كه در هر ميزان آن معادل سه نت سفيد داشته  قطعه نماي ميزان  »1«   ي گزينه -19

8در ميزان   »3«   ي گزينه -20
  .است »دار سياه نقطه« ، واحد هر ضرب9

 سومهاي فصلي تستنامهپاسخ

+ = =+ + + + + + = + 

+ + + = + = 
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8 نماي ميزان  »1«   ي گزينه -21
  .است »ضربي تركيبيچهار« ،12

4 ،مورد نظر نماي ميزان  »4«   ي گزينه -22
  .است) ساده( 2

4 ،مورد نظر نماي ميزان  »2«   ي گزينه -23
4   .است »ساده«و  

4نماي ميزان گرنشان ،»C«عالمت   »4«   ي گزينه -24
  .گردد در جاي خالي قرار گيرد، ميزان تكميل مي »4«ي اگر گزينهبنابراين  ؛است 4

8 ،»3«ي گزينهنماي  ميزان  »3«   ي گزينه -25
6   .است 

2 نماي ميزان  »1«   ي گزينه -26
  .»سفيد«با شكل ضرب  »ضربي سه«، »ساده« ي استنماي ميزان، 3

8 ،مورد نظر نماي ميزان  »4«   ي گزينه -27
 .است )لنگ( 11

 .است» سنكوپ«ضد ضرب نوعي از  نام دارد؛» ضد ضرب«به وجود آمده  حالت  »2«   ي گزينه -28

در ميزان  »سياه«  »1«   ي گزينه -29
16
6، 3

 .ضرب است4
16
  .»دار چنگ نقطه«ميزاني است دو ضربي تركيبي با شكل ضرب  6

8در ميزان  »سياه«نت   »1«   ي گزينه -30
6،3

 .ضرب است 2

8دوالچنگ،  »3«ي گزينه -31
16طور نت سفيد است و همين 1

 .نت چنگ برابر است 8نت گرد؛ يعني يك نت سفيد، با وزن  1

 .د استيعني دو برابر سكوت گر »سكوت گرد مضاعف«شكل مورد نظر چون فضاي بين دو خط را كامالً پوشانده است،   »4«ي گزينه -32

   »2«ي گزينه -33

  
  
  

 .نت چنگ پاسخ درست است 11پس در مجموع، 

4هرگاه دو نقطه جلوي نتي قرار گيرد،  »3«ي گزينه -34
4گردد؛ وزن نت به خودش اضافه مي 3

تر از  وزن هر نت برابر است با وزن نت پايين 3

 ).ها اسب نتدر ترتيب تن(دار  خود نت ولي نقطه

   »4«ي گزينه -35

  
  
  

 .نت دوالچنگ پاسخ درست است 16پس در مجموع، 

گيرد، نصف ارزش زماني آن نـت اجـرا و نصـف     اي در باال يا پايين نتي قرار مي كه نقطه »Staccato«يا » مقطع«در حالت   »1«ي گزينه -36
  .شود ديگر به سكوت تبديل مي

ضرب و دو برابـر يـك نـت     4 برابر »گرد«، هر نت  بگيريمدر نظر سياه را واحد ضرب  اگر تايي اشكال نتدر تقسيمات دو  »3«ي گزينه -37
يك ضرب و دو برابر يك نـت  برابر  »سياه«هر نت  ؛ضرب و دو برابر يك نت سياه است 2برابر  »سفيد«هر نت  ؛سفيد است
طور متوالي ادامـه   وتايي بهد اين تقسيمات. چنگ استر نيم ضرب و دو برابر يك نت دوالبراب »چنگ«هر نت  ؛چنگ است

 . ها هم همين تقسيمات وجود دارد  تبراي سكو ضمناً . دارد

2( ) )12(  4( ) 2
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يعنـي  (شـود  اضـافه   كشش نتي نصف ديرند نت به  شود كه به اندازه وجود نقطه در سمت راست يك نت باعث مي: نكته
 مـثالً (شود  ه ارزش زماني نت افزوده ميب ي قبل هر بار نصف دفعه ،هاي ديگر با اضافه شدن نقطه). برابر شود 5/1ارزش نت 

 .)شود برابر مي 75/1 ، با دو نقطهيك نت ارزش زماني 

  
  
  
  
  
  
  

 :برابر است با                     »4«ي گزينه -38

  
  
  

8ها به صورت دو ضربي است، ميزان جايي كه نگارش نت از آن  »3«ي گزينه -39
  .است 6

 .كند هاست كه فرق مي است و تعداد ضرب »دار سياه نقطه«ها  هاي داده شده، شكل ضرب ناي ميز در همه  »1«ي گزينه -40

  ضربي تركيبي 2: 6/8
  تركيبيضربي  5: 15/8
  ضربي تركيبي 4: 12/8

 : كنيم به اين صورت اجرا مي ،شناسيم مي »استكاتو«را كه به نام  اين تكنيك  »2«ي گزينه -41

  .كنيم قسمت سكوت و نت تقسيم مي دوارزش زماني نت مربوطه را به  -1
 .ي سكوت را كنيم و بعد نصفه ي نت را اجرا مي ابتدا نصفه -2

  .37ل رجوع شود به پاسخ سؤا  »3«ي گزينه -42
دار  و يك چنـگ نقطـه  ) دنشو الچنگ اجرا ميدوكه در زمان (شكل تريوله   دوالچنگ به 3 :اند از عبارتمورد نظر، هاي  نت  »2«ي گزينه -43

  . دوالچنگ است 5ها برابر  نت، مدت كشش  پس در مجموع ؛دوالچنگ است 3كه معادل 
  دار ضربي تركيبي با شكل ضرب سياه نقطه 2ميزان : 6/8  »1«ي گزينه -44

  ضربي مختلط ساده با شكل ضرب چنگ 5ميزان : 5/8
  شكل ضرب سياهبا ضربي مختلط ساده  7ميزان : 7/4

  دار نقطهضربي تركيبي با شكل ضرب چنگ  4ميزان : 12/16
 6معـادل  هـا   نـت پس در مجموع ارزش زماني  ، دوالچنگ ارزش زماني دارد 2دوالچنگ و نت چنگ برابر  4نت سياه برابر   »2«ي گزينه -45

  . دوالچنگ است
  . باشد مي »چنگ«ن آكه شكل ضرب  ستا  اي« ضربي ساده سه«ميزان معرف  ،3/8 كسر ميزان  »1«ي گزينه -46
اين گفته در آخرين ميزان بـه  ( .2/4 ، يعني ميزان است »سياه«با شكل ضرب  »ضربيدو«ميزاني شده، ميزان عبارت داده   »1«ي گزينه -47

   .)وضوح قابل مشاهده است

 دار هاي نقطهارزش

     5
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  . 37رجوع شود به پاسخ سؤال   »4«ي گزينه -48
 5/1ها  پس مجموع كل ارزش زماني نت ؛است )نصف يك نت سفيد(معادل يك نت سياه  ،مجموع ارزش زماني دو نت چنگ  »3«ي گزينه -49

  . دار ، يعني يك سفيد نقطه برابر نت سفيد است
  . نت از همان نوع 2در مدت زمان  ،شكل عبارت است از اجراي سه نت هم) يا سه بر دو( »تريوله«  »2«ي گزينه -50

  . نت از همان نوع 3در مدت زمان  ،شكل عبارت است از اجراي دو نت هم) دو بر سه يا( »دوئوله«
  . نت از همان نوع 4در مدت زمان  ،لكش  عبارت است از اجراي شش نت هم) چهارشش بر  يا( »سكستوله«

هـا   نت است كه مجموع ارزش زماني  ، مهم اين ها به يك شكل نيستند ي نت البته در اين گونه تقسيمات هميشه همه: توجه
  . هاي گفته شده باشد معادل نت

  
  
  

  . 37رجوع شود به پاسخ سؤال   »3«ي گزينه -51
 . 37رجوع شود به پاسخ سؤال   »4«ي گزينه -52

2هاي تركيبي اگر صورت كسر ميزان را بر نادر ميز  »3«ي گزينه -53
در  ؛آيـد  ي ميزان تركيبي بـه دسـت مـي    ميزان سادهتقسيم كنيم،  3

2را تقسيم بر 12/8اگر  جا اين
ميزاني اسـت   12/8است كه  آن ي دهنده نشانرسيم كه اين  مي 4/4 به كسر ميزان ،كنيم 3

جـا ضـرب    آيد كه در اين ها به دست مي ي آن دار كردن ضرب ميزان ساده از نقطه نيز نوع ضرب آن ؛»چهارضربي تركيبي«
  .دهد نوع ضرب ميزان تركيبي آن را نشان مي »دار سياه نقطه«دار آن يعني  نقطه پس ،ميزان ساده سياه است

  .چنگ است 5، معادلداده شدههاي  ع ارزش نتمجمو  »1«ي گزينه -54
را به تعداد مخـرج كسـر    »گرد«دهد و اگر نت  هاي يك ميزان را نشان مي تعداد ضرب صورت كسر  ،»ساده«هاي  نادر ميز  »1«ي گزينه -55

 .آيد دست مي  ميزان تقسيم كنيم، شكل ضرب به

 .»سكوت چنگ« و» سكوت گرد« ،»چنگ« ،»گرد« ،»سفيد«: اند از ه راست عبارتهاي مورد نظر، از چپ ب شكل  »3«ي گزينه -56

 
  »4«ي گزينه -57

  
  

  . باشد مي »دار سياه نقطه« ،است كه شكل هر ضرب آن »ضربي تركيبيدو« ميزان ،6/8  »4«ي گزينه -58
  .»چنگ« و» گرد«، »سياه«، »سفيد«: از است  ورد نظر، از چپ به راست عبارتهاي م شكلنام   »1«ي گزينه -59
  .)يك ضرب/751( است »سياه دونقطه«ر با يك نت براب ي مورد نظر، ها مجموع شكل  »3«ي گزينه -60
 و )4بـر  6تقسـيم ( »كستولهس«، )3بر 2تقسيم( »دوئوله«: اند از هاي مورد نظر، از چپ به راست عبارت شكلعناوين   »3«ي گزينه -61

  ).2بر 3تقسيم( »تريوله«
  .باشد مي» سياه«هر ضرب آن معادل يك  كه »ساده«ست ا ميزاني ،2/4ميزان   »4«ي گزينه -62
  .است» چنگ«عالمت داده شده، نشانگر   »1«ي گزينه -63

4،پس يك سياه ،برابر است »سياه«با چهار  »گرد«هر   »1«ي گزينه -64
  .گرد است 1
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  .آهنگ نت سياه، معادل يك ضرب است ضرب  » 1«ي گزينه -65
 .، دو سوم واحد ضرب است»سياه«پس نت  ؛باشد مي »دار سياه نقطه«است و شكل ضرب  »تركيبي«يك ميزان  ،6/8 ميزان  »1«ي گزينه -66

  .رود كار مي نواختي و تفكيك اصوات موسيقي به عامل اصلي تنوع و تضاد در موسيقي است و براي دوري از يكسكوت،   »4«ي گزينه -67

4نـت سـياه،  . باشد آهنگ، همان وزن يا ديرند يا نسبت وزن يك نت نسبت به نت واحد يعني نت گرد مي منظور از ضرب  »3«ي گزينه -68
1 

  .نت گرد است

16ي  الچنگ از حيث تناسب وزني، به اندازه هس  »2«ي گزينه -69
  .نت گرد، ارزش زماني دارد 1

 . شكل متعلق به سكوت سياه است  »2«ي گزينه -70

اي  جـايي لحظـه   تر، از جابه جايي تأكيد ضرب قوي به روي يك ضرب ضعيف يا به كالمي ساده سنكوپ در موسيقي با جابه  »4«ي گزينه -71
  .شود هاي ديگر ايجاد مي ا چند ميزان از ضرب اول به ضربتأكيد در يك ي
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 ؟است »افزودهيكم « ،يك از فواصل زير كدام - 1
  دو بمل تا دو ديز) 4  ديز دو تا دو) 3  بمل دو تا دو) 2  دو ديز تا دو) 1

 چه نام دارد؟ زير، نت »آنارمونيك« - 2
  بكار دو) 1
  سي ديز) 2
  سل ديز) 3
  ال بمل) 4

 شوند؟ ناميده ميچه  زير، از چپ به راستفواصل  - 3
  زرگچهارم افزوده، ششم ب) 1
  پنجم كاسته، ششم بزرگ) 2
  وچك، ششم كافزودهچهارم ) 3
  ، چهارم افزودهاستهششم ك) 4

 چه نام دارد؟ ،داشته باشد نيم پرده 9هفتمي كه  ي فاصله - 4
  هفتم افزوده) 4  هفتم كاسته) 3  هفتم بزرگ) 2  هفتم كوچك) 1

 ؟است »مطبوع كامل« ،يك از فواصل زير كدام - 5
  
  
1(     2(   
  
  
  
3(     4(   
  
  

 د؟نگرد تبديل مي ي ا به چه فاصله به ترتيب ،ي كروماتيك كسر شود نيم پرده »درست«و  »بزرگ«هاي  اگر از فاصله - 6
  تر كاسته، كاسته) 4  كوچك، كوچك) 3  كاسته، كاسته) 2  كوچك، كاسته) 1

 كدام است؟به ترتيب  معكوس آن،و  زير ي فاصله درستنام  - 7
  چهارم درست، پنجم درست) 1
  رگ، ششم كوچكسوم بز) 2
  چهارم درست، يازدهم درست) 3
  سوم بزرگ، دهم بزرگ) 4

 ؟ستچند كما ،»ال«تا  »سل«بين دو نت  ي فاصله - 8
  كما 9) 4  كما 10) 3  كما 8) 2  كما 5) 1

  فاصله




