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 یفرهنگ و ارشاد اسالم همنوازی ساز جهانینمونه سواالت 

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

 کدام يک از ويژگيهاي زير از اصوات موسيقي به شمار نمي آيد؟  .1
 د( دامنه رنگ صوتي  ج( ب(  زير و بمي الف( شدت

 وه از سازهاي زير است؟ ويولن سل متعلق به کدام  گر .2
 د( ايديوفون ممبرانوفون  ج(  ب(  ايروفون الف( کوردو فون

 ترين شيوه اجراي موسيقي کدام است؟ ترين و ابتداييمعمول .3
 د( هيچ کدام  هم نوازي  ج(  ب(  آواز الف( نوازندگي ساز

 تر است؟ کدام صدا از بقيه صداها، بم .4
 د( باس    تِنور  ج(  ب(  آلتو الف( سوپرانو

 تقسيم بندي کلي صداي زنان از زير به بم کدام است؟  .5
  ب(  سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو  الف( سوپرانو، تنور، آلتو

 د( آلتو، متسو سوپرانو، سوپرانو سوپرانو، آلتو، متسو سوپرانو  ج(
 جزء کدام دسته از سازهاي زير است؟ "کنترباس"ساز  .6

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

 گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدامست؟  .7
 ب(  سوپرانو، تنور، آلتو، باس الف( سوپرانو، آلتو، تنور، باس

 د( آلتو، تنور، سوپرانو، باس باس، تنور، آلتو، سوپرانو  ج(
 وسعتي از صداي خود احاطه دارند؟  آواز خوانان حرفه اي به چه .8

 د( دو و نيم اکتاو يک و نيم اکتاو  ج(  ب(  دو اکتاو الف( يک اکتاو
 يک از موارد زير است؟ اي جلوي نتي قرار گيرد به معناي کدامدر موسيقي اگر نقطه .9

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

 در کدام گزينه ترتيب کليد ها از بم به زير صحيح است؟  .11
  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   –سل  ج(
 ماليم کامل است؟ي کدام فاصله .11

 ر ديز –د( سل ديز  ر بمل -ج( مي   مي –ب(  سي بمل  سي –الف( فا 
 هاي زير است؟ کوچکترين ساز بادي ارکستر سمفونيک کدام يک از گزينه .12

 د( توبا ج( پيکولو   ب(  کالرينت الف( فلوت
 گردد؟ براي نواختن کدام ساز از ارشه استفاده مي .13

 د(  فلوت ويولن  ج(  ب( سنتور  لف( تارا
 ترين آکورد در يک ارکستر...........................است. ساده .14

 کدامد( هيچ چهارتايي  ج(     ب(  دوتايي تاييالف( سه
 وسعت صوتي کدام ساز از همه بيشتر است؟  .15

 د( پيانو  گيتار  ج(  ب(  ويولن سل الف( ويولن
 کالرينت متعلق به کدام گروه از سازهاست؟  .16

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

 



 معني کدام حالت در موسيقي است؟  ""Comodoاصطالح  .17
 د( شيرين ج( دردناک  ب(  راحت الف( با شکوه

 کدام يک از مشخصه هاي زير موجب تشخيص صداي ويولن از فلوت مي گردد؟  .18
 صداد( زير و بمي   ديناميک  ج(  ب(  رنگ صوتي الف( ديرند

 نام نت روبرو چيست؟  .19
 د( ال  مي  ج(   ب(  فا الف( دو

 نام ديگر کليد سل چيست؟  .21
 د( کليد باريتون  کليد تنور  ج(  ب(  کليد باس  الف( کليد سوپرانو

 کدام فاصله براي کوک سازهاي ويولن، ويوال و  ويولن سل است ؟ .21
 ام   د( هيچ کد ج( پنجم درست ب( پنجم بزرگ    الف( چهارم درست

 به نوعي از موسيقي که توسط يک يا دو ساز اجرا شود چه مي گويند؟ .22
 د( دامنه  ج( فرم  ب(  سونات الف( قطعه

 يک بافت ملوديک و تنها، بدون همراهي چه نام دارد؟  .23
 د( هتروفونيک  مونوفونيک  ج(  ب(  هوموفونيک الف( پولي فونيک

 هر گام از چند دانگ تشکيل شده است؟  .24
 د( چهار دانگ  سه دانگ  ج(  ب(  دو دانگ دانگالف( يک 

 ساز گيتار کالسيک چند سيم دارد؟  .25
 د( دوازده سيم  هشت سيم  ج(  ب(  شش سيم الف( چهار سيم

 چيست؟"half"منظور آهنگساز از اصطالح .26
 ب(  اجراي کل سازهاي زهي  الف( اجراي نصف سازهاي بادي
 سازهاي زهي    د( اجراي نصف  ج( اجراي کل سازهاي بادي   

 بم ترين ساز گروه سازهاي زهي آرشه اي کدام يک از گزينه هاي زير است؟ .27
 د( فلوت  ج( ويوال  ب(  کنترباس الف( ويولن سل

 نام ديگر ساز باسون .......................... است.  .28
 فاگوت  د(   ابوا ج(  هورنب(        کالرينت الف( 

 يند؟ به کدام کليد، کليد آواز مي گو .29
 د( کليدسل  کليد فا  ج(  ب(  کليد دوي خط چهارم الف( کليد دوي خط سوم

 وسعت صوتي کدام ساز از همه بيشتر است؟  .31
 د( پيانو  گيتار  ج(  ب(  ويولن سل لف( ويولن

 کالرينت متعلق به کدام گروه از سازهاست؟  .31
 د( ايديوفون  ممبرانوفون  ج(  ب(  آيروفون الف( کوردوفون

 معني کدام حالت در موسيقي است؟  ""Comodo اصطالح .32
 د( شيرين ج( دردناک  ب(  راحت الف( با شکوه

 کدام يک از مشخصه هاي زير موجب تشخيص صداي ويولن از فلوت مي گردد؟  .33
 د( زير و بمي صدا  ديناميک  ج(  ب(  رنگ صوتي الف( ديرند

 نام نت روبرو چيست؟  .34
 د( ال  مي  ج(  ب(  فا الف( دو

 م ديگر کليد سل چيست؟ نا .35
 د( کليد باريتون  کليد تنور  ج(  ب(  کليد باس  الف( کليد سوپرانو

 کدام فاصله براي کوک سازهاي ويولن، ويوال و  ويولن سل است ؟ .36
 د( هيچ کدام    ج( پنجم درست  ب( پنجم بزرگ    الف( چهارم درست

 مي گويند؟به نوعي از موسيقي که توسط يک يا دو ساز اجرا شود چه  .37
 د( دامنه  ج( فرم  ب(  سونات الف( قطعه



 يک بافت ملوديک و تنها، بدون همراهي چه نام دارد؟  .38
 د( هتروفونيک  مونوفونيک  ج(  ب(  هوموفونيک الف( پولي فونيک

 هر گام از چند دانگ تشکيل شده است؟  .39
 د( چهار دانگ  سه دانگ  ج(  ب(  دو دانگ الف( يک دانگ

 سيک چند سيم دارد؟ ساز گيتار کال .41
 د( دوازده سيم  هشت سيم  ج(  ب(  شش سيم الف( چهار سيم

 چيست؟"half"منظور آهنگساز از اصطالح .41
  ب(  اجراي کل سازهاي زهي  الف( اجراي نصف سازهاي بادي
 د( اجراي نصف سازهاي زهي     ج( اجراي کل سازهاي بادي   

 يک از گزينه هاي زير است؟بم ترين ساز گروه سازهاي زهي آرشه اي کدام  .42
 د( فلوت  ج( ويوال ب(  کنترباس الف( ويولن سل

 نام ديگر ساز باسون .......................... است.  .43
 فاگوت  د(   ابوا ج(  هورنب(        کالرينت الف( 

 به کدام کليد، کليد آواز مي گويند؟  .44
 د( کليدسل  فا  کليد ج(  ب(  کليد دوي خط چهارم الف( کليد دوي خط سوم

 کليد دو خط سوم براي کدام يک از سازهاي زير است؟ .45
 د( ويوال ج( ويولن سل  ب( کنترباس الف( ويولن

 کدام فاصله ي ماليم کامل است؟ .46
 ر ديز –د( سل ديز  ر بمل –ج( مي   مي –ب( سي بمل  سي –الف( فا 

 نت سفيد نقطه دار معادل چند نت چنگ است؟  .47
 د( دوازده دو ال چنگ شش دو ال چنگ  ج(  دو ال چنگب(  سه  الف( سه چنگ

 چيست ؟  "نيم کادانس" .48
 گام را گويند. lبه lVب(  فرود هارموني از درجه ي گام را گويند. lبه  Vالف( فرود هارموني از درجه ي 
 ويندگام را گ lVبه  lد( فرود هارموني از درجه ي  گام را گويند. Vبه   lج(  فرود هارموني از درجه ي 

 کدام بخش نيازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟ .49

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

 تعليم نديده معموال چقدر است؟فرد  کي يوسعت صدا .51

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

 دام يک از گزينه هاي زير است؟ بهترين قسمت بدن براي عمل دم و باز دم خوانندگان ک .51

 د( حنجره ج( ديافراگم  ب( ريه الف( بيني

 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟ .52

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

 دليل تاثير بيشتر آواز نسبت به ساز چيست؟ .53

  شدن تصوير خواننده ب( ديده الف( محدوديت صداي انسان

 هاد( تفاوت رنگ در صداي انسان ج( تلفيق کلمات با صداي انسان

  گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدام است؟ .54

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

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

 ؟  است ريز يها نهياز گز کيکدام  يبه معنا "دوئت"اصطالح در موسيقي  .55

 د( هيچ کدام ج( دو نوازي ب( گروه نوازي الف( تکنوازي

 کدام ساز صدا دهي آن، نسبت به نت نويسي يک ُاکتاو پايين تر است؟ .56

 د( فلوت ج( کنترباس  ب( ويوال الف( ويولن



 يک بافت ملوديک و تنها، بدون همراهي چه نام دارد؟ .57

 د( هتروفونيک ج( مونوفونيک  ب( هوموفونيک الف( پولي فونيک

 معني کدام حالت در موسيقي است؟ "Comodo"اصطالح  .58

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

 کدام فاصله براي کوک سازهاي ويولن، ويوال و ويولن سل است؟ .59

 د( هيچکدام ج( پنجم درست  ب( پنجم بزرگ  الف( چهارم درست

 ت صوتي کدام ساز از همه بيشتر است؟وسع .61

 د(  پيانو  ج( گيتار  ب( ويولن سل الف( ويولن

 کدام يک از مشخصه هاي زير موجب تشخيص صداي ويولن از فلوت مي گردد؟ .61

 د( زير و بمي صدا ج( ديناميک  ب( رنگ صوتي الف( ديرند

 کالرينت متعلق به کدام گروه از سازهاست؟ .62

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

 هر گام از چند دانگ تشکيل شده است؟ .63

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

 کليد دو خط سوم براي کدام يک از سازهاي زير است؟ .64

 د( ويوال ج( ويولن سل  ب( کنترباس الف( ويولن 

 نت سفيد نقطه دار معادل چند نت چنگ است؟ .65

 د( دوازده دوال چنگ ج( شش دوال چنگ  ( سه دوال چنگب الف( سه چنگ

 به کدام کليد، کليد آواز مي گويند؟ .66

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

 چيست؟ "half"منظور آهنگ ساز از اصطالح  .67

  ب( اجراي کل سازهاي زهي الف( اجراي نصف سازهاي بادي

 د( اجراي نصف سازهاي زهي بادي ج( اجراي کل سازهاي

 نام ديگر کليد سل چيست؟ .68

 د( کليد باريتون ج( کليد تنور  ب( کليد باس  الف( کليد سوپرانو

 کدام بخش نيازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر است؟ .69

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

 تعليم نديده معموال چقدر است؟فرد  کي يوسعت صدا .71

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

 بهترين قسمت بدن براي عمل دم و باز دم خوانندگان کدام يک از گزينه هاي زير است؟  .71

 د( حنجره ج( ديافراگم  ب( ريه الف( بيني

 مشکالت و دشواري هاي آواز خواندن چيست؟ .72

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

 دليل تاثير بيشتر آواز نسبت به ساز چيست؟ .73

 ب( ديده شدن تصوير خواننده الف( محدوديت صداي انسان

 هاد( تفاوت رنگ در صداي انسان ج( تلفيق کلمات با صداي انسان

  گستره هاي آواز اصلي به ترتيب از زير به بم کدام است؟ .74

 ب( سوپرانو، تنور، آلتو، باس ، تنور، باسالف( سوپرانو، آلتو

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

 ؟  است ريز يها نهياز گز کيکدام  يبه معنا "دوئت"اصطالح در موسيقي  .75

 د( هيچ کدام ج( دو نوازي  ب( گروه نوازي الف( تکنوازي



 کتاو پايين تر است؟کدام ساز صدا دهي آن، نسبت به نت نويسي يک اُ  .76

 د( فلوت ج( کنترباس  ب( ويوال الف( ويولن

 يک بافت ملوديک و تنها، بدون همراهي چه نام دارد؟ .77

 د( هتروفونيک ج( مونوفونيک  ب( هوموفونيک الف( پولي فونيک

 معني کدام حالت در موسيقي است؟ "Comodo"اصطالح  .78

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

 صله براي کوک سازهاي ويولن، ويوال و ويولن سل است؟کدام فا .79

 د( هيچکدام ج( پنجم درست  ب( پنجم بزرگ  الف( چهارم درست

 وسعت صوتي کدام ساز از همه بيشتر است؟ .81

 د(  پيانو  ج( گيتار  ب( ويولن سل الف( ويولن

 کدام يک از مشخصه هاي زير موجب تشخيص صداي ويولن از فلوت مي گردد؟ .81

 د( زير و بمي صدا ج( ديناميک  ب( رنگ صوتي رندالف( دي

 کالرينت متعلق به کدام گروه از سازهاست؟ .82

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

 هر گام از چند دانگ تشکيل شده است؟ .83

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

 زير است؟ کليد دو خط سوم براي کدام يک از سازهاي .84

 د( ويوال ج( ويولن سل  ب( کنترباس الف( ويولن 

 نت سفيد نقطه دار معادل چند نت چنگ است؟ .85

 د( دوازده دوال چنگ ج( شش دوال چنگ  ب( سه دوال چنگ الف( سه چنگ

 به کدام کليد، کليد آواز مي گويند؟ .86

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

 چيست؟ "half"منظور آهنگ ساز از اصطالح  .87

  ب( اجراي کل سازهاي زهي الف( اجراي نصف سازهاي بادي

 د( اجراي نصف سازهاي زهي ج( اجراي کل سازهاي بادي

 نام ديگر کليد سل چيست؟ .88

 د( کليد باريتون ج( کليد تنور  ب( کليد باس الف( کليد سوپرانو
 يقي به شمار نمي آيد؟ کدام يک از ويژگيهاي زير از اصوات موس .89

 د( دامنه رنگ صوتي  ج(  ب(  زير و بمي الف( شدت
 ويولن سل متعلق به کدام  گروه از سازهاي زير است؟  .91

 د( ايديوفون ممبرانوفون  ج(  ب(  ايروفون الف( کوردو فون
 ترين شيوه اجراي موسيقي کدام است؟ ترين و ابتداييمعمول .91

 د( هيچ کدام هم نوازي  ج(  ب(  آواز الف( نوازندگي ساز
 تر است؟ کدام صدا از بقيه صداها، بم .92

 د( باس  تِنور   ج(   ب(  آلتو الف( سوپرانو
 تقسيم بندي کلي صداي زنان از زير به بم کدام است؟  .93

  ب(  سوپرانو، متسو سوپرانو، آلتو  الف( سوپرانو، تنور، آلتو
 سو سوپرانو، سوپرانود( آلتو، مت سوپرانو، آلتو، متسو سوپرانو  ج(
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