
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز گروهی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3موسیقی سازیموسیقی آوازی بدون سازموسیقی آوازیموسیقی سازی و آوازیآکاپال به چه معنی است ؟1

AnimatoDoloroso  AmorosoDolce1می باشد؟ (با هیجان  )کدام یک از اصطالحات زیر به معنی 2

3سکستتاکتتکوئینتتسپتتکدامیک از قطعات زیر برای هشت نفر اجراکننده است ؟3

به چه معناست ؟  ( Largando )اصطالح 4
ناگهان قوی کردن صدا با 

آکسان
دوباره قوی کردن صدابه تدریج ضعیف کردن صدا

کند کردن تدریجی سرعت و 

ضعیف کردن تدریجی صدا
4

1هیچ کدامصداهای میانهبم ترین صدازیرترین صدا....اوج در موسیقی یعنی5
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شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4آرام ، بی شتابتند، دوانبا حرکتبه سرعت نخستینبه کدام معناست؟ (Adagio )اصطالح 6

3مارشفالشنوآنستمبراست ؟ (کوک نا موزون  )کدامیک از اصطالحات زیر به معنی 7

8
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 9

3لطیفشیرینخشنآرامدر موسیقی به چه معنی است ؟ ( Dolce )اصطالح 10
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1روانکمی تندسنگین و کشیده(خیلی تند)سبکبالچه مفهومی در موسیقی دارد؟  ( Presto )کلمه 11

3قطعه ای برای پنج سازقطعه ای برای چهار سازقطعه ای برای شش سازقطعه ای برای سه ساز...یعنی (کوارتت  )12

1تقویت ارتعاش و تشدید صوتقوی کردن تدریجی صدااپرای کوتاه و سبکرفته رفته ضعیف تر کردن صدا..یعنی (Diminuendo) (دیمی نوئندو  )اصطالح 13

به معنی مضراب جفت استبه معنی تکرار ضرب قبلی است...در موسیقی ( D.C )عالمت اختصاری14
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  )15
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 16
وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
3

2تغییر تنالیتهتغییر مدفروداوجبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "کادانس  "17

3مقطعمتصل یا پیوستهجدا از همبه دنبال یکدیگر..معادل است با واژه (Legato )اصطالح 18

.....در موسیقی یعنی (الیت موتیف  )19
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 20
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3هیچکدامدو نوازیگروه نوازیتک نوازیبه معنای کدامیک از گزینه های زیر است ؟ "دوئت"در موسیقی اصطالح 21

اجرای مقطع نت هااجرای نت های یک گاماجرای هم زمان چند نتدر موسیقی یعنی چه ؟ (آریژ  )22
اجرای نت های یک آکورد 

پشت سر هم
4

چه حالتی از اجرا را معرفی می کند ؟ "اسپرسیو  "در موسیقی اصطالح 23
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

در موسیقی است ؟ "اتود  "کدام گزینه به معنای 24

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

3هر سه موردآکوردریتمملودی.می گویند.......... چند صدای موسیقی که همزمان به اجرا درآیند را 25
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دو اکتاو محدوده صدایی چه کسانی است ؟26
کسانی که هنوز آواز تعلیم 

ندیده اند
کسانی که آواز تعلیم دیده اند

کسانی که با پیانو همراهی 

آواز می کنند
1همه موارد

1باس- باریتون - آلتو باریتون- باس باریتون- باس - تنور باس- باریتون - تنور ....تقسیم بندی کلی صدای مردان از زیر به بم عبارت است از27

28
با دیگران « زیر گروه صوتی اش » کدام محدوده آوازی از لحاظ تقسیم بندی 

متفاوت است ؟
3باریتونآلتوتنورباس

29
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؟30
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2پسراندخترانزنانمردان.است.......... در موسیقی چپ کوک مخصوص صدای 31

4تنور- آلتو تنور- باس آلتو- سوپرانو تنور- سوپرانو بخش های میانی صدا در گروه کر کدام اند ؟32

33
امروزه برای خوانندگان دارای وسعت صدایی تنور و باریتون از کدام کلید استفاده 

میشود ؟
2کلید سلکلید تنورکلید باسکلید باریتون

2بم مردانهبم زنانهزیر مردانهزیر زنانهتنور به کدام دسته از صداهای انسانی اطالق می شود ؟34

2آلتوسوپرانوباستنورکدام بخش نیازمند تعداد خواننده کمتر در گروه کر می باشد ؟35
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36
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 ؟37

:عبارت اند از  (بم به زیر  )به ترتیب از  (آواز جمعی  )نوع صدای موجود در گروه کر 38
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  )39

2کلید تنورکلید آلتوکلید متسوسوپرانوکلید باریتونکدام کلید ، صدای متوسط خانم ها و کودکان را مشخص می کند ؟40
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سؤاالت استاندارد آواز گروهی
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41
، 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 ؟42

1چند صداییسه صداییدو صداییتک صداییاست؟ "مونوفونیک  "کدام یک از گزینه های زیر در موسیقی به معنای 43

2دامنهفرمسوناتقطعهبه نوعی از موسیقی که توسط یک یا دو ساز اجرا شود چه می گویند ؟44

3هیچکداماجرای با روح و با هیجاناجرای بی تحرک و فانتزیاجرای محزون همراه آهستگیچگونه اجرایی است ؟ "انیماتو  "در موسیقی 45
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1قوی کردن صداضعیف کردن صداتند کردن سرعتکند کردن سرعتدر موسیقی به چه معنی است ؟ "rit"اصطالح 46

47
کدامیک از گزینه های زیر نسبت به دیگر گزینه ها تمپوی تندتری را نشان می 

دهد؟
AdagioLentoAndanteG rave3

3هتروفونیکمونوفونیکهوموفونیکپولی فونیکیک بافت ملودیک و تنها ، بدون همراهی چه نام دارد؟48

1با احساسات بسیارآسان ، راحتشروع ، مقدمهآواز ، ترانهبه کدام معناست؟ (Canto )اصطالح 49

50
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
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سکوت روی ضرب قویسکوت روی ضرب ضعیفدر موسیقی به چه معنی است ؟ (سنکوپ  )اصطالح 51
وصل ضرب قوی به ضرب 

ضعیف

وصل ضرب ضعیف به ضرب 

قوی
4

ترکیب صداهای کامال متفاوتچند صدایییک صداییبه چه معناست ؟ (هتروفونی  )52
ترکیب صداهای مشابه با 

تغییرات جزیی
4

2هارمونیفرمچند صداییتک صداییانواع موسیقی را که از ترکیب صداهای گوناگون پدید آمده باشند ، چه می نامند ؟53

2مودالچند بخشیچند صدایییک صداییبه چه معناست ؟ (پلی فونی  )54

3پولونزاتودسوییتاورتورکدام اصطالح یک فرم در موسیقی به شمار می آید ؟55
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کدامیک از اصطالحات موسیقایی زیر صحیح است ؟56
Ritardando جز عالئم 

.سرعت می باشد

Ritardando جز عالئم 

.صدا می باشد

Attenuato جز عالئم 

.سرعت می باشد
1گزینه الف و ج صحیح است

4تقسیم شدهپراکندهشیطانیکم شدهبه چه معنا می باشد ؟ " Divisi "اصطالح 57

2با نجابت ، اصیلمالیخولیاییبا احساسبا شکوهبه چه معناست ؟ ( Patetico ) "پاتتیکو  "اصطالح 58

3نوعی والسآوازحماسهرقصبه چه معناست ؟  ( Lied ) "لید  "واژه آلمانی 59

 در موسیقی چیست ؟Allontandosiاصطالح 60

جزو عالئم صدا است و به 

معنی ضعیف تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنای تندتر کردن تدریجی 

.سرعت می باشد

جزو عالئم صدا است و به 

معنی قوی تر کردن تدریجی 

.صدا می باشد

جزو عالئم سرعت است و به 

معنای کندتر کردن تدریجی 

.سرعت می باشد

1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز گروهی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

چگونه اجرایی است ؟ "(p.f )پیانو فرته  "اصطالح 61
از صدای قوی بدون درنگ به 

صدای ضعیف رفتن

از صدای ضعیف بدون درنگ 

به صدای قوی رفتن

از صدای قوی بدون درنگ به 

صدای قوی تر رفتن

از صدای ضعیف بدون درنگ 

به صدای ضعیف تر رفتن
2

2شکل تکامل یافته ارغنوننوعی ارگ کوچک دستیاز شکل های اولیه پلی فونینوعی ترانه عاشقانهارگانوم چیست ؟62

1بازگشتپایانفروددم، در ایتالیایی چیست ؟ (coda ) "کدا  "معنای اصطالح 63

64
فرمی است که معموال همراه با آهنگ های دو ضربی ، توسط دسته موزیک هنگام 

:رژه نظامی نواخته می شود
3فالشمارشوالساپرت

2هوموفونیکیک صداییپلی فونیکارگانومبه کدام نوع از انواع موسیقی تعلق دارد؟ (فوگ  )65
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4یکی از فرم های دوره باروکفرم پیشرفته کاننشکل اولیه فوگترانه سه بخشیسوییت چیست ؟66

3اتود(ترانه  )لید مارشپرلودکدام اصطالح یک فرم در موسیقی به شمار می آید ؟67

1نوآنسفریزموومانموتیفکوچکترین الگوی مستقل از یک تم که قابل گسترش نیز باشد ، چه نامیده می شود ؟68

2همه مواردسمت راست ارکسترپشت ارکسترجلوی ارکسترمحل قرار گرفتن گروه های آوازی بزرگ در کجای ارکستر است ؟69

4تصنیفپیش درآمدرنگچهارمضراباست ؟ (آوازی  )کدام یک از فرم های موسیقی سنتی ایرانی 70
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1بیات اصفهانیات زنددشتیابو عطانام دیگر کدام اواز است؟ "دستان العرب"71

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؟72

2رنگچهار مضرابتصنیفترجیح بندکدام نوع آواز همراه با ساز دارای ریتم و وزن مشخص و کالم می باشد؟73

دستگاههای بسیار بزرگدرست تر است ؟ (آواز  )کدامیک از تعاریف زیر در مورد 74
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 ؟75
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2دسته جمعی خواندنابتدای اپرا به صورت تکنوازیابتدای اپرا همراه سازدر ابتدای اپرا بدون ساز...یعنی "اورتور  "در موسیقی 76

3ریتملگاتوهارمونیملودیدر موسیقی اجرای پیوسته نت های یک ملودی را چه می گویند ؟77

78

کدامیک از گزینه ها مربوط به تعریف داده شده است ؟

قطعه ای ضربی برای رقص که در آخر اجرای دستگاه یا آواز نواخته )

(. می شود

3چهار مضرابرنگپیش در آمدمرکب نوازی

2با صدای نیمه قویبا صدای اندکی قویقوی و ناگهان ضعیفبا صدای خیلی خیلی ضعیف...یعنی (Forte Piano )اصطالح 79

2رسیتاتیفاینتر لوداوورتورهرلودقطعه ای ارکستری که در آغاز اپرا اجرا می شود چه نام دارد؟80
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81
 هرتز را نصف کنیم، فرکانس آن چه 220اگر طول سیمی با فرکانس تولیدی 

تغییری خواهد کرد ؟
2 هرتز می شود880 هرتز می شود147 هرتز می شود440 هرتز می شود110

1باستنورآلتوسوپرانوزیر ترین صدا در گروه کر کدام است ؟82

4تنورسوپرانوآلتوباریتونصدای زیر مردان در آواز گروهی چه نام دارد؟83

2آلتو ، متسوسوپرانو ، سوپرانوسوپرانو ، آلتو ، متسوسوپرانوسوپرانو ، متسوسوپرانو ، آلتوسوپرانو ، تنور ، آلتوتقسیم بندی کلی صدای زنان از زیر به بم کدام است ؟84

4باستنورآلتوسوپرانوکدام بخش در گروه کر معموال نقش پایه هارمونی را دارد؟85
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سوپرانو، آلتو ، تنور ، باسباس، تنور، آلتو ، سوپرانو...گستره صدای انسان از زیر به بم عبارت است از 86
سوپرانو ، متسوسوپرانو ، آلتو ، 

تنور
2سوپرانو ، تنور ، آلتو ، باس

1باس- تنور - آلتو آلتو- تنور - باس باس- آلتو - تنور - سوپرانو باس- تنور - آلتو - سوپرانو گستره آواز اصلی به ترتیب از زیر به بم کدام است ؟87

88
کدامیک از صداهای زیر نسبت به دیگر گزینه ها در محدوده صوتی بم تری قرار 

می گیرد ؟
4باریتونمتسوسوپرانوآلتوتنور

زیبایی نواختن ساز....................... .اشاره یا زینت یعنی 89
نتی که اجرا میشود اما

جزو زمان
2همه مواردضربات پی در پی مضراب ها

2با نجابت ، اصیلمالیخولیاییبا احساسبا شکوهبه چه معناست؟ ( patetico ) (پاتتیکو  )اصطالح 90



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد آواز گروهی

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2دائما روانکمی روانخیلی تندکمی تندبه چه معناست ؟ (Allegro assai )اصطالح 91

1وضوح، صرافتمقدمهبخش اصلیاولینبه چه معنا به کار میرود؟ ( primiera ) (پریمیرا  )اصطالح 92

4صدا ناگهان ضعیف شوددائما ضعیفبه تدریج ضعیف کردن صدانیمه ضعیفبه چه معنا به کار میرود؟ (Subito piano )اصطالح 93

Sمی باشد؟ (پر شور و پر هیجان )کدامیک از اصطالحات زیر به معنای 94 tabileAppassionateMestoDevoto2

به چه نوع بافت موسیقی اطالق می شود ؟ (هوموفونیک  )بافت 95

بافتی که در آن چند ملودی به 

طور همزمان اجرا 

می شوند

بافت یک صدایی

بافتی که در آن یک ملودی 

اصلی با آکوردهایی همزمان 

می شود

3بافت یک صدایی
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96
کدام گزینه مقدمه ارکسترال برای آثار غالبا نمایشی مانند اپرا و باله

 است ؟
3پاساکالیااورتوراپیزوداینترمتزو

1ایتالیا،مونته وردیانگلستان،پورسلآلمان ،موتزارتایتالیا،کاولیکدام کشور بود و تعالی آن توسط چه کسی صورت گرفت ؟ (اپرا  )مهد 97

2برلیوزواگنرهندلباخکدام یک از آهنگسازان زیر صرفا ایرانویس بوده اند؟98

1وسطروپایینباال به چه معنایی است؟Alto م99

3دراماتیکپروفندوکلوراتورالیریکباس عمیق و پرحرارت چه نام دارد؟100
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4آواز خواندنسکوت کردنلمس کردنصدا دادن به چه معنایی است؟Cantareواژه 101

19541750160016374اولین سالن اپرا در چه سالی افتتاح شد؟102

4روباالوسطپاییناست؟ (Soprano)کدام واژه زیر به معنای سوپرانو 103

4بیزهلئودلیپاشتراوسچایکوفسکیاثر کیست؟ "کارمن"اپرای 104

2بالهفلکلورنمایشدرامواگنر موسیقی آوازی را با چه چیزی مخلوط کرد؟105
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1اپراکانتاتلیدشانسونفرم آوازی که شوبرت در آن آهنگسازی کرده است چه نام دارد؟106

3کانتات(ترانه  )لید شانسوناپراشوبرت در چه فرم آوازی بیشتر آهنگ ساخته است؟107

3باریتونآلتوسوپرانوتنوروسعت زیر متعلق به چه صدایی است؟108

2هومپردینگبتهوونوبرواگنربنیان گذار اپرای رومانتیک آلمان چه کسی بود؟109

3آلتوباریتونتنورسوپرانوکدامیک از صداهای زیر متعلق به گروه کر نیست؟110
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2دراماتیکپروفنروکلوراتورالیریکسوپرانوی با تحریر و ظرافت چه نام دارد؟111

4هستی گرارمانتیککالسیکرئالمکتب وریسم در اپرا، معادل کدامیک از مکاتب ادبی زیر است؟112

4حلقه نیبلونگهلندی پرندهرینسیپارسیفال قسمت مفصل است؟4کدامیک از اپراهای واگنر دارای 113

1لئون کاوالوپوچینیواگنرورودی که بود؟19 شاخص ترین اپرانویس ایتالیا، در قرن 114

4زینگ اشپیلکامراتااپرابوفااوراتوریوچنانچه اپرایی بدون بازی اجرا شود به آن چه می گویند؟115
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4همه مواردمندسوناشتراوسمالر اثر کیست؟Des Khaben Wunder Horhلیدهای آوازی 116


