
  
 

 یفرهنگ و ارشاد اسالم آواز جهانینمونه سواالت 

 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار
 صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟  .1

  ب(  فشار بيشتر هوا   الف( باز کردن دهان
 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي  کشيده شده تارهاي صوتي  ج(

 کلي صداي زنان از زير به بم کدام است؟ تقسيم بندي  .2
 ب(  سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو   الف( سوپرانو، تنور، آلتو

 د( آلتو، متسو سوپرانو، سوپرانو  سوپرانو، آلتو، متسو سوپرانو  ج(
 آواز خوانان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟  .3

 د( دو و نيم اکتاو نيم اکتاو يک و  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 کدام حالت براي اجراي آواز مناسب تر است؟  .4

 د( هيچ کدام  هر دو حالت  ج(  ب(  ايستاده  الف( نشسته
 وسعت صداي خواننده به چه عواملي بستگي دارد؟  .5

 د( همه ي موارد تعليم و تمرين ج(  ب(  ژنتيک الف( شرايط فيزيکي
 ر است؟ کدام صدا از بقيه صداها، بم ت .6

 د( باس   تنور  ج(   ب(  آلتو  الف( سوپرانو
 جزء کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .7

 چوبي –ب( سازهاي بادي   آرشه اي –الف( سازهاي زهي 
 د( سازهاي کوبه اي  زخمه اي –ج( سازهاي زهي  .8
 ، نتهاي تنال )درجات اصلي( کدامند؟ "دو ماژور"در توناليته  .9

 د( فا ديز، سل، سي  دو، فا، سل  ج(  ب(  ر، سل، ال و، مي، سلالف( د
 يک ترياد کوچک )آکورد سه صدايي مينور( از چه فواصلي تشکيل شده است؟  .11

 ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک  الف( سوم کوچک + سوم بزرگ
 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ  سوم کوچک + سوم کوچک  ج(

 صحيح مي باشد ؟ "ريتم"يف کدام يک از گزينه هاي زير براي تعر .11
 الف( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مختلف
 ب( تقسيمات نامتوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  ج( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي
  هيچ کدام د(

 ت؟هاي زير اسيک از گزينهبه معناي کدام "دوئت"در موسيقي اصطالح  .12
 کدامد( هيچ  دونوازي  ج(  ب(  گروه نوازي  الف( تکنوازي

 در موسيقي، چپ کوک مخصوص صداي...........................است. .13
 د( کودکان دختران و پسران ج(  ب(  زنان  الف( مردان

 اگر هر نت با آرشه ي مجزا نواخته شود به آن چه مي گويند؟ .14
 د( زينت  دتاشهج(   ب( پيتزيکاتو  الف( گليساندو

 است؟ "مونوفونيک"کدام يک از گزينه هاي زير در موسيقي به معناي  .15
 د( چند صدايي  ج( سه صدايي  ب( دو صدايي  الف( تک صدايي

 ساده ترين آکورد در يک  ارکستر .................. است. .16
 د( هيچ کدام  ج( چهارتايي  ب(  دوتايي  الف( سه تايي



 

 
 

2 

 

 ير چگونه توليد مي شوند؟ در آوازخواني صداهاي ز .17
  ب(  فشار بيشتر هوا  الف( باز کردن دهان

 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي کشيده شدن تارهاي صوتي  ج(
 وسعت صداي يک فرد تعليم نديده معموالٌ چقدر است؟  .18

 د( دو نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 ه کمتر در گروه کر است؟ کدام بخش نيازمند تعداد خوانند .19

 د(  باس   تنور  ج(   ب( آلتو   الف( سوپرانو
 معمول ترين و ابتدايي ترين شيوه اجراي موسيقي کدام است؟  .21

 د( هيچ کدام  هم نوازي  ج(   ب(  آواز الف( نوازندگي ساز
 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟ .21

 د( همه ي موارد کوک خواندن  ج(    ترل تنفسب(  کن الف( استفاده از محدوده وسيع صوتي 
 آواز خوانان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟  .22

 د( دو و نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 کوچکترين ساز  بادي ارکستر سنفونيک کدامست ؟  .23

 د( توبا  پيکولو  ج(  ب(  کالينت  الف( فلوت
 خواننده مي بايست هنگام خواندن عمل دم و بازدم را از کدام قسمت بدن اجرا کند ؟يک  .24

 د( قفسه سينه  ج( ديافراگم   ب( گلو  الف( حنجره
 کدام يک از ويژگيهاي زير از اصوات موسيقي به شمار نمي آيد؟  .25

 د( دامنه  رنگ صوتي  ج(  ب(  زير و بمي  الف( شدت
 ز دسته سازهاي زير است؟جزء کدام يک ا "کنترباس"ساز  .26

 چوبي –ب( سازهاي بادي   آرشه اي –الف( سازهاي زهي 
 د( سازهاي کوبه اي  زخمه اي –ج( سازهاي زهي  .27
 نام نت روبرو چيست؟  .28

 د( دو  فا  ج(  ب(  ال  الف( مي

 دليل تأثير بيشتر آواز نسبت به ساز چيست؟  .29
 ندهب(  ديده شده تصوير خوان  الف( محدوديت صداي انسان

 د( تفاوت رنگ در صداي انسانها  تلفيق کلمات با صداي انسان  ج(
 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدامست؟  .31

 ب(  سوپرانو، تنور، آلتو، باس  الف( سوپرانو، آلتو، تنور، باس
 د( آلتو، تنور، سوپرانو، باس  باس، تنور، آلتو، سوپرانو  ج(

 ارت روبرو مناسب است؟ کدام ميزان نما براي عب .31

   2الف(    .32
33. 4 

 8ب(  .34
35. 4  

 4      ج( .36
37. 4   

 6د(    .38
39. 8 

 
 ويولن سل متعلق به کدام  يک ازگروه از سازهاي زير است؟  .41

 د( ايديوفون  ممبرانوفون  ج(  ب(  آيروفون  الف( کوردو فون
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 در آوازخواني صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟  .41
  شار بيشتر هواب(  ف   الف( باز کردن دهان

 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي  کشيده شدن تارهاي صوتي  ج(
 وسعت صداي يک فرد تعليم نديده معموالٌ چقدر است؟  .42

 د( دو نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 کدام بخش نيازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟  .43

 د(  باس   تنور  ج(   ب( آلتو   الف( سوپرانو
 معمول ترين و ابتدايي ترين شيوه اجراي موسيقي کدام است؟  .44

 د( هيچ کدام  هم نوازي  ج(   ب(  آواز الف( نوازندگي ساز
 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟  .45

 د( همه ي موارد کوک خواندن  ج(   ب(  کنترل تنفس الف( استفاده از محدوده وسيع صوتي
 نان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟ آواز خوا .46

 د( دو و نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 کوچکترين ساز  بادي ارکستر سنفونيک کدامست ؟  .47

 د( توبا  پيکولو  ج(  ب(  کالينت  الف( فلوت
 کدام قسمت بدن اجرا کند ؟ يک خواننده مي بايست هنگام خواندن عمل دم و بازدم را از .48

 د( قفسه سينه  ج( ديافراگم   ب( گلو  الف( حنجره
 کدام يک از ويژگيهاي زير از اصوات موسيقي به شمار نمي آيد؟  .49

 د( دامنه  رنگ صوتي  ج(  ب(  زير و بمي  الف( شدت
 جزء کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .51

 چوبي –ب( سازهاي بادي   آرشه اي –الف( سازهاي زهي 
 د( سازهاي کوبه اي  زخمه اي –ج( سازهاي زهي 

 نام نت روبرو چيست؟  .51
 د( دو  فا  ج(  ب(  ال  الف( مي

 دليل تأثير بيشتر آواز نسبت به ساز چيست؟  .52
 ب(  ديده شده تصوير خواننده  الف( محدوديت صداي انسان

 صداي انسانها د( تفاوت رنگ در  تلفيق کلمات با صداي انسان  ج(
 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدامست؟  .53

 ب(  سوپرانو، تنور، آلتو، باس  الف( سوپرانو، آلتو، تنور، باس
 د( آلتو، تنور، سوپرانو، باس  باس، تنور، آلتو، سوپرانو  ج(

 ويولن سل متعلق به کدام  يک ازگروه از سازهاي زير است؟  .54
 د( ايديوفون  ممبرانوفون  ج(  آيروفون ب(   الف( کوردو فون

 کدام ميزان نما براي عبارت روبرو مناسب است؟  .55

   2الف(    .56
57. 4 

 8ب(  .58
59. 4  

 4      ج( .61
61. 4   

 6د(    .62
63. 8 

 نام ديگر کليد دو خط دوم کدام يک از گزينه هاي زير است؟  .64
 د( کليد باريتون  کليد متسوسوپرانو  ج(  ب(  کليد تنور  الف( کليد آلتو
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 وسعت صداي خواننده به چه عواملي بستگي دارد؟  .65
 د( همه ي موارد  تعليم و تمرين  ج(  ب(  ژنتيک الف( شرايط فيزيکي

 نام ترياد روبرو چيست؟  .66

 
 کدام فاصله، افزوده به شمار مي آيد؟  .67

 ال بمل  -د( مي   ال ديز   -مي  ج( سي بمل  – ب(  مي فا ديز  -الف( سي 
 در موسيقي اگر نقطه اي جلوي نتي قرار گيرد به معناي کدام يک از موارد زير است؟  .68

 ب(  نصف ارزش زمان کاسته مي گردد.  الف( نصف ارزش زمان افزوده مي گردد.
 د( همه ي موارد    ج( نصف ارزش زمان سکوت مي گردد.

 داهاي انساني کدام است؟بم ترين صدا در ص .69

 د( تنور   ج( باريتون   ب( آلتو الف( باس

 موسيقي سونات چه نوع قطعه اي است؟ .71

 ب( قطعه اي که بدون ساز اجرا شود. الف( فرمي از موسيقي که توسط يک يا دو ساز اجرا شود.

 د( همه موارد   ج( قطعه اي که گروه کر مي خواند.

 يقي سبب ايجاد .................. مي گردد.جابجايي ضرب قوي و ضعيف در موس .71

 د( سکوت   ج( آکسان  ب( سنکوپ الف( ضد ضرب

 به چه منظور مورد استفاده قرار مي گيرد ؟ "سوردين" .72

 د( موارد ب و ج ج( تغيير رنگ صوتي  ب( تضعيف صدا   الف( تقويت صدا

 دليل تاثير بيشتر آواز نسبت به صدا چيست؟   .73

 ب( ديده شده تصوير خواننده  انسانالف( محدوديت صداي 

 د( تفاوت رنگ در صداي انسانها  ج( تلفيق کلمات با صداي انسان

 وسعت صداي خواننده به چه عواملي بستگي دارد؟ .74

 د( همه موارد ج( تعليم و تمرين  ب( ژنتيک  الف( شرايط فيزيکي

 ويولن سل متعلق به کدام گروه از سازهاي زير است؟ .75

 د( ايديوفون  ج( ممبرانوفون  ب( آيروفون  الف( کوردوفون

 در آواز خواني صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟ .76

  ب( فشار بيشتر هوا  الف( باز کردن دهان

 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي ج( کشيده شدن تارهاي صوتي

 آواز خوانان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟ .77

 د( دو و نيم اکتاو ج( يک و نيم اکتاو  ب( دو اکتاو  الف( يک اکتاو

 جزء کدام دسته از سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .78

 چوبي –ب( سازهاي بادي   آرشه اي –الف( سازهاي زهي 

 د( سازهاي کوبه اي   زخمه اي –ج( سازهاي زهي  .79

 د( فا ماژور  فا مينور  ج(       ب(  دو ماژور    الف( ال مينور
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 کدام بخش نيازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟ .81

 د( باس   ( تنور ج   ب( آلتو   الف( سوپرانو

  کوچکترين ساز بادي ارکستر سنفونيک کدام است؟ .81

 د( توبا  ج( پيکولو  ب( کالينت  الف( فلوت

 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟ .82

 د( همه موارد   ج( کوک خواندن ب( کنترل تنفس الف( استفاده از محدوده وسيع صوتي

 و بازدم را از کدام قسمت بدن اجرا کند؟ يک خواننده مي بايست هنگام خواندن، عمل دم .83

 د( قفسه سينه  ج( ديافراگم   ب( گلو   الف( حنجره 

 تعليم نديده معموال چقدر است ؟فرد  کي يوسعت صدا .84

 د( دو و نيم اکتاو ج( يک و نيم اکتاو  ب( دو اکتاو  الف( يک اکتاو

 کدام فاصله، افزوده به شمار مي آيد؟ .85

 البمل -د( مي   الديز -ج( مي  سي بمل –ب( مي  فاديز –الف( سي 

 در موسيقي اگر نقطه اي جلو نتي قرار گيرد به معناي کدام يک از موارد زير است؟ .86

 گردد.ب( نصف ارزش زمان کاسته مي گردد.الف( نصف ارزش زمان افزوده مي

 د( همه موارد گردد.ج( نصف ارزش زمان سکوت مي

 ت موسيقي به شمار نمي آيد؟کدام يک از ويژگي هاي زير از اصوا .87

 د( دامنه  ج( رنگ صوتي ب( زير و بمي  الف(شدت 

 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدام است؟ .88

 ب( سوپرانو، تنور، آلتو، باس الف( سوپرانو، آلتو، تنور، باس

 د( آلتو، تنور، سوپرانو، باس ج( باس،تنور، آلتو، سوپرانو

 دوم کدام يک از گزينه هاي زير است؟نام ديگر کليد دو خط  .89

 د( کليد باريتون ج(کليد متسوسوپرانو  ب( کليد تنور  الف( کليد آلتو
 صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟  .91

 ب(  فشار بيشتر هوا  الف( باز کردن دهان
 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي کشيده شده تارهاي صوتي  ج(

 بم کدام است؟ تقسيم بندي کلي صداي زنان از زير به  .91
 ب(  سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو  الف( سوپرانو، تنور، آلتو

 د( آلتو، متسو سوپرانو، سوپرانو سوپرانو، آلتو، متسو سوپرانو  ج(
 آواز خوانان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟  .92

 ود( دو و نيم اکتا يک و نيم اکتاو  ج( ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 کدام حالت براي اجراي آواز مناسب تر است؟  .93

 د( هيچ کدام  هر دو حالت  ج(  ب(  ايستاده  الف( نشسته
 وسعت صداي خواننده به چه عواملي بستگي دارد؟  .94

 د( همه ي موارد تعليم و تمرين ج(  ب(  ژنتيک الف( شرايط فيزيکي
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 کدام صدا از بقيه صداها، بم تر است؟  .95
 د( باس   تنور  ج(   لتوب(  آ  الف( سوپرانو

 جزء کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .96
 چوبي –ب( سازهاي بادي  آرشه اي –الف( سازهاي زهي 

 د( سازهاي کوبه اي زخمه اي –ج( سازهاي زهي 
 ، نتهاي تنال )درجات اصلي( کدامند؟ "دو ماژور"در توناليته  .97

 د( فا ديز، سل، سي  و، فا، سل د ج(  ب(  ر، سل، ال الف( دو، مي، سل
 يک ترياد کوچک )آکورد سه صدايي مينور( از چه فواصلي تشکيل شده است؟  .98

 ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک الف( سوم کوچک + سوم بزرگ
 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ سوم کوچک + سوم کوچک  ج(

 صحيح مي باشد ؟ "ريتم"کدام يک از گزينه هاي زير براي تعريف  .99
 قسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مختلفالف( ت

 ب( تقسيمات نامتوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي
  ج( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  هيچ کدام د(
 هاي زير است؟يک از گزينهبه معناي کدام "دوئت"در موسيقي اصطالح  .111

 کدامد( هيچ  دونوازي  ج(  ب(  گروه نوازي  الف( تکنوازي
 در موسيقي، چپ کوک مخصوص صداي...........................است. .111

 د( کودکان دختران و پسران ج(  ب(  زنان  الف( مردان
 اگر هر نت با آرشه ي مجزا نواخته شود به آن چه مي گويند؟ .112

 د( زينت  ج( دتاشه  ب( پيتزيکاتو  الف( گليساندو
 است؟ "مونوفونيک"هاي زير در موسيقي به معناي  کدام يک از گزينه .113

 د( چند صدايي  ج( سه صدايي  ب( دو صدايي  الف( تک صدايي
 ساده ترين آکورد در يک  ارکستر .................. است. .114

 د( هيچ کدام  ج( چهارتايي  ب(  دوتايي  الف( سه تايي
 بم ترين صدا در صداهاي انساني کدام است؟ .115

 د( تنور  ج( باريتون   آلتوب(   الف( باس

 موسيقي سونات چه نوع قطعه اي است؟ .116

 ب( قطعه اي که بدون ساز اجرا شود. الف( فرمي از موسيقي که توسط يک يا دو ساز اجرا شود.

 د( همه موارد  ج( قطعه اي که گروه کر مي خواند.

 ردد.جابجايي ضرب قوي و ضعيف در موسيقي سبب ايجاد .................. مي گ .117

 د( سکوت  ج( آکسان  ب( سنکوپ  الف( ضد ضرب

 به چه منظور مورد استفاده قرار مي گيرد ؟ "سوردين" .118

 د( موارد ب و ج ج( تغيير رنگ صوتي  ب( تضعيف صدا   الف( تقويت صدا
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 دليل تاثير بيشتر آواز نسبت به صدا چيست؟   .119

 ب( ديده شده تصوير خواننده  الف( محدوديت صداي انسان

 د( تفاوت رنگ در صداي انسانها  لفيق کلمات با صداي انسانج( ت

 وسعت صداي خواننده به چه عواملي بستگي دارد؟ .111

 د( همه موارد ج( تعليم و تمرين  ب( ژنتيک  الف( شرايط فيزيکي

 ويولن سل متعلق به کدام گروه از سازهاي زير است؟ .111

 ند( ايديوفو  ج( ممبرانوفون  ب( آيروفون  الف( کوردوفون

 در آواز خواني صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟ .112

  ب( فشار بيشتر هوا   الف( باز کردن دهان

 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي  ج( کشيده شدن تارهاي صوتي

 آواز خوانان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟ .113

 اود( دو و نيم اکت ج( يک و نيم اکتاو  ب( دو اکتاو  الف( يک اکتاو

 جزء کدام دسته از سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .114

 چوبي –ب( سازهاي بادي   آرشه اي –الف( سازهاي زهي 

 د( سازهاي کوبه اي   زخمه اي –ج( سازهاي زهي 

 کدام بخش نيازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟ .115

 د( باس    ج( تنور   ب( آلتو   الف( سوپرانو

 ارکستر سنفونيک کدام است؟کوچکترين ساز بادي  .116

 د( توبا  ج( پيکولو  ب( کالينت  الف( فلوت

 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟ .117

 د( همه موارد     ج( کوک خواندن ب( کنترل تنفس الف( استفاده از محدوده وسيع صوتي

 کند؟يک خواننده مي بايست هنگام خواندن، عمل دم و بازدم را از کدام قسمت بدن اجرا  .118

 د( قفسه سينه  ج( ديافراگم   ب( گلو   الف( حنجره 

 تعليم نديده معموال چقدر است ؟فرد  کي يوسعت صدا .119

 د( دو و نيم اکتاو ج( يک و نيم اکتاو  ب( دو اکتاو  الف( يک اکتاو

 کدام فاصله، افزوده به شمار مي آيد؟ .121

 بملال -د( مي   الديز -ج( مي  سي بمل –ب( مي  فاديز –الف( سي 

 در موسيقي اگر نقطه اي جلو نتي قرار گيرد به معناي کدام يک از موارد زير است؟ .121

 گردد.ب( نصف ارزش زمان کاسته مي گردد.الف( نصف ارزش زمان افزوده مي

 د( همه موارد گردد.ج( نصف ارزش زمان سکوت مي

 کدام يک از ويژگي هاي زير از اصوات موسيقي به شمار نمي آيد؟ .122

 د( دامنه  ج( رنگ صوتي  ب( زير و بمي  الف(شدت 
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 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدام است؟ .123

 ب( سوپرانو، تنور، آلتو، باس  الف( سوپرانو، آلتو، تنور، باس

 د( آلتو، تنور، سوپرانو، باس  ج( باس،تنور، آلتو، سوپرانو

 ت؟نام ديگر کليد دو خط دوم کدام يک از گزينه هاي زير اس .124

 د( کليد باريتون ج(کليد متسوسوپرانو   ب( کليد تنور  الف( کليد آلتو
 در آوازخواني صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟  .125

  ب(  فشار بيشتر هوا   الف( باز کردن دهان
 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي  کشيده شدن تارهاي صوتي  ج(

 وسعت صداي يک فرد تعليم نديده معموالٌ چقدر است؟  .126
 د( دو نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  لف( يک اکتاوا

 کدام بخش نيازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟  .127
 د(  باس   تنور  ج(   ب( آلتو   الف( سوپرانو

 معمول ترين و ابتدايي ترين شيوه اجراي موسيقي کدام است؟  .128
 د( هيچ کدام  هم نوازي  ج(   ب(  آواز الف( نوازندگي ساز

 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟  .129
 د( همه ي موارد کوک خواندن  ج(    ب(  کنترل تنفس الف( استفاده از محدوده وسيع صوتي

 آواز خوانان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟ .131
 د( دو و نيم اکتاو  يک و نيم اکتاو  ج( ب(  دو اکتاو  اکتاو الف( يک

 کوچکترين ساز  بادي ارکستر سنفونيک کدامست ؟  .131
 د( توبا   پيکولو  ج( ب(  کالينت  الف( فلوت

 يک خواننده مي بايست هنگام خواندن عمل دم و بازدم را از کدام قسمت بدن اجرا کند ؟ .132
 د( قفسه سينه  ج( ديافراگم  ب( گلو  الف( حنجره

 شمار نمي آيد؟ کدام يک از ويژگيهاي زير از اصوات موسيقي به  .133
 د( دامنه  رنگ صوتي  ج( ب(  زير و بمي  الف( شدت

 جزء کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .134
 چوبي –ب( سازهاي بادي   آرشه اي –الف( سازهاي زهي 

 د( سازهاي کوبه اي  زخمه اي –ج( سازهاي زهي 
 نام نت روبرو چيست؟  .135

 د( دو  فا  ج(  ب(  ال  الف( مي
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 دليل تأثير بيشتر آواز نسبت به ساز چيست؟  .136
 ب(  ديده شده تصوير خواننده  الف( محدوديت صداي انسان

 د( تفاوت رنگ در صداي انسانها  تلفيق کلمات با صداي انسان  ج(
 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدامست؟  .137

 لتو، باسب(  سوپرانو، تنور، آ  الف( سوپرانو، آلتو، تنور، باس
 د( آلتو، تنور، سوپرانو، باس  باس، تنور، آلتو، سوپرانو  ج(

 ويولن سل متعلق به کدام  يک ازگروه از سازهاي زير است؟  .138
 د( ايديوفون  ممبرانوفون  ج(  ب(  آيروفون  الف( کوردو فون

 کدام ميزان نما براي عبارت روبرو مناسب است؟  .139
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 صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟  .141

  ب(  فشار بيشتر هوا   الف( باز کردن دهان
 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي  کشيده شده تارهاي صوتي  ج(

 تقسيم بندي کلي صداي زنان از زير به بم کدام است؟  .141
 ب(  سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو   الف( سوپرانو، تنور، آلتو

 د( آلتو، متسو سوپرانو، سوپرانو  تو، متسو سوپرانو سوپرانو، آل ج(
 آواز خوانان حرفه اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟  .142

 د( دو و نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 کدام حالت براي اجراي آواز مناسب تر است؟  .143

 د( هيچ کدام  هر دو حالت  ج(  ب(  ايستاده  الف( نشسته
 وسعت صداي خواننده به چه عواملي بستگي دارد؟  .144

 د( همه ي موارد تعليم و تمرين ج(  ب(  ژنتيک الف( شرايط فيزيکي
 کدام صدا از بقيه صداها، بم تر است؟  .145

 د( باس   تنور  ج(   ب(  آلتو  الف( سوپرانو
 جزء کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .146

 چوبي –ب( سازهاي بادي   آرشه اي –ي زهي الف( سازها
 د( سازهاي کوبه اي  زخمه اي –ج( سازهاي زهي 

 ، نتهاي تنال )درجات اصلي( کدامند؟ "دو ماژور"در توناليته  .147
 د( فا ديز، سل، سي  دو، فا، سل  ج(  ب(  ر، سل، ال الف( دو، مي، سل

 کيل شده است؟ يک ترياد کوچک )آکورد سه صدايي مينور( از چه فواصلي تش .148
 ب(  سوم بزرگ + سوم کوچک  الف( سوم کوچک + سوم بزرگ

 د( سوم بزرگ + سوم بزرگ  سوم کوچک + سوم کوچک  ج(
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 صحيح مي باشد ؟ "ريتم"کدام يک از گزينه هاي زير براي تعريف  .149
 الف( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مختلف

 ي در زمان هاي مساويب( تقسيمات نامتوالي يک جمله موسيق
  ج( تقسيمات متوالي يک جمله موسيقي در زمان هاي مساوي

  هيچ کدام د(
 هاي زير است؟يک از گزينهبه معناي کدام "دوئت"در موسيقي اصطالح  .151

 کدامد( هيچ  دونوازي  ج(  ب(  گروه نوازي  الف( تکنوازي
 ...است.در موسيقي، چپ کوک مخصوص صداي........................ .151

 د( کودکان دختران و پسران ج(  ب(  زنان  الف( مردان
 اگر هر نت با آرشه ي مجزا نواخته شود به آن چه مي گويند؟ .152

 د( زينت  ج( دتاشه  ب( پيتزيکاتو  الف( گليساندو
 است؟ "مونوفونيک"کدام يک از گزينه هاي زير در موسيقي به معناي  .153

 د( چند صدايي  داييج( سه ص  ب( دو صدايي  الف( تک صدايي
 ساده ترين آکورد در يک  ارکستر .................. است. .154

 د( هيچ کدام  ج( چهارتايي  ب(  دوتايي  الف( سه تايي
 منظور از نواختن دو يا چند نت به طور هم زمان روي سيم هاي مجاور چيست ؟ .155

 د( هيچ کدام  ج( زينت  ب( آکورد  الف( گام
 چيست ؟"sul"منظور آهنگساز از  .156

 د( هيچ کدام  ج( تکنوازي ب( روي دو سيم الف( منحصرا روي يک سيم
 وسعت صداي يک فرد تعليم نديده معموالٌ چقدر است؟  .157

 د( دو نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
 معمول ترين و ابتدايي ترين شيوه اجراي موسيقي کدام است؟  .158

 د( هيچ کدام  هم نوازي  ج(   آواز  ب( الف( نوازندگي ساز
 اگر يک قطعه با ضرب باال شروع شود کدام دسته سازهاي با آرشه چپ شروع مي کند؟ .159

 د( زهي مضرابي ج( سازهاي کوبه اي  ب( سازهاي زهي الف( سازهاي بادي
 در آوازخواني صداهاي زير چگونه توليد مي شوند؟  .161

 واب(  فشار بيشتر ه   الف( باز کردن دهان
 د( ضخيم شدن تارهاي صوتي  کشيده شدن تارهاي صوتي  ج(

 وسعت صداي يک فرد تعليم نديده معموالٌ چقدر است؟  .161
 د( دو نيم اکتاو  يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو

 کدام بخش نيازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟  .162
 د(  باس    تنور  ج(   ب( آلتو   الف( سوپرانو

 معمول ترين و ابتدايي ترين شيوه اجراي موسيقي کدام است؟  .163
 د( هيچ کدام   هم نوازي  ج(   ب(  آواز الف( نوازندگي ساز

 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟  .164
 د( همه ي موارد کوک خواندن  ج(    ب(  کنترل تنفس الف( استفاده از محدوده وسيع صوتي

 اي به چه وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟  آواز خوانان حرفه .165
 د( دو و نيم اکتاو  يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو  الف( يک اکتاو
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 کوچکترين ساز  بادي ارکستر سنفونيک کدامست ؟  .166
 د( توبا   پيکولو  ج(  ب(  کالينت  الف( فلوت

 قسمت بدن اجرا کند ؟يک خواننده مي بايست هنگام خواندن عمل دم و بازدم را از کدام  .167
 د( قفسه سينه   ج( ديافراگم   ب( گلو  الف( حنجره

 کدام يک از ويژگيهاي زير از اصوات موسيقي به شمار نمي آيد؟  .168
 د( دامنه   رنگ صوتي  ج(  ب(  زير و بمي  الف( شدت

 جزء کدام يک از دسته سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .169
 چوبي –زهاي بادي ب( سا آرشه اي –الف( سازهاي زهي 

 د( سازهاي کوبه اي زخمه اي –ج( سازهاي زهي 
 نام نت روبرو چيست؟  .171

 د( دو  فا  ج(  ب(  ال  الف( مي

 دليل تأثير بيشتر آواز نسبت به ساز چيست؟  .171
 ب(  ديده شده تصوير خواننده  الف( محدوديت صداي انسان

 انسانهاد( تفاوت رنگ در صداي   تلفيق کلمات با صداي انسان  ج(
 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدامست؟  .172

 ب(  سوپرانو، تنور، آلتو، باس الف( سوپرانو، آلتو، تنور، باس
 د( آلتو، تنور، سوپرانو، باس  باس، تنور، آلتو، سوپرانو  ج(

 ويولن سل متعلق به کدام  يک ازگروه از سازهاي زير است؟  .173
 د( ايديوفون  ممبرانوفون  ج(  نب(  آيروفو  الف( کوردو فون

 کدام ميزان نما براي عبارت روبرو مناسب است؟  .174
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 نام ديگر کليد دو خط دوم کدام يک از گزينه هاي زير است؟  .175
 د( کليد باريتون  کليد متسوسوپرانو  ج(  ب(  کليد تنور  الف( کليد آلتو

 داي خواننده به چه عواملي بستگي دارد؟ وسعت ص .176
 د( همه ي موارد  تعليم و تمرين  ج(  ب(  ژنتيک الف( شرايط فيزيکي

 نام ترياد روبرو چيست؟  .177

 کدام فاصله، افزوده به شمار مي آيد؟  .178
 ال بمل  -د( مي   ال ديز   - مي ج( سي بمل  –ب(  مي  فا ديز  -الف( سي 

 در موسيقي اگر نقطه اي جلوي نتي قرار گيرد به معناي کدام يک از موارد زير است؟  .179
 ب(  نصف ارزش زمان کاسته مي گردد. الف( نصف ارزش زمان افزوده مي گردد.
 د( همه ي موارد    ج( نصف ارزش زمان سکوت مي گردد.

 

 ب(  دو ماژور  الف( ال مينور
 د( فا ماژور  فا مينور  ج(


