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     ُکنج                             پوشش، حجاب                   

  گوشه              پرده

 اصطالح موسیقی                   نغمه                  

 

     پنجه                   سازگاری   

 چنگ           نواختنابزار موسیقی   ساز

 سازی در موسیقی                  توشۀ سفر   

 

 مسیر                  نغمه    

 راه                آهنگ

 پردۀ موسیقی، نغمه                 قصد   

 

               مقررات                 بودرختی با چوب خوش   

 در علم طب سینانام کتابی از ابن           قانون           عود
 سازی در موسیقی                سازی در موسیقی   

 

 نغمه                 دانۀ مو   

           توشۀ زندگی          نوا              تاریک   تار

 دستگاهی در موسیقی                سازی در موسیقی   

 

 غوغا، هیجان                  نی، سازی در موسیقی   

 نوعی مزه         شور                 گلو   نای

 دستگاهی در موسیقی               ای که مسعود سعد سلمان در آن زندانی بود.نام قلعه   

  

 شده از قطعات مختلفای ساختهوسیله                  رودخانه  

 قدرت و تواناییستگاه         د                         فرزند   رود

 اصطالح موسیقی                  سازی در موسیقی   
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 ناسازگار        جایگاه   

 مخالف                  مقام

 موسیقیای در گوشه       پردۀ موسیقی   

 

 هادست                                        زبان رایج دورۀ اشکانیان و ساسانیان       

  نیرنگ         دستان                      نام سلسلۀ پادشاهی پس از قاجاریه       پهلوی

 مخفف داستان                               شد.نوعی سکۀ طال که در زمان سلسلۀ پهلوی ضرب می      

 نغمه                                            ای در موسیقیگوشه     

 

 نوعی حشره        زدنضربه    

 جواز  پروانه                 ضرب

 ای در موسیقیگوشه         تنبک    

 

 خردشده            وقت   

 شکسته                 گاه  

 ای در موسیقیگوشه             آواز   

 

 نام شهری          نام کشوری      

 اصفهان                عراق

 ای در موسیقیپرده         ای در موسیقیپرده    

 

 نام شهری      جزیرۀ عربستانناحیۀ غرب شبه نام تاریخی      

 زابل                    حجاز

 ای در موسیقیگوشه        ای در موسیقیپرده     

     

 کردنتنبیه           کردنمهربانی                 

 زدن                   (نوازشنواختن )

 نواختنموسیقی         نواختن ساز موسیقی                    
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 ظلم               فریاد      

 بیداد          عدل     داد

 ای در موسیقیگوشه            از مصدر دادن بن ماضی      

 ای در موسیقیگوشه      

 

 نام شهری            پایین       

 بم            زیر   

 صدای درشت، متضاد زیر          صدای نازک، متضاد بم     

 

 آسمان              مبارک و فرخنده           

 سپهر          همایون

 ای در موسیقیگوشه              دستگاهی در موسیقی         

 

 پذیردل                ابر سفید         

 دلکش                        رباب  

 ای در موسیقیگوشه                سازی در موسیقی        

 

 شاهانه                           عاشقان        

 خسروانی                                عشاق

 ای در موسیقیگوشه                     های موسیقیاز مقام                        

 

 غمزه                   اندوهگین       

 کرشمه           حزین

 ای در موسیقیگوشه                  ای در موسیقیگوشه      

 

 دیوار                   دریدندر حال جامه               

 حصار            درانجامه

 ای در موسیقیگوشه                  ای در موسیقیگوشه             


