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 یفرهنگ و ارشاد اسالمسرایش و تربیت شنوایی نمونه سواالت 
 باشد. یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار

 کدام يک از گزينه هاي زير از صفات اصلي صوت محسوب مي شود؟  .1
 د( همه ي موارد ج( طنين يا رنگ صوت  ب(  ارتفاع صوت الف( شدت صوت

 به کدام يک از افراد زير اطالق مي شود؟ "تکنواز .2
 الف( نوازنده اي که در فواصل يک کار موسيقايي گروهي با خواننده تنها بنوازد.

 ب( نوازنده اي که يک قطعه ي موسيقي را به تنهايي اجرا مي کند.
 مي پردازند.  ج( نوازنده اي در گروه که خط اصلي موسيقي را مي نوازد و ديگران فقط به تزئين اجراي او

 همه ي موارد  د(
 کدام يک از گزينه هاي زير است؟ bbنام عالمت  .3

 د( دوبل بمل ج( دوبل دييز  ب( بمل الف( دييز

 شود؟اي به کار برده ميدر مورد چه فاصله "دياتونيک"اصطالح  .4
    اي بين دو نت غيرهمنامي نيم پردهب( فاصله    الف( فواصل بيش از اکتاو

  اي بين دو نت همنامي دو نيم پردهد( فاصله  اي بين دو نت همنامنيم پرده يج( فاصله

 اختالف زيرو بمي دو صدا را در موسيقي چه مي نامند؟ .5
 د( ميزان  گام ج(  ب(  فاصله الف( آهنگ يا ملودي 

 کدام يک از صداهاي زير، نسبت به ديگر گزينه ها در محدوده ي صوتي بم تري قرار مي گيرد؟  .6
 د( باريتون  متسوسوپرانو   ج(   ب(  آلتو ف( تنورال

 دار از نظر زماني، با چند نت چنگ برابر است؟هر نت سياه نقطه .7
 4د(  6ج(    3ب(  2الف( 

 کدام کليد براي نوشتن صداهاي زير )سوپرانو( مناسبت تر است؟  .8

 هارمد( کليد فا خط چ  کليد فا خط سوم  ج( ب(  کليد دو خط سوم الف( کليد سل

 نام ديگر کليد فا خط چهارم چيست؟ .9
 د( کليد باريتون ج( کليد تنور  ب( کليد باس   الف( کليد سوپرانو

 چه تغييري روي نت اعمال مي کند؟  "ديز"عالمت  .11
 .پرده کروماتيک پايين مي بردب( نيم                .الف( ( نيم پرده کروماتيک باال مي برد

 .د( نيم پرده دياتونيک پايين مي برد                      .مي برد ج( نيم پرده دياتونيک باال
 نت سفيد نقطه دار معادل چند نت چنگ است؟  .11

 د( دوازده دوال چنگ  شش دوال چنگ  ج( ب(  سه دوال چنگ الف( سه چنگ
 کدام ويژگي، مشخصه اصوات موسيقايي است؟  .12

 همه ي مواردد(   ارزش زماني  ج(  ب(  شدت صوت الف( زير و بمي 
 تريوله چنگ، معادل چه نتي است؟  .13

 د( سفيد نقطه دار  يک سياه  ج(  ب(  سياه نقطه دار الف( يک سفيد
 در  موسيقي به چه معني است؟ "Comodo"اصطالح  .14

 دار و با روحد( جان ج( واضح و درخشان ب( ظريف و شيرين  الف( آسان و راحت



 

 ه هاي زير است؟بخش صداي زير در مردان کدام يک از گزين .15
 د( سُپراتو ج( باس   ب( آلتو  الف( تِنور

 اختالف زيرو بمي دو صدا را در موسيقي چه مي نامند؟  .16
 د( ميزان گام ج(   ب(  فاصله الف( آهنگ يا ملودي

 وسعت صداي زنان کدام يک از موارد زير است؟ .17
  ب( باريتون، آلتو، کنترآلتو   الف( تنور، سوپرانو، باس

 د( تنور، باريتون، باس  و؛ متوسوپرانو، کنترآلتوج( سوپران
  سکوت گِرد در کدام خط حامل نوشته مي شود؟ .18

 د( زير خط چهارم حامل ج( باالي خط چهارم حامل ب( زير خط سوم حامل الف( باالي خط سوم حامل

 کدام صدا با ديگر گزينه ها متفاوت است و در گروه جداگانه اي قرار مي گيرد؟  .19
 د( باريتون آلتو ج(  ب(  تنور سالف( با

 نام نت روبرو چيست؟  .21
 د( سي  سل  ج(  ب(  مي الف( دو

 تعريف کداميک از گزينه هاي زير است؟  "خواندن نت هاي موسيقي با در نظر گرفتن ريتم و زير و بمي آنها" .21
 د( ملودي بداهه پردازي ج(  ب(  تمپو الف( سرايش يا سلفژ

 هم بسامد کدام يک از گزينه هاي زير است؟ کيفيت تشخيص بين دو صوت  .22
 د( همه ي موارد  ارتفاع صوت ج(  ب(  طنين صوت الف( شدت صوت

 کدام گزينه در مورد خط اتحاد صحيح است؟  .23
 الف( خط منحني که به منظور امتداد ارزش زماني روي دو يا چند نت هم نام و هم صدا قرار مي گيرد.

 پيوسته روي دو يا چند نت غير هم نام قرار مي گيرد. ب( خط منحني که به منظور اجراي
 ج( خط منحني که به منظور اجراي پيوسته روي دو يا چند نت غيرهم صدا قرار مي گيرد.

 د( هرگونه خط منحني که به منظور نشان دادن جمله بندي در موسيقي روي نت ها قرار مي گيرد.

 فاصله درجه اول تا سوم گام ماژور چقدر است؟  .24
 د( دوم بزرگ  چهارم درست  ج(  ب(  سوم بزرگ الف( سوم کوچک

 کليد باس نام کدام کليد است؟  .25
 د( کليد فا خط چهارم کليد فا خط سوم  ج(  ب(  کليد دو خط سوم الف( کليد سل

 کدام گزينه زير درجه زير و بمي صوت مابين دو حد شنوايي گوش انسان است؟  .26
 د( ارتعاش صوت  رتفاع صوتا ج(  ب( طنين صوت الف( شدت صوت

 در موسيقي به چه معني است؟ ".rit"اصطالح  .27
 قوي کردن صدا د( ( ج( ضعيف کردن صدا  ب( تُند کردن سرعت الف( کُند کردن سرعت

 آنارمونيک )مترادف( نت دو ديز، کدام است؟  .28
 د( سي  ر  بمل  ج(  ب(  مي  بمل الف( ر  ديز

 کدام فاصله، کروماتيک است؟  .29
 ر  بمل –د( دو   دو ديز   -دو  ج(  سي  -ب(  دو  ر  -و الف( د

 اختالف زيرو بمي دو صدا را در موسيقي چه مي نامند؟ .31
 د( ميزان گام ج(  ب(  فاصله الف( آهنگ يا ملودي 

 وسعت صداي زنان کدام يک از موارد زير است؟ .31
  ب( باريتون، آلتو، کنترآلتو   الف( تنور، سوپرانو، باس

 د( تنور، باريتون، باس  متوسوپرانو، کنترآلتو ج( سوپرانو؛
 سکوت گِرد در کدام خط حامل نوشته مي شود؟ .32

 ب( زير خط سوم حامل  الف( باالي خط سوم حامل

 د( زير خط چهارم حامل  ج( باالي خط چهارم حامل .33



 

 کدام صدا با ديگر گزينه ها متفاوت است و در گروه جداگانه اي قرار مي گيرد؟  .34
 د( باريتون آلتو ج(   ب(  تنور الف( باس

 نام نت روبرو چيست؟  .35
 د( سي  سل  ج(  ب(  مي الف( دو

 تعريف کداميک از گزينه هاي زير است؟  "خواندن نت هاي موسيقي با در نظر گرفتن ريتم و زير و بمي آنها" .36
 د( ملودي بداهه پردازي ج(  ب(  تمپو الف( سرايش يا سلفژ

 هم بسامد کدام يک از گزينه هاي زير است؟ کيفيت تشخيص بين دو صوت  .37
 د( همه ي موارد  ارتفاع صوت ج(  ب(  طنين صوت الف( شدت صوت

 کدام گزينه در مورد خط اتحاد صحيح است؟  .38
 الف( خط منحني که به منظور امتداد ارزش زماني روي دو يا چند نت هم نام و هم صدا قرار مي گيرد.

 پيوسته روي دو يا چند نت غير هم نام قرار مي گيرد. ب( خط منحني که به منظور اجراي
 ج( خط منحني که به منظور اجراي پيوسته روي دو يا چند نت غيرهم صدا قرار مي گيرد.

 د( هرگونه خط منحني که به منظور نشان دادن جمله بندي در موسيقي روي نت ها قرار مي گيرد.
 فاصله درجه اول تا سوم گام ماژور چقدر است؟  .39

 د( دوم بزرگ  چهارم درست  ج(  ب(  سوم بزرگ الف( سوم کوچک
 کليد باس نام کدام کليد است؟  .41

 د( کليد فا خط چهارم  کليد فا خط سوم  ج( ب(  کليد دو خط سوم الف( کليد سل
 کدام گزينه زير درجه زير و بمي صوت مابين دو حد شنوايي گوش انسان است؟  .41

 د( ارتعاش صوت  رتفاع صوتا ج(  ب( طنين صوت الف( شدت صوت
 در موسيقي به چه معني است؟ ".rit"اصطالح  .42

 قوي کردن صدا د( ( ج( ضعيف کردن صدا  ب( تُند کردن سرعت الف( کُند کردن سرعت
 آنارمونيک )مترادف( نت دو ديز، کدام است؟  .43

 د( سي  ر  بمل  ج(  ب(  مي  بمل الف( ر  ديز
 کدام فاصله، کروماتيک است؟  .44

 ر  بمل –د( دو   دو ديز   -دو  ج(  سي  -ب(  دو  ر  -و الف( د
 ، چه فاصله اي را تشکيل ي دهد؟ "تتراکورد"هر دانگ  .45

 د( پنجم افزوده  چهارم کاسته  ج(  ب(  پنجم درست الف( چهارم درست
 کدام يک از گزينه هاي زير است؟ bbنام عالمت  .46

 د( دوبل بمل ج( دوبل دييز  ب( بمل الف( دييز

 کدام است؟  "سل ديز"تا   "دو"ه ميان فاصل .47
 د( چهارم کاسته  پنجم افزوده  ج(  ب(  پنجم درست الف( چهارم درست

 در کدام گزينه ترتيب کليد ها از بم به زير صحيح است؟ .48
  فا خط چهارم –دو خط چهارم  -ب(  دو خط دوم  سل –دو خط سوم  –الف( فا خط سوم 

 دو خط چهارم -فا خط چهارم -د( فا خط سوم  دو خط دوم  –دوخط سوم  –سل  ج(
 در موسيقي اگر نقطه اي جلوي نتي قرار گيرد به معناي کدام يک از موارد زير است؟ .49

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

 ي مواردد( همه ج( نصف ارزش زمان سکوت مي گردد.

 ي کدام نت موسيقي مي باشند؟ت به چپ نشانهبه ترتيب از راس Cو  Gحروف  .51

 "سي"،  "سُل"د(  "سُل"،  "سي"ج(   "دُ"،  "سُل"ب(  "سُل"،  "دُ"الف( 

 آيد؟کدام فاصله افزوده به شمار مي .51

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



 

 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدام است ؟ .52

   ب( سوپرانو، تنور، آلتو، باس  لف( سوپرانو، آلتو، تنور، باسا

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

 نام ديگر کليد دو خط دوم کدام يک از گزينه هاي زير است ؟ .53

 د( کليد باريتون ج( کليد متسوسوپرانو  ب( کليد تنور الف( کليد آلتو

 نت سياه چند ضرب محاسبه مي گردد  ؟ در ميزان        .54

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

 ، نتهاي تنال )درجات اصلي( کدامند؟"دوماژور"در توناليته  .55

 د( فاديز، سل، سي ج( دو، فا، سل  ب( ر، سل، ال  الف( دو، مي ، سل

 سکوت گِرد در کدام خط حامل نوشته مي شود؟ .56

 د( زير خط چهارم حامل ج( باالي خط چهارم حامل ب( زير خط سوم حامل حاملالف( باالي خط سوم 

 تعريف کدام يک از گزينه هاي زير است؟ "خواندن نت هاي موسيقي با در نظر گرفتن ريتم و زير و بمي آنها" .57

 د( ملودي ج( بداهه پردازي   ب( تمپو الف( سرايش يا سلفژ

 ست؟وسعت صداي زنان کدام يک از موارد زير ا .58

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

 د( تنور، باريتون، باس  ج( سوپرانو، متوسوپرانو، کنترآلتو

 کدام گزينه در مورد خط اتحاد صحيح است؟ .59

 الف( خط منحني که به منظور امتداد ارزش زماني روي دو يا چند نت هم نام و هم صدا قرار مي گيرد.

 که به منظوراجراي پيوسته روي دو يا چند نت غير هم نام قرار مي گيرد. ب( خط منحني

 ج( خط منحني که به منظوراجراي پيوسته روي دو يا چند نت غير هم صدا قرار مي گيرد

 د(هر گونه خط منحني که به منظور نشان دادن جمله بندي در موسيقي روي نت ها قرار مي گيرد.

 چه معني است؟در موسيقي به  ".rit"اصطالح  .61

 د( قوي کردن صدا ج( ضعيف کردن صدا ب( تند کردن سرعت الف( کند کردن سرعت 

 کدام فاصله، کروماتيک است؟ .61

 ر بمل –د( دو  دو ديز –ج( دو   سي –ب( دو  ر –الف( دو 

 کدام است؟ "سل ديز"تا  "دو"فاصله ميان  .62

 ستهد( چهارم کا ج( پنجم افزوده  ب( پنجم درست الف( چهارم درست

 کليد باس کدام کليد است؟ .63

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

 آنارمونيک )مترادف( نت دوديز، کدام است؟ .64

 د( سي ج( ر بمل  ب( مي بمل الف( ر ديز 

 کدام يک از گزينه هاي زير است؟ bbنام عالمت  .65

 ل بملد( دوب ج( دوبل دييز  ب( بمل الف( دييز 

 در کدام گزينه ترتيب کليدها از بم به زير صحيح است؟ .66

 فا خط چهارم -دو خط چهارم  -ب( دو خط دوم   سل -دو خط سوم  -الف( فا خط سوم

 دو خط چهارم -فا خط چهارم  -د( فا خط سوم   دو خط دوم -دو خط سوم  -ج( سل 



 

 فاصله درجه اول تا سوم گام ماژور چقدر است؟ .67

 د( دوم بزرگ ج( چهارم درست  ب( سوم بزرگ الف( سوم کوچک

 ، چه فاصله اي راتشکيل مي دهد؟"تتراکورد"هر دانگ  .68

 د( پنجم افزوده ج( چهارم کاسته  ب( پنجم درست الف( چهارم درست
 کدام يک از گزينه هاي زير از صفات اصلي صوت محسوب مي شود؟  .69

 همه ي مواردد(  ج( طنين يا رنگ صوت  ب(  ارتفاع صوت الف( شدت صوت
 به کدام يک از افراد زير اطالق مي شود؟ "تکنواز .71

 الف( نوازنده اي که در فواصل يک کار موسيقايي گروهي با خواننده تنها بنوازد.
 ب( نوازنده اي که يک قطعه ي موسيقي را به تنهايي اجرا مي کند.

 به تزئين اجراي او مي پردازند.  ج( نوازنده اي در گروه که خط اصلي موسيقي را مي نوازد و ديگران فقط
 همه ي موارد  د(

 کدام يک از گزينه هاي زير است؟ bbنام عالمت  .71
 د( دوبل بمل ج( دوبل دييز   ب( بمل الف( دييز

 شود؟اي به کار برده ميدر مورد چه فاصله "دياتونيک"اصطالح  .72
    همناماي بين دو نت غيري نيم پردهب( فاصله    الف( فواصل بيش از اکتاو

  اي بين دو نت همنامي دو نيم پردهد( فاصله  اي بين دو نت همنامي نيم پردهج( فاصله

 اختالف زيرو بمي دو صدا را در موسيقي چه مي نامند؟  .73
 د( ميزان گام ج(  ب(  فاصله الف( آهنگ يا ملودي

 قرار مي گيرد؟  کدام يک از صداهاي زير، نسبت به ديگر گزينه ها در محدوده ي صوتي بم تري .74
 د( باريتون  متسوسوپرانو   ج(   ب(  آلتو الف( تنور

 دار از نظر زماني، با چند نت چنگ برابر است؟هر نت سياه نقطه .75
 4د(  6ج(    3ب(  2الف( 

 کدام کليد براي نوشتن صداهاي زير )سوپرانو( مناسبت تر است؟  .76

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

 نام ديگر کليد فا خط چهارم چيست؟ .77
 د( کليد باريتون ج( کليد تنور  ب( کليد باس   الف( کليد سوپرانو

 چه تغييري روي نت اعمال مي کند؟  "ديز"عالمت  .78
 .پرده کروماتيک پايين مي بردب( نيم               .الف( ( نيم پرده کروماتيک باال مي برد
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