
                                Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

 Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci 

 

 

 

   Ixtisas: Xanəndəlik 

   Kurs:   II  

   Fənn:   Elementar musiqi nəzəriyyəsi 

 

 İmtahan sualları: 

 

    I.    1.“b” səsindən mürəkkb intervalları qurmaq. 

2.“es” səsindən mürəkkb intervalları qurmaq. 

3.“fis” səsindən sadə intervalları qurmaq.  

4. A-dur: üçtonlu intervalları qurmaq. (I cüt)  

5. D-dur: üçtonlu intervalları qurmaq (II). 

           6. fis moll: xasiyyətli intervalları qurmaq.  

7. “d” səsindən sadə intervalları qurmaq.  

8. h-moll üçtonlu intervalları qurmaq (I cüt).  

9. B-dur xasiyyətli intervalları qurmaq.  

10. C-dur üçtonlu intervalları qurmaq (II cüt). 

 

    II.   11.Dominant septakkord və onun dönmələri haqqında məlumat.h moll D7 və dönmələrini  

qurmaq. 

           12.İntervallar haqqında ümumi məlumat. 

           13. VII7  və onun dönmələri haqqında məlumat. e moll VII7 və dönmələrini həlli ilə 

qurmaq. 

           14.Qədim ladlar  haqqında.   

15.Tetraxord haqqında məlumat. 

           16.Qamma və onun pillələri haqqında məlumat, Major və minor qammaları haqqında.  

           17.Art3 və Əsk3 haqqında məlumat. E dur  Art3 və Əsk3 həlli ilə qurmaq. 

           18. II7  akkord və onun dönmələri haqqında məlumat. A dur II7 və dönmələrini həlli ilə 

qurmaq. 

           19. Üçsəsli akkordlar  haqqında məlumat. a moll əsas üçsəsli və dönmələrini qurmaq. 

           20. Xasiyyətli intervallar haqqında məlumat. B dur xasiyyətli intervalları qurmaq.  

           21. Üçtonlu intervallar haqqında məlumat. f moll üçtonlu intervalları qurmaq. (I. II cüt) 

    

 

    III. 22 C-dur akkordu T-ya həll etmək: D7 

23.a-moll:  D65 

24.fis moll: D2 

25.e-moll:  D43                             

26.D dur:  D7  

27.G dur: D7 

28.A dur D65 

29.F-dur: D7                                                                                                                                     

30.E moll: D43 

31.F dur: D7    

 

   

 



 IV.  32 .“d” səsindən harmonik minor, lidik lad qurmaq.  

33.“c” səsindən melodik major, dorik lad qurmaq.  

34.“g”səsindən natural minor, eolik lad qurmaq. 

35.“a” səsindən melodik minor. Frigik lad qurmaq. 

36.“ h” səsindən natural major, miksolidik lad qurmaq. 

37.” f” səsindən natural minor, frigik lad qurmaq. 

38. “a” səsindən harmonik minor, frigik lad qurmaq. 

39.”e” səsindən harmonik minor, dorik lad qurmaq. 

40.”e” səsindən harmonik major, ionik lad qurmaq.                                                                                                                                                                                           

41.”fis” səsindən harmonik minor, frigik lad qurmaq. 

42.“b” səsindən harmonik major, lidik lad qurmaq.  

        

    V.   43.c moll akkord ardıcıllığı qurmaq:     T-D43-T-S-S6-D-D7-T(n)-S64-T. 

           44.As dur akkord ardıcıllığı qurmaq:    T-S-D2-T6-S-S6-D7-T(n). 

           45.f moll  akkord ardıcıllığı qurmaq:    T-S- D2-T6-S-S6-D7-T(n). 

           46.Gdur   akkord ardıcıllığı qurmaq:     T-D64-T6-D2-T6-S-S6-D7-T(n) 

           47.e moll  akkord ardıcıllığı qurmaq:    T-S-D-D6-D65-T-S64-T. 

           48.d moll akkord ardıcıllığı qurmaq:     T-S-D2-T6-D65-T. 

           49.a moll akkord ardıcıllığı qurmaq:     T-S- D2-T6-S-S6-D7-T(n) 

           50.Ddur   akkord ardıcıllığı qurmaq:     T-S-D2-T6-S-D-D6-D65-T. 
 

 

               Fənn müəllimi: ______________ S.Mirzəcanova 

                       FBK sədri: ______________ Z.Əliyeva 


