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 یفرهنگ و ارشاد اسالم آواز گروهینمونه سواالت 

 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار

 گویند؟که یک آوازخوان یا ساز می تواند اجرا کند را چه میترین صداهاییو  بم میان زیرترینفاصله  .1

 د( موارد الف و ب  دوج( گلیسان ب(  وسعت صدایی الف( گستره صوتی

 نمایش آوازی با همراهی ارکستر را چه می گویند؟ .2

 د( ابوا   ج( اتود   ب(  اپرا  الف( اپیزود

 در موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را  چه  می نامند؟ .3

 د( ریتم   ج( لگاتو  ب(  هارمونی  الف( ملودی

 دو اُکتاو محدوده صدایی چه کسانی است؟ .4

 ب(  کسانی که آواز تعلیم دیده اند  .که هنوز آواز تعلیم ندیده اند الف( کسانی

 د( همه ی موارد .ج( کسانی که با پیانو همراهی آواز می کنند

 به نوعی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا شود چه می گویند؟ .5

 د( دامنه   ج( فرم  ب(  سونات  الف( قطعه

 گزینه های زیر است؟  نت سیاه نقطه دار معادل کدام یک از .6

 د( سه چنگ  سه سیاه  ج(  ب( دو چنگ   الف( دو سیاه

 کدامست؟   "فا ماژور"مینور نسبی گام  .7

 د( ر دیز مینور  می مینور  ج(  ب(  سل مینور  الف( ر مینور

 به کدام یک از موارد زیر اطالق می شود ؟ "آندانته"اصطالح  .8

 د( اجرای تُند و چابک  ج( به تدریج تُند کردن    ط و معتدلب( اجرای متوس الف( به تدریج کُند کردن

 صدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام دارد؟  .9

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

 محل قرار گرفتن گروه های آوازی بزرگ در کجای ارکستر است؟  .11

 سمت چپ ارکسترد(  سمت راست ارکستر ج( ب(  پشت ارکستر الف( جلوی ارکستر

 کدام بخش در گروه کر معموالً نقش پایه هارمونی را دارد؟  .11

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

 ؟ .................................در موسیقی اورتور یعنی  .12

 ب( ابتدای اپرا همراه ساز  الف( در ابتدای اپرا بدون ساز

 د( دسته جمعی خواندن  ج( ابتدای اپرا به صورت تکنوازی

 . ..............................اوج در موسیقی یعنی  .13

 د( هیچ کدامج( صداهای میانه      ب( بم ترین صدا الف( زیرترین صدا

 نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد     4/4در میزان    .14

 د( چهار ضرب  سه ضرب  ج(  ب(  دو ضرب  الف( یک ضرب

 باشد؟ ای میهای زهی زخمهکدام گزینه، جزء ساز .15

 د( باالبان  سنتور  ج(  ب(  قانون  الف( رباب



 
 

 دو اُکتاو محدوده صدایی چه کسانی است؟ .16

 ب(  کسانی که آواز تعلیم دیده اند  الف( کسانی که هنوز آواز تعلیم ندیده اند

 د( همه ی موارد ج( کسانی که با پیانو همراهی آواز می کنند

 هی ارکستر را چه می گویند؟نمایش آوازی با همرا .17

 د( ابوا   ج( اتود   ب(  اپرا  الف( اپیزود

 چگونه اجرایی است؟ "آنیماتو"در موسیقی  .18

 ب( اجرای بی تحرک و فانتزی  الف( اجرای محزون همراه آهستگی

 د( هیچ کدام   ج( اجرای با روح و با هیجان

 نام نت روبرو چیست؟  .19

 د( سی  ال  ج(  ب(  سل  الف( فا

 کدام کلید برای نوشتن صداهای زیر)سوپرانو( مناسب تر است ؟  .21

 د( کلید فا خط چهارم  کلید فا خط سوم  ج( ب(  کلید دو خط سوم الف( کلید سل

 امروزه برای خوانندگان دارای وسعت صدایی تنور و باریتون از کدام کلید استفاده می شود؟ .21

 د( کلید سل  ج( کلید تنور  ب( کلید باس الف( کلید باریتون

 کدام صدا از بقیه صداها زیرتر است؟  .22

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

 گویند؟که یک آوازخوان یا ساز می تواند اجرا کند را چه میترین صداهاییو  بم میان زیرترینفاصله  .23

 د( موارد الف و ب  ج( گلیساندو ب(  وسعت صدایی الف( گستره صوتی

 دی کلی صدای مردان از زیر به بم کدام است؟ تقسیم بن .24

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

 در موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را  چه  می نامند؟ .25

 د( ریتم   ج( لگاتو  ب(  هارمونی  الف( ملودی

 شود؟ صدای انسان چگونه تولید می  .26

 د( همه ی موارد در ریه ها  ج( ب(  ارتعاش تارهای صوتی  الف( درون گلو

 صدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام دارد؟  .27

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

 کدام بخش در گروه کر معموالً نقش پایه هارمونی را دارد؟  .28

 باسد(    تنور  ج(   ب(  آلتو  الف( سوپرانو

 صدای بم زنان در آواز گروهی چه نام دارد؟  .29

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

 محل قرار گرفتن گروه های آوازی بزرگ در کجای ارکستر است؟  .31

 د( سمت چپ ارکستر سمت راست ارکستر  ج( ب(  پشت ارکستر الف( جلوی ارکستر



 
 

 دو اُکتاو محدوده صدایی چه کسانی است؟ .31

 ب(  کسانی که آواز تعلیم دیده اند   الف( کسانی که هنوز آواز تعلیم ندیده اند

 د( همه ی موارد  ج( کسانی که با پیانو همراهی آواز می کنند

 نمایش آوازی با همراهی ارکستر را چه می گویند؟ .32

 د( ابوا  ج( اتود   ب(  اپرا  الف( اپیزود

 چگونه اجرایی است؟ "آنیماتو"در موسیقی  .33

 ب( اجرای بی تحرک و فانتزی الف( اجرای محزون همراه آهستگی

 د( هیچ کدام  ج( اجرای با روح و با هیجان

 نام نت روبرو چیست؟  .34

 د( سی  ال  ج( ب(  سل  الف( فا

 کدام کلید برای نوشتن صداهای زیر)سوپرانو( مناسب تر است ؟  .35

 د( کلید فا خط چهارم  کلید فا خط سوم  ج( ب(  کلید دو خط سوم الف( کلید سل

 امروزه برای خوانندگان دارای وسعت صدایی تنور و باریتون از کدام کلید استفاده می شود؟ .36

 د( کلید سل  ج( کلید تنور  ب( کلید باس الف( کلید باریتون

 کدام صدا از بقیه صداها زیرتر است؟  .37

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

 گویند؟که یک آوازخوان یا ساز می تواند اجرا کند را چه میترین صداهاییو  بم ینمیان زیرترفاصله  .38

 د( موارد الف و ب  ج( گلیساندو ب(  وسعت صدایی الف( گستره صوتی

 تقسیم بندی کلی صدای مردان از زیر به بم کدام است؟  .39

 ( آلتو، باریتون، باسد  باس، باریتون  ج( ب(  تنور، باس، باریتون الف( تنور، باریتون، باس

 در موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را  چه  می نامند؟ .41

 د( ریتم   ج( لگاتو  ب(  هارمونی  الف( ملودی

 صدای انسان چگونه تولید می شود؟  .41

 د( همه ی موارد در ریه ها  ج( ب(  ارتعاش تارهای صوتی  الف( درون گلو

 دارد؟  صدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام .42

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

 کدام بخش در گروه کر معموالً نقش پایه هارمونی را دارد؟  .43

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

 صدای بم زنان در آواز گروهی چه نام دارد؟  .44

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

 ن گروه های آوازی بزرگ در کجای ارکستر است؟ محل قرار گرفت .45

 د( سمت چپ ارکستر سمت راست ارکستر  ج( ب(  پشت ارکستر الف( جلوی ارکستر

 های میانی صدا در گروه کر کدامند؟ بخش .46

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



 
 

 نام دیگر کلید دو خط سوم چیست؟  .47

 د( کلید باریتون کلید متسو سوپرانو  ج(  ب(  کلید تنور  ف( کلید آلتوال

 درجه قوت و ضعفی که به یک آهنگ داده می شود، چه نام دارد؟ .48

 د( هیچ کدام   ج( تُندا ب( حاالت درونی  الف( نُوآنس

 در هر گام، فاصله بین دو دانگ چه فاصله ای است؟  .49

 ه دیاتونیکب(  نیم پرد  الف( نیم پرده کروماتیک

 د( یک پرده دیاتونیک  یک پرده کروماتیک  ج(

 کدام فاصله، کاسته است؟  .51

 فا  -د( سی   سی   -فا  ج(  می  -ب(  سی   سی   –الف( می 

 معمول ترین و ابتدایی ترین شیوه موسیقی کدام است؟ .51

 د( هیچ کدام  ج( هم نوازی   ب( آواز الف( نوازندگی ساز

 دام حالت در موسیقی است  ؟معنی ک "Comodo"اصطالح  .52

 د( شیرین  ج( دردناک  ب( راحت   الف( با شکوه 

 گویند؟به نوعی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا می شود چه می .53

 د( دامنه   ج( فرم  ب( سونات  الف( قطعه

 چیست؟ "half"منظور آهنگساز از اصطالح .54

 زهیب( اجرای کل سازهای  الف( اجرای نصف سازهای بادی

 د( اجرای نصف سازهای زهی ج( اجرای کل سازهای بادی

 به کدام کلید، کلید آواز می گویند؟ .55

 ب( کلید دوی خط چهارم  الف( کلید دوی خط سوم

 د( کلید سل   ج( کلید فا

 یک بافت ملودیک و تنها، بدون همراهی چه نام دارد؟ .56

 کد( هتروفونی ج( مونوفونیک  ب( هوموفونیک الف( پولی فونیک

 کدام یک از مشخصه های زیر موجب تشخیص صدای ویولن از فلوت می گردد؟ .57

 د( زیر و بمی صدا ج( دینامیک  ب( رنگ صوتی  الف( دیرند

 کدام یک از ویژگی های زیر از اصوات موسیقی به شمار نمی آید؟ .58

 د( دامنه ج( رنگ صوتی  ب( زیر و بمی  الف( شدت

 د؟بخش های میانی صدا در گروه کر کدامن .59

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

 درجه قوت و ضعفی که به یک آهنگ داده می شود چه نام دارد؟ .61

 د(هیچکدام  ج( تُندا ب( حاالت درونی  الف( نُوآنس

 صدای بم زنان در آواز گروهی چه نام دارد؟ .61

 ورد( تن ج( سوپرانو   ب( آلتو الف( متسوسوپرانو



 
 

 صدای انسان چگونه تولید می شود؟ .62

 د( همه موارد ج( در ریه ها ب( ارتعاش تارهای صوتی  الف( درون گلو

 چگونه اجرایی است؟ "آنیماتو "در موسیقی .63

 ب( اجرای بی تحرک و فانتزی الف( اجرای محزون همراه آهستگی

 د( هیچ کدام  ج( اجرای با روح و با هیجان

 ای وسعت صدایی تنور و باریتون از کدام کلید استفاده می شود؟امروزه برای خوانندگان دار .64

 د( کلید سل ج( کلید تنور ب( کلید باس  الف( کلید باریتون

 تقسیم بندی کلی صدای مردان از زیر به بم کدام است ؟ .65

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

 ید برای نوشتن صدای زیر)سوپرانو( مناسب تر است؟کدام کل .66

 د( کلید فا خط چهارم ج( کلید فا خط سوم ب( کلید دو خط سوم  الف( کلید سل

 کدام صدا از بقیه صدا ها زیرتر است ؟ .67

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

 در هر گام، فاصله بین دو دانگ چه فاصله ای است؟ .68

 د( یک پرده دیاتونیک ج( یک پرده کروماتیک ب( نیم پرده دیاتونیک ماتیک الف( نیم پرده کرو

 نام دیگر کلید دو خط سوم چیست؟ .69

 د( کلید باریتون  ج( کلید متسوسوپرانو ب( کلید تنور  الف( کلید آلتو

 کدام فاصله، کاسته است؟ .71

 فا -د( سی    سی -ج( فا  می –ب( سی   سی –الف( می 

 گویند؟که یک آوازخوان یا ساز می تواند اجرا کند را چه میترین صداهاییو  بم میان زیرترینفاصله  .71

 د( موارد الف و ب  ج( گلیساندو ب(  وسعت صدایی الف( گستره صوتی

 نمایش آوازی با همراهی ارکستر را چه می گویند؟ .72

 د( ابوا   ج( اتود   ب(  اپرا  الف( اپیزود

 ملودی را  چه  می نامند؟ در موسیقی اجرای پیوسته نت های یک .73

 د( ریتم   ج( لگاتو  ب(  هارمونی  الف( ملودی

 دو اُکتاو محدوده صدایی چه کسانی است؟ .74

 ب(  کسانی که آواز تعلیم دیده اند  .الف( کسانی که هنوز آواز تعلیم ندیده اند

 د( همه ی موارد .ج( کسانی که با پیانو همراهی آواز می کنند

 که توسط یک یا دو ساز اجرا شود چه می گویند؟به نوعی از موسیقی  .75

 د( دامنه   ج( فرم  ب(  سونات  الف( قطعه

 نت سیاه نقطه دار معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟  .76

 د( سه چنگ  سه سیاه  ج(  ب( دو چنگ   الف( دو سیاه

 کدامست؟   "فا ماژور"مینور نسبی گام  .77

 د( ر دیز مینور  مینور می  ج(  ب(  سل مینور  الف( ر مینور
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 به کدام یک از موارد زیر اطالق می شود ؟ "آندانته"اصطالح  .78

 ب( اجرای متوسط و معتدل  الف( به تدریج کُند کردن

 د( اجرای تُند و چابک  ج( به تدریج تُند کردن 

 صدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام دارد؟  .79

 تنورد(   سوپرانو  ج(   ب(  آلتو  الف( باریتون

 محل قرار گرفتن گروه های آوازی بزرگ در کجای ارکستر است؟  .81

 د( سمت چپ ارکستر سمت راست ارکستر ج( ب(  پشت ارکستر الف( جلوی ارکستر

 کدام بخش در گروه کر معموالً نقش پایه هارمونی را دارد؟  .81

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

 ؟ .................................در موسیقی اورتور یعنی  .82

 ب( ابتدای اپرا همراه ساز الف( در ابتدای اپرا بدون ساز

 د( دسته جمعی خواندن ج( ابتدای اپرا به صورت تکنوازی

 . ..............................اوج در موسیقی یعنی  .83

  د( هیچ کدام ج( صداهای میانه  ب( بم ترین صدا الف( زیرترین صدا

 نت سیاه چند ضرب محاسبه می گردد؟    4/4    در میزان .84

 د( چهار ضرب  سه ضرب  ج(  ب(  دو ضرب  الف( یک ضرب

 باشد؟ ای میکدام گزینه، جزء سازهای زهی زخمه .85

 د( باالبان  سنتور  ج(  ب(  قانون  الف( رباب

 معمول ترین و ابتدایی ترین شیوه موسیقی کدام است؟ .86

 د( هیچ کدام  ج( هم نوازی   ب( آواز الف( نوازندگی ساز

  معنی کدام حالت در موسیقی است  ؟ "Comodo"اصطالح  .87

 د( شیرین  ج( دردناک  ب( راحت   الف( با شکوه 

 گویند؟به نوعی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا می شود چه می .88

 د( دامنه  ج( فرم  ب( سونات  الف( قطعه

 ؟چیست "half"منظور آهنگساز از اصطالح .89

 ب( اجرای کل سازهای زهی الف( اجرای نصف سازهای بادی

 د( اجرای نصف سازهای زهی ج( اجرای کل سازهای بادی

 به کدام کلید، کلید آواز می گویند؟ .91

 د( کلید سل ج( کلید فا ب( کلید دوی خط چهارم الف( کلیددوی خط سوم
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