
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3هارمونیفاصلهآکسانضد ضربدر موسیقی اختالف زیر و بمی میان دو صدا را چه می گویند ؟1

1شش صداهشت صدانه صداهفت صدا.پدید می آید...... گام کامل یا سیکل در موسیقی ، از توالی 2

1کلید سلکلید فاکلید دوی خط چهارمکلید دوی خط سومبه کدام کلید ، کلید آواز می گویند ؟3

4
وسیله ای سه پایه که نوازندگان و خوانندگان نت های خود را بر روی آن قرار میدهند 

چه نام دارد؟
4پوپیترپارتیتوررپرتواردیاپازون

 روی صفحه مترونم نشانه چیست ؟60عدد 5
 دقیقه 1/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود1یعنی 

 دقیقه 2/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود2یعنی

 دقیقه 3/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود3یعنی 

 دقیقه 4/60هر ضربه مترونم 

. ثانیه خواهد بود4یعنی 
1
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تمپو را منظم حفظ می کند.........اسیلوسکوپ دستگاهی است که 6
می تواند تندی و کندی آن را 

معین کند
4گزینه های ب و جارتعاش و نوسان را ثبت میکند

 در موسیقی به چه معنی است ؟Rallentandoاصطالح 7

جزو عالئم صدا است و به 

معنی قوی تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنی سنگین تر کردن  

.تدریجی سرعت می باشد

جزو عالئم صدا است و به 

معنی ضعیف تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنی تند تر کردن  تدریجی 

.سرعت می باشد

2

8
(سرعت  )کدامیک از اصطالحات موسیقی زیر ، مربوط به تند کردن تندا 

 نمی باشد ؟
S trettoAccelerandoS lentandoC alcando3

9
(سرعت  )کدامیک از اصطالحات موسیقی زیر ، مربوط به کند کردن تندا 

 نمی باشد ؟
S tringendoPiu MotoC alcandoRitardando4

 در موسیقی به چه معنی است ؟Ad Libitumاصطالح 10
به معنی اجرای آزادتر قطعه 

.می باشد

به معنی تند تر کردن تدریجی 

سرعت قطعه 

.می باشد

به معنای بازگشت به تندای 

.اصلی می باشد

به معنی کند ترکردن تدریجی 

سرعت قطعه 

.می باشد

1
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 در موسیقی به چه معنی می باشد ؟Tempo Rubatoاصطالح 11
اجرای آزاد قطعه با احساس 

شخصی

اجرای آزاد قطعه با دو برابر 

کردن سرعت آن

اجرای آزاد قطعه با بازگشت به 

تندای اصلی
1هیچکدام

2تند کردن سرعتکند کردن سرعتقوی کردن صداضعیف کردن صدااصطالح فرته به چه نوع اجرایی اطالق می شود ؟12

1قوی کردن صداضعیف کردن صداتند کردن سرعتکند کردن سرعت  در موسیقی به چه معنا است ؟rit.اصطالح 13

3آکسان روی صداادامه و تقویت صداقوی کردن صداضعیف کردن صدا  در موسیقی به چه معنا است ؟Ten.اصطالح 14

m.dRکدامیک از اختصارات زیر مربوط به اجرای دست راست نمی باشد ؟15 .Hm.g
هر سه مربوط به اجرای دست 

.راست است
3
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m.sm.dRکدامیک از اختصارات زیر مربوط به اجرای چپ راست می باشد ؟16 .H1هیچ کدام

PortamentoOctaveGاجرای گلیساندو در سازهای زهی چه نام دارد؟17 ruppettoMordent1

18
در سازهای کالویه ای ناخن  (باالرونده  )برای اجرای گلیساندو از صدای بم به زیر 

کدام انگشت دست راست به کار می رود ؟
3انگشت چهارمانگشت سومانگشت دومانگشت اول

ترکیب صداهای کامال متفاوتچند صدایییک صداییدر موسیقی، هترفونی به چه معنا است؟19
ترکیب صداهای مشابه با 

تغییرات جزیی
4

صحیح می باشد؟"ریتم  "کدام یک از گزینه های زیر برای تعریف 20

تقسیمات متوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مختلف

تقسیمات نامتوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مساوی

تقسیمات متوالی

یک جمله موسیقی

در زمان های 

مساوی

3هیچ کدام
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3. صحیح است3 و 2خط اتصاللگاتوخط اتحادمنحنی که بین چند نت هم نام و غیر هم صدا قرار میگیرد چه نام دارد؟21

4مترونمدیاپازونذهن نوازندهساعتبرای تعیین تمپوی قطعات موسیقی از چه دستگاهی استفاده میشود ؟22

23
با چه اصطالحی بیان می  "سرعت اجرا  "حرکت یا ارزش زمانی اصوات در موسیقی 

شود ؟
1عالئم تغییر دهنده فواصلکلیدمیزان نماتمپو

2ابوااتوداپرااپیزودنمایش آوازی با همراهی ارکستر را چه می گویند ؟24

4هیچ کدامهم نوازیآوازنوازندگی سازمعمول ترین و ابتدایی ترین شیوه موسیقی کدام است ؟25
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4اجرای نصف سازهای زهیاجرای کل سازهای بادیاجرای کل سازهای زهیاجرای نصف سازهای بادیچیست ؟ " half "منظور آهنگساز از اصطالح 26

3موسیقی سازیموسیقی آوازی بدون سازموسیقی آوازیموسیقی سازی و آوازیآکاپال به چه معنی است ؟27

AnimatoDoloroso  AmorosoDolce1می باشد؟ (با هیجان  )کدام یک از اصطالحات زیر به معنی 28

به تدریج ضعیف کردن صدابه چه معناست ؟ (Robato )،  (روباتو)29

افزایش یا کاهش خفیف دیرند 

برخی از نت ها ضمن حفظ 

تمپوی اصلی قطعه

2به سادگیهیاهو، سر و صدا

1با شکوه و جاللروستاییغم ، اندوهبه هیجان ، به شوربه چه معناست؟  ( Passionato ) (پسیوناتو )اصطالح 30
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31
عالمت مقابل به چه معنا می باشد؟

3تکرار دو میزانتکرار یک میزاننقطه توقفتکرار یک عبارت

یکی از فرم های موسیقیخاتمه یک عبارت موسیقییک جمله موسیقیبه چه معناست؟ (کادانس  )32
کوچکترین عنصر مستقل 

موسیقایی
2

AdvanteAllegroAnimatoAllegretto3کدامیک از گزینه های زیر نسبت به دیگر گزینه ها تمپوی تندتری را نشان میدهد؟33

2مقطعبه تدریج تندترشوخیناگهان قوی کردن صدابه چه معنا می باشد؟ (scherzo ) (اسکر تسو  )واژه 34

4در حال مردنباال رفتنلطیف،ظریفشکستهبه چه معناست ؟  (morendo ) (مور ندو  )اصطالح 35
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3سکستتاکتتکوئینتتسپتتکدامیک از قطعات زیر برای هشت نفر اجراکننده است ؟36

به چه معناست ؟  ( Largando )اصطالح 37
ناگهان قوی کردن صدا با 

آکسان
دوباره قوی کردن صدابه تدریج ضعیف کردن صدا

کند کردن تدریجی سرعت و 

ضعیف کردن تدریجی صدا
4

1بت قیترمولورپتوتریلباالی نت به چه معناست ؟ "tr"عالمت 38

2بیشدائماخیلی تندکمتربه چه معناست؟ (Molto )اصطالح39

چه چیزی را نشان میدهد؟ (Fermata ) (فرماتا  )40
تاکید کردن روی نت با همه 

ارزش زمانی آن

نصف ارزش زمانی نت اجرا و 

نصف دیگرش تبدیل به 

.سکوت می شود

توقف کردن به مقدار متناسب 

روی نت یا سکوت

حرکتی سریع و متناوب بین 

نت اصلی و نت باالیی متصل 

به آن به اندازه ارزش زمانی 

نت اصلی

3
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AndantinoSکدامیک از گزینه های زیر نسبت به بقیه گزینه ها تمپوی کندتر را نشان میدهد؟41 ostenutoLentoLarghetto4

2همیشهسرکشدر لحظهسوزانبه چه معناست ؟ (Impromptu ) (ایمپرومپتو)واژه 42

به تدریج تند کردن تمپوبه تدریج کند کردن تمپوچه معنایی دارد؟  (Calando ) (کاالندو  )اصطالح 43
به تدریج کند کردن تمپو و 

ضعیف کردن صدا

به تدریج تند کردن تمپو و 

قوی کردن صدا
3

1با خستگیعاشقانهسبک و چابکاجباریچه معنایی دارد؟ (Obligato ) (ابلیگاتو  )اصطالح 44

2نصف ، نیمنرمی ، مالیمتکوچکخیلی ، بسیاربه چه معناست ؟  (Moll ) (مول  )واژه 45
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46

 

3سیفاسلدوعالمت                   ، معرف کدام کلید در موسیقی است ؟

2دسته سازاستادی در نوازندگیآرشه کشیویلن آلتوبه چه معنا می باشد؟ (Bowing ) (بوئینگ )اصطالح 47

48
نقطه ای است که هر گاه روی نتی قرار گیرد ، نصف ارزش آن نت اجرا و نصف دیگر 

.آن سکوت اختیار میشود
2مردانتتریلاستکاتوگروپتو

.............................دیاپازون49
لرزیدن یک صدا یا یک نت را 

گویند

وسیله ای ست برای کوک 

کردن ساز

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی است

درجه ضعف و قدرتی است که 

به یک آهنگ داده میشود
2

2بسیار سنگینآرام و روانتند و روانجانداربه کدام معناست؟ (Alegro )اصطالح 50
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3جاندارسنگین و کشیدهضعیف کردن تدریجی صداخیلی تند، شتابان.............................یعنی (Largo )اصطالح 51

52

کدام عالمت به صورت خطی مواج و عمودی در کنار آکورد قرار میگیرد و باعث می 

شود تا نت های آکورد به جای اجرای هم زمان ، با تندی متناسبی یکی پس از دیگری 

اجر شوند؟

4آریژدال سنیوتنوتوداکاپو

1هیچ کدامتندآحالت درونینوآنسدرجه قوت و ضعفی که به یک آهنگ داده می شود ، چه نام دارد؟53

2اجرای تند و چابکبه تدریج تند کردناجرای متوسط و معتدلبه تدریج کند کردنبه کدامیک از موارد زیر اطالق می شود ؟ "آدانته  "اصطالح 54

1هیچ کدامصداهای میانهبم ترین صدازیرترین صدا................................اوج در موسیقی یعنی55
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4آرام ، بی شتابتند، دوانبا حرکتبه سرعت نخستینبه کدام معناست؟ (Adagio )اصطالح 56

3مارشفالشنوآنستمبراست ؟ (کوک نا موزون  )کدامیک از اصطالحات زیر به معنی 57

58
عالمت                 نشانه کدام است ؟

3(غلت  )چرخش فرمات یا ایستتزیینتاکید

3نوعی رقص با میزان سه ضربیتک خوان یا تک نوازجنس و کیفیت صداکوک ناموزون.........................یعنی (Solist )اصطالح 59

3لطیفشیرینخشنآرامدر موسیقی به چه معنی است ؟ ( Dolce )اصطالح 60
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1روانکمی تندسنگین و کشیده(خیلی تند)سبکبالچه مفهومی در موسیقی دارد؟  ( Presto )کلمه 61

3قطعه ای برای پنج سازقطعه ای برای چهار سازقطعه ای برای شش سازقطعه ای برای سه ساز................................یعنی (کوارتت  )62

1تقویت ارتعاش و تشدید صوتقوی کردن تدریجی صدااپرای کوتاه و سبکرفته رفته ضعیف تر کردن صدا.............................یعنی (Diminuendo) (دیمی نوئندو  )اصطالح 63

به معنی مضراب جفت استبه معنی تکرار ضرب قبلی است.................................در موسیقی ( D.C )عالمت اختصاری64
به معنی از آغاز می باشد و از 

عالئم تکرار است

به معنی مضراب های پی در 

.پی است
3

به چه معنی است ؟ (تمپو  )65
فرم سه تایی 

( A-B-A)

سرعت اجرای یک قطعه 

موسیقی
2قطعه ای برای شش سازتقویت ارتعاش و تشدید صوت
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به تدریج ضعیف کردن صداسکوت روی ضرب قویسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی به چه معنی است؟ (Decrescendo )اصطالح 66
وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
3

2تغییر تنالیتهتغییر مدفروداوجبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "کادانس  "67

3مقطعمتصل یا پیوستهجدا از همبه دنبال یکدیگر...........................معادل است با واژه (Legato )اصطالح 68

...............................در موسیقی یعنی (الیت موتیف  )69
یک ایده برجسته موسیقی به 

مفهوم تم تضاد

یک الگو با تم معموال برجسته 

و کوتاه بیان کننده اندیشه ای 

خاص از موضوع مورد نظر 

آهنگساز است

الگویی که از یک تم منشعب 

شده است
2تم نورانی

2بسیار ضعیفبسیار قوینیمه قوینیمه ضعیف به چه معنی است ؟mfعالمت 70
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به چه معنی است؟ ( Contano )اصطالح 71
دائمی،

بی نهایت
2به شکل دقیقبا شدت و حدت زیادایست ، توقف

2سنکوپتاخیرمدت زمان امتداد صدای نت هاسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی چیست ؟ (دیرند  )منظور از 72

2دوباره قوی کردن صداهابه تدریج مالیم کردن صداهابه تدریج قوی کردن صداهابه تدریج تند کردنچه مفهومی در موسیقی دارد ؟ ( Crescendo )اصطالح 73

3هیچکدامدو نوازیگروه نوازیتک نوازیبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح 74

اجرای مقطع نت هااجرای نت های یک گاماجرای هم زمان چند نتدر موسیقی یعنی چه ؟ (آریژ  )75
اجرای نت های یک آکورد 

پشت سر هم
4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی
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ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2شیریندردناکراحتبا شکوهبه معنی کدام حالت در موسیقی است ؟  ( Comodo )اصطالح 76

4آنارمونیککنترپوانتیککروماتیکدیاتونیکچه می گویند ؟ (مترادف  )به نت های 77

3ضرب باالآکسانسنکوپضد ضربتاکید در موسیقی به معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟78

ترکیب کردنموسیقی تک بخشیاست ؟ "هارمونیزه کردن  "کدام گزینه به معنای 79
تنظیم موسیقی تک بخشی به 

چند بخشی
3هیچ کدام

چه حالتی از اجرا را معرفی می کند ؟ "اسپرسیو  "در موسیقی اصطالح 80
دارای حرکتی مالیم و مناسب 

برای بیان کیفیت

دارای حرکتی تند و شتابان 

برای بیان کیفیت
اجرای پرش دار آرشه

اجرای ال ینقطع آرشه بر روی 

سیم
1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

در موسیقی است ؟ "اتود  "کدام گزینه به معنای 81

قطعه ای که به عنوان پیش 

درآمد قبل از اجرای موسیقی 

.توسط ارکستر اجرا می شود

قطعاتی که برای تمرین و 

تقویت پیشرفت نوازنده ساخته 

.می شود

موادی که آهنگسازان برای 

نوشتن نت موسیقی به کار می 

.برند

2هیچکدام

1سرعت میانهبا شکوهمتصلمشخص و واضح به چه معناست ؟Marcatoاصطالح 82

Cکدامیک از اصطالحات زیر مربوط به سرعت اجرای قطعه نیست ؟83 rescendoAllegroAndanteG rave1

84
به باال یا پایین آوردن سطح زیر و بمی یک قطعه موسیقی در یک فاصله داده شده ی 

معین ، چه می گویند ؟
2وزنضرب آهنگانتقالمیزان

اجرا با سرعت دلخواهاجرا با حفظ دقیق ریتمدر موسیقی به چه معناست ؟ (پدال  )نت 85
نگه داشتن نت برای لحظه ای 

کوتاه

نگه داشتن نت برای مدتی 

نسبتا طوالنی
4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2یکسه چهارمنیم ضربربعپرده است.... نزدیک ترین فاصله میان دو نت متوالی در موسیقی ایرانی 86

3چهارم و پنجمسوم و ششمسوم و پنجماول و سومنام دارند؟ (نت های مقامی  )در هر گام ، کدام درجات 87

3هر سه موردآکوردریتمملودی.می گویند.......... چند صدای موسیقی که همزمان به اجرا درآیند را 88

........................در موسیقی ایرانی یعنی (ردیف)89

مجموعه ای از نغمه ها ، 

شامل درآمد،گوشه های 

مختلف،چهارمضراب و رنگ

مجموعه قطعات متنوع سازی

ترتیب تسلسل گوشه ها در 

دستگاهها که بنا به ذوق و 

سلیقه استادان مسلم موسیقی 

تنظیم گردیده است

روش و شیوه خواندن گوشه ها 

در دستگاهها
1

3نت متغیرنت شاهدنت فینالنت ایستنتی که در اجرای یک گوشه بیشتر از دیگر نت ها شنیده می شود، چه نام دارد؟90



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
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ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1آوازرنگچهار مضرابتصنیفدر موسیقی ایرانی آهنگ ساخته شده و موزون همراه کالم را چه میگویند؟91

2درآمدآوازردیفنغمهترتیب تسلسل گوشه ها در دستگاه های موسیقی ایرانی چه نام دارد؟92

93
قطعه ای ضربی برای رقص که در آخر اجرای دستگاه یا آواز نواخته می شده است  ، 

چه نام دارد؟
3تصنیفرنگکار و عملچهار مضراب

2نصنیف نوازینغمه نوازیمرکب نوازیبداهه نوازیسیر اجمالی در دستگاه ها و آواز های مختلف موسیقی ایرانی چه نام دارد؟94

95
مجموعه ای از دستگاه ها و گوشه ها که دارای ترتیب خاص در موسیقی ایرانی 

هستند؟
3پیش درآمدردیفآوازدرآمد



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4نت متغییرنت زینتنت الیتنت شاهدنتی که در اجرای آوازها و گوشه ها تا ربع پرده تغییر می کند چیست؟96

1نواهمایونماهورشورکدام دستگاه موسیقی ایرانی بیشترین تعداد گوشه و آواز را دارد؟97

4درآمدمخالفشکستهضربیمهمترین گوشه ای که در تمامی دستگاه های موسیقی وجود دارد چیست؟98

1هیچ کدامنگارش موسیقیصوت ناموزونصوتی اهنگیندر موسیقی ایرانی به چه معنا است؟ "تحریر"99

اختالف دستگاه و آواز کدام یک از گزینه های زیر است؟100
دستگاه مفصل تر

.از آواز است

آواز ها از دستگاه 

.مشتق شده اند

دستگاه و آواز

.یکی است

دستگاه مفصل تر

از آواز است و

آواز ها از دستگاه 

.مشتق شده اند

4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
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ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4شورراست پنجگاهچهار گاهسه گاهبزرگترین دستگاه ازنظر تعدد گوشه در موسیقی ایران کدام است؟101

1هیچ کدامپایان هر دستگاهبعد از شروع دستگاهقبل از شروع دستگاهپیش درآمد در موسیقی ایرانی چه زمانی اجرا میشود؟102

1آرپژآکوردگامشاهددر موسیقی ایرانی نت بین دو دانگ را چه می نامند؟103

به معنای کدام یک از موارد است؟ "تصنیف  "در موسیقی اصطالح 104
آهنگی ساخته شده و موزون

همراه کالم

آهنگی ساخته شده

بدون کالم
1همه مواردیک نوع فرم سازی

3تصنیفردیفآوازگوشهدر موسیقی ایرانی کدام مجموعه از تعدادی دستگاه تشکیل شده است؟105



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی
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ار

شم

1234سؤال
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صحیح

نتی که بیشتر شنیده می شودنت متغیر چیست ؟106

نتی که در اجرای آوازها و 

گوشه ها تا ربع پرده تغییر می 

کند

نتی که در پایان قطعه روی 

آن توقف می شود
2هیچکدام

3فا- می بمل - رکرن - دو فا- می - ر - دو فا- می بمل - ر - دو فا- می کرن - ر کرن - دو کدامیک از نت های زیر دانگ اصلی ماهور را تشکیل یدهد ؟107

1آواز افشاریآواز بیات ترکآواز اصفهانآواز دشتیمتعلق به کدام آواز است ؟ (دیلمان - دشتستانی- حاجیانی - چوپانی )گوشه های 108

1نواهمایوناصفهانراست پنج گاهکدام دستگاه یا آواز از دو دانگ شبیه به هم تشکیل یافته است؟109

1رنگصفاردانگصوتواحد شناسایی موسیقی ایرانی چه نام دارد؟110



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

.................................مرکب نوازی در موسیقی ایران یعنی 111
میزان هایی که تعداد ضرب 

آنها نامساوی باشد

اجرای گوشه ها بنا به تسلسل 

ردیف

تبدیل میزان ساده به ترکیبی 

در اجرای موسیقی

سیر اجمالی در دستگاهها و 

آوازهای مختلف با استفاده از 

گوشه های رابط

4

1 آواز4 دستگاه و 4 آواز3 دستگاه و 5 آواز6 دستگاه و 6 آواز5 دستگاه و 7ردیف موسیقی ایرانی متشکل از چند دستگاه  و آواز است ؟112

گوشه شروع کننده یک دستگاهبه گوشه های ضربی می گویندکوتاه ترین گوشه یک دستگاهدر ردیف موسیقی ایرانی به چه معناست ؟ (درآمد  )113
به ملودی خاصی در هر 

دستگاه می گویند
3

4دوسهیکهفتردیف ها در موسیقی سنتی ایرانی چند نوع هستند ؟114

2راست پنجگاههمایونشوردشتیگوشه ی سلمک به کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی تعلق دارد؟115



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی
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ار

شم

1234سؤال
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صحیح

3چهارمضرابپیش درآمدتصنیفرنگکدام فرم موسیقی ایرانی، حالت مقدمه و شروع اجرا ی یک برنامه را دارد؟116

4تصنیفپیش درآمدرنگچهارمضراباست ؟ (آوازی  )کدام یک از فرم های موسیقی سنتی ایرانی 117

118
کدام فرم موسیقی ایرانی ، حالتی شاد و سرزنده دارد و به عنوان حسن ختام اجرای 

یک برنامه نواخته می شود؟
2تصنیفچهار مضرابرنگپیش درآمد

2مقدمهگشایشدرآمدپیش درآمدمعموال اولین گوشه ی هر دستگاه در ردیف چیست؟119

2اولسومچهارمپنجم.شور،شاهد دستگاه نوا می باشد ...........درجه ی120



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی
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ار

شم

1234سؤال
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صحیح

1بیات اصفهانیات زنددشتیابو عطانام دیگر کدام اواز است؟ "دستان العرب"121

4بیات ترکابوعطاافشاریدشتیدر کدام دستگاه یا آواز موسیقی ایرانی نواخته می شود ؟ (مهربانی  )گوشه 122

3فرودگوشهتکهاوجدر موسیقی ایرانی ، اجزای تشکیل دهنده دستگاه یا آواز را چه می نامند ؟123

124
کدام یک از ساز های زیر به عنوان یک ساز مضرابی در ارکستر ایرانی محسوب 

میشود؟
4سنتورکمانچهنیتنبک

2تنبکسنتورتارکمانچهاصلی ترین و مهم ترین ساز موسیقی ردیف ایرانی کدام است ؟125
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سؤاالت استاندارد آواز ایرانی
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1دهلتنبکدفتیمپانیاست ؟ (ضربی)کدام ساز از کامل ترین سازهای 126

AndantinoAndanteLarghettoLargo4کدامیک از عالئم زیر کند تر از بقیه می باشد ؟127

3مالیم و متوسطآرامکمی آرامسنگین  در موسیقی به چه معنی است ؟Adagioاصطالح 128

2همه ی موارددر ریه هاارتعاش تارهای صوتیدرون گلوصدای انسان چگونه تولید می شود ؟129

3تفاوت رنگ و صدای انسان هاتلفیق کلمات با صدای انساندیده شدن تصویر خوانندهمحدودیت صدای انساندلیل تاثیر  بیشتر آواز نسبت به ساز چیست ؟130
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131
یک خواننده می بایست هنگام خواندن عمل دم و بازدم را از کدام قسمت بدن اجرا 

کند ؟
3قفسه سینهدیافراگمگلوحنجره

3دو ونیم اکتاودو اکتاویک و نیم اکتاویک اکتاوآوازخوانان حرفه ای به چه وسعتی از صدای خود احاطه دارند ؟132

2هیچ کدامهر دو حالتایستادهنشستهکدام حالت برای اجرای آواز مناسب تر است ؟133

2ضخیم شدن تارهای صوتیکشیده شدن تارهای صوتیفشار بیشتر هواباز کردن دهاندر آواز خوانی صداهای زیر چگونه تولید می شوند ؟134

دو اکتاو محدوده صدایی چه کسانی است ؟135
کسانی که هنوز آواز تعلیم 

ندیده اند
کسانی که آواز تعلیم دیده اند

کسانی که با پیانو همراهی 

آواز می کنند
1همه موارد
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2نواکطول موجدامنهدوره تناوبندارد؟ (بسامد  )کدامیک ارتباطی با 136

1باس- باریتون - آلتو باریتون- باس باریتون- باس - تنور باس- باریتون - تنور .......................تقسیم بندی کلی صدای مردان از زیر به بم عبارت است از137

138
با دیگران متفاوت « زیر گروه صوتی اش » کدام محدوده آوازی از لحاظ تقسیم بندی 

است ؟
3باریتونآلتوتنورباس

139
امروزه برای خوانندگان دارای وسعت صدای تنور و باریتون از کدام کلید استفاده

می شود ؟
2کلید سلکلید تنورکلید باسکلید باریتون

2تنورسوپرانوآلتومتسوسوپرانوصدای بم زنان در آواز گروهی چه نام دارد؟140
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2پسراندخترانزنانمردان.است.......... در موسیقی چپ کوک مخصوص صدای 141

3سریبملدییزبکارعالمتی که در موسیقی برای بم کردن نت به اندازه نیم پرده به کار می رود چیست ؟142

2سریبملدییزبکارعالمتی که در موسیقی برای زیر کردن نت به اندازه نیم پرده به کار می رود چیست ؟143

4تنور- آلتو تنور- باس آلتو- سوپرانو تنور- سوپرانو بخش های میانی صدا در گروه کر کدام اند ؟144

145
امروزه برای خوانندگان دارای وسعت صدایی تنور و باریتون از کدام کلید استفاده 

میشود ؟
2کلید سلکلید تنورکلید باسکلید باریتون
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1باستنورآلتوسوپرانوکدام صدا از بقیه صداها زیرتر است ؟146

2بم مردانهبم زنانهزیر مردانهزیر زنانهتنور به کدام دسته از صداهای انسانی اطالق می شود ؟147

2آلتوسوپرانوباستنورکدام بخش نیازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر می باشد ؟148

149
می .....مربوط به  (سوپرانو، متسوسوپرانو ، آلتو  )تقسیم بندی کلی صدا از زیر به بم 

.باشد 
2همه ی مواردپسرانزنانمردان

1تنورباریتونآلتوباسبم ترین صدا در صداهای انسانی کدام است ؟150
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:عبارت اند از  (بم به زیر  )به ترتیب از  (آواز جمعی  )نوع صدای موجود در گروه کر 151
باریتون- باس 

تنور- آلتو 

تنور- باس 

سوپرانو- آلتو 

- کنتر آلتو - تنور - باس 

متسوسوپرانو

سوپرانو - باس 

تنور- آلتو 
2

3کلید آلتوکلید سلکلید تنورکلید سوپرانوبه کدام کلید گفته می شود ؟ (کلید آواز  )152

2کلید تنورکلید آلتوکلید متسوسوپرانوکلید باریتونکدام کلید ، صدای متوسط خانم ها و کودکان را مشخص می کند ؟153

2چند ضربی بودن قطعهشدت اجرای نت هاارزش زمانی بین نت هاسرعت اجرای نت هااستفاده از عالئم دیرند در موسیقی به منظور نشان دادن کدامیک از موارد زیر است؟154

155
عالمت              در موسیقی چه نام دارد؟

1سفیدسیاهدوالچنگچنگ نقطه دار



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

156
، برابر نهاده ی موسیقی است و برای جدا کردن صداهای موسیقی از ....................

.یکدیگر به کار می رود
4سکوتآکوردوزنمیزان

4یکم درستیکم افزودهدوم افزودهدوم کاستهفاصله هم صدا چه فاصله ای است ؟157

2کلید فا خط چهارمکلید فا خط سومکلید دو خط سومکلید سلمناسب تر است ؟ (سوپرانو  )کدام کلید برای نوشتن صدای زیر 158

3اکتاوآکوردهارمونیزهگامهنگامی که چند صدا در یک زمان و با هم شنیده شوند چه می نامند ؟159

3هیچ کدامسه صداییدو صداییتک صداییساده ترین آکورد ها چند صدایی هستند ؟160



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1چند صداییسه صداییدو صداییتک صداییاست؟ "مونوفونیک  "کدام یک از گزینه های زیر در موسیقی به معنای 161

قطعه ای برای  پنج سازواژه پولیفونیک به چه معناست ؟162
موسیقی چند بخشی و چند 

صدایی
2جنس و کیفیت صداتقویت ارتعاش و تشدید صوت

1هیچکداماجرای آزادتر قطعهبازگشت به تندای اولیه(اصلی  )همان تندای قبلی  در موسیقی به چه معنی می باشد ؟Lo Stesso Tempoاصطالح 163

2دامنهفرمسوناتقطعهبه نوعی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا شود چه می گویند ؟164

3هیچکداماجرای با روح و با هیجاناجرای بی تحرک و فانتزیاجرای محزون همراه آهستگیچگونه اجرایی است ؟ "انیماتو  "در موسیقی 165



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1قوی کردن صداضعیف کردن صداتند کردن سرعتکند کردن سرعتدر موسیقی به چه معنی است ؟ "rit"اصطالح 166

AdagioLentoAndanteGکدامیک از گزینه های زیر نسبت به دیگر گزینه ها تمپوی تندتری را نشان می دهد؟167 rave3

3هتروفونیکمونوفونیکهوموفونیکپولی فونیکیک بافت ملودیک و تنها ، بدون همراهی چه نام دارد؟168

1با احساسات بسیارآسان ، راحتشروع ، مقدمهآواز ، ترانهبه کدام معناست؟ (Canto )اصطالح 169

1بریده ، منقطعبا فاصلهظریف ، نازکبا متانتبه کدام معناست ؟ ( Resoluto )اصطالح 170



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2غیر منتظرهپر شکوهبا صدای بلند و شدیدبا صدای خفه و گرفتهبه کدام معناست ؟ ( Sonoro )اصطالح 171

172
از نظر بیان و مفهوم موسیقیایی اش ، معادل است با  ( Menomoso )اصطالح 

...واژه
با حرکت بیش تربا حرکت قبلیکمی کندتر

کندتر، 

نه چندان سریع
4

سکوت روی ضرب قویسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی به چه معنی است ؟ (سنکوپ  )اصطالح 173
وصل ضرب قوی به ضرب 

ضعیف

وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
4

174
علمی که درباره ظرفیت آکورد ها و توانایی پیوندی شان با یکدیگر در ساخته شدن 

.می نامند...... یک قطعه موسیقی بحث می کند را 
3پلی فونیکنترپوآنهارمونیتمپو

ترکیب صداهای کامال متفاوتچند صدایییک صداییبه چه معناست ؟ (هتروفونی  )175
ترکیب صداهای مشابه با 

تغییرات جزیی
4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2هارمونیفرمچند صداییتک صداییانواع موسیقی را که از ترکیب صداهای گوناگون پدید آمده باشند ، چه می نامند ؟176

2مودالچند بخشیچند صدایییک صداییبه چه معناست ؟ (پلی فونی  )177

3پولونزاتودسوییتاورتورکدام اصطالح یک فرم در موسیقی به شمار می آید ؟178

3زریابکندیاصفهانیفارابیاست ؟ "اسالمی  "لقب کدامیک از موسیقی دانان دوره ی  "فیلسوف عرب  "179

1ساز سازینوازندگی عودنوازندگی تارخوانندگیدر چه زمینه ای از موسیقی سرشناس است ؟ "حسینعلی نکیسا   "180



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز ایرانی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2تنبککمانچهآوازتاراقبال آذر از مشاهیر چه رشته ای در موسیقی ایرانی است ؟181

2رنگچهار مضرابتصنیفترجیح بندکدام نوع آواز همراه با ساز دارای ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد؟182

دستگاههای بسیار بزرگدرست تر است ؟ (آواز  )کدامیک از تعاریف زیر در مورد 183
دستگاههایی که گوشه های 

کوتاه دارند

دستگاههایی که یک گوشه 

خیلی مهم دارند
4هیچ کدام

2پیش درآمدمرکب خوانیتصنیفرنگبه تلفیق شعر و موسیقی چه می گویند ؟184


