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  نگاه کلی* 

  

 بحـث م از ایـن دو   پرسش مشترك1 پرسش از موسیقی ایرانی و 6 پرسش از موسیقی غربی و      13در این آزمون،      
  .بود شده طرح

 2 پرسش تئوري موسیقی غربی، 8بود؛ شامل     شده   پرسش از تئوري موسیقی طرح     11با احتساب سؤال هارمونی،       
 پرسش 1 پرسش از گام و مد،   1پرسش تئوري موسیقی غربی،      8از  .  پرسش مشترك  1پرسش تئوري موسیقی ایرانی و      

 پرســش از هــارمونی 1 پرســش از انتقــال و 1 پرســش از آکــورد، 3 پرســش مــشترك از فواصــل و گــام، 1از فواصــل، 
رسد، ولی ایـن پراکنـدگی در    نظرمی ها در داخل مبحث تئوري موسیقی غربی، مناسب به        بود که پراکندگی پرسش     شده  طرح
 پرسش، آن هم از یک مبحث عینی گام و مایه 2از تئوري موسیقی ایرانی فقط . بود  وجه رعایت نشده    هیچ   دیگر به  هاي  تست

 و! بود و یک پرسش مشترك تئوري غربی و ایرانی هم از همان مبحث است که درواقع پرسـشی تکـراري اسـت    شده  مطرح
  .که در ادامه به آن اشاره خواهدشدمون در همین آزمشابهش یکی از دو پرسش تئوري موسیقی ایرانی است 

  .است شده  پرسش مطرح1شناسی غربی  از فرم
 پرسـش از  1 پرسـش از سـازهاي انتقـالی و       3( پرسش سازشناسی غربی     4 از    است   پرسش سازشناسی عبارت   6  

ر ند کنکوکه در مجموع مان)  پرسش تاریخچه 1 پرسش سازهاي انتقالی و      1( پرسش سازشناسی ایرانی     2و  ) وسعت صدا 
هـا در یـک مبخـث     است که این سنّت ایجادشده در تجمع پرسش    شده   پرسش از مبحث سازهاي انتقالی طرح      4سال گذشته   

هـاي   نکتـه (/ محفوظـات  بـر قـدرت تحلیـل، متکّـی بـه        پرسش عـالوه 4 پرسش از آن 2قبول نیست که تازه  وجه قابل هیچ  به
  . است)محور حافظه

آن هم از تاریخ موسیقی ایرانی و هیچ پرسشی از تاریخ موسـیقی غربـی طـرح             ده،   پرسش آم  2 ،از تاریخ موسیقی    
ع غیراسـتاندارد پرسـش               نشده ل دارد، آن هم وقتی بدانیم همین دو سال قبل تجمـهـاي   است که این موضوع جاي بسی تأم

یا این نـوع طـرح پرسـش،    ها باید پرسید آ از طراحان محترم پرسش . است  کنکور از همین مبحث تاریخ موسیقی غرب بوده       
شـود؟ آیـا    انـد، نمـی   ي تـاریخ موسـیقی غربـی نمـوده     هاي زیادي، صرف مطالعه  موجب سرخوردگی داوطلبانی که ساعت    

 حـذف  ي سـنجش  چرخـه  پرسش آسان و تکراري از تاریخ موسیقی ایرانـی کـه آن دو سـؤال را از    2جاي طرح   شد به   نمی
  یافت؟ موسیقی غربی اختصاص میا به تاریخ ه  پرسش آن1کند، مثل سال گذشته الاقل  می

  

  :گونه بود ها بدین بندي پرسش به نظر من سطح
  

  222 -)ي متن با توجه به توضیحات ادامه (225 : پرسش خیلی دشوار2 -  
  240 -233 -227 -224 -232 : پرسش دشوار5 -  
  237 -230 -229 -228 -221 :رسش متوسطپ 5 -  
  239 -238 -236 -235 -234 -232 -231 -223 : پرسش آسان8 -  

  

  .شود در مجموع میانگین دشواري این آزمون، متوسط ارزیابی می
هـاي نـسبتاً     از پرسـش هاي به نسبت آسان و حفظی یا متوسط در آخـر آزمـون و پراکنـدگی برخـی       پرسش تر   بیش تجمع
 مـدیریت زمـان بهتـري    طورموقـت بگذرنـد،   گیـر بـه   هاي وقت دهد اگر داوطلبان از پرسش می ها نشان   در بین پرسش   آسان

  .خواهندداشت

  پرسش دشوار7
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  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

225  225- Leading tone   یاSubsemi tone   یاSensible    هـدایتگر   «کـه نـت پایـه   «بـه   » نـت «(Tonic)     اسـت و در 
ت پایه فاصله دارد و در حرکت به سـمت نـت    نپرده با مواره نیم شده، ه   ترجمه» محسوس«هاي فارسی نت      کتاب

پرده با نـت اکتـاو    گیریم که نیم ي هفتم گام دیاتونیک در نظر می این نت را معموالً درجه. شود پایه در آن حل می   
Leading )دو مــاژور(» دو«مــثالً در گــام دیاتونیــک . فاصــله دارد) تونیــک در موقعیــت دیگــر( tone نــت »Si «

تواننــد  نیــز مــی»  دیــز-دو«یــا »  بمــل-رِ«) تغییریافتــه(هــاي آلتــره  باشــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه نــت  مــی
»Leading tone «پرده تا  باشند، چون نیم»Tonic «فاصله دارند.  

هاي گام مینور آنتیـک   است، چون در بین نت شده که این پرسش بسیار زیرکانه طرحگونه فرض کرد  توان این   می
Leading محسوس یا    نت) یا طبیعی ) (تئوریک( tone   اکتاو یـا تونیـک  (ي هشتم  ي هفتم تا درجه  نداریم و درجه( ،
ــله دارد و  1 ــرده فاص ــدهSub-Tonic پ ــی  نامی ــه   م ــود، ن Leadingش toneــک  و ــک و از  ،از تونی ــتم کوچ  هف

Super tonic،    هشتم کوچک فاصله دا   رد؛ بنابراین نـتLeading tone             تغییریافتـه آلتـره (در ایـن گـام یـک نـت (
Superي هفتم بزرگ دارد و از     شود که از تونیک فاصله      می موقتی محسوب  tonic 4/(ي ششم بـزرگ   فاصله 5 

  )3ي  گزینه. (دارد) پرده
ل «تا » سی« یا )دارد»  بمل-سی«که در حالت عادي     (درگام دومینور تئوریک    »  بکار -سی«تا  » رِ«مثل   دیـز -سـ  «

Leading و SubTonicهـا   و ایـن نـت  ) دارد»  بکـار -سـل «کـه در حالـت عـادي        (در گام المینور تئوریک      tone 
  .شوند محسوب می

ي  را اعـالم کـرده، غلـط اسـت و گزینـه      ) شـشم کوچـک    (2ي    ي سازمان سنجش که گزینـه        بنابراین کلید اولیه   -
  .است) ششم بزرگ (3ي  درست، گزینه

 بـسیار دشـوار    ابتکـاري پرسـش هـاي بـاال یکـی باشـد، ایـن       ي طـراح محتـرم بـا نوشـته      اگر منظور و گزینـه     -
Leading و SuperTonicشود، ولی اگر منظورش از     می  ارزیابی tone ي دوم و هفتم گام مینور تئوریـک   درجه

  ! را درست بدانند، این پرسش هم غلط خواهدبود و هم آسان2ي  باشد و گزینه
جا که هم پرسشی از مبحث هارمونی است و هم براي عمـوم     یست، ولی از آن   اگرچه این پرسش ابتکاري یا نو ن        230

پیونـد  (ها  کافی بود داوطلب انواع کادانس. شود  می  ي مثبتی در این آزمون محسوب       حل است، نقطه    داوطلبان قابل 
  .دانست را می) یا حل آکوردها

 بـا  ولـی احتمـاالً عمـوم داوطلبـانِ    . شـدند  مفهـوم آن را متوجـه مـی    داوطلبـان  اگراین پرسش بسیار آسان بود،     233
ي خط سوم، یک »دو«دانستیم نام هر خط در کلید  فقط کافی بود می   ! اند   از این پرسش گذشته    ،ي متوسط   مطالعه

ل،  !) تر البته با صداي یک اکتاو پایین    (نت باالتر از آن در کلید سل است          ـ «مثالً خط دوم در حامل کلید سـ و » لس
  .نام دارد» ال«ي خط سوم، »دو«در حامل کلید 
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  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

اي  هاي موسیقی فنی و حرفه رشته» )2(شناخت سازهاي ارکستر سمفونیک   « کتاب   110ي    این پرسش از صفحه     222
دادن بـه   این پاسـخ اند، بنـابر  روز شده ندرت تا این حد به هاي عمومی سازشناسی به شده و کتاب    طرح) هنرستان(

  .رسد نظرمی ها دشوار به آن براي غیرهنرستانی
اگـر  . اسـت  هـاي جدیـد کتـاب تئـوري موسـیقی آقـاي پـورتراب آمـده                 چـاپ  شـده در    این مطلب از موارد اضافه      224

ي آلمانی و فرانـسوي چهـار    ي ایتالیایی، سه صدایی و آکوردهاي ششم افزوده دانستیم آکورد ششم افزوده   می
 4شدن براي  البته در آکورد ایتالیایی مذکور در صورت نوشته. (حل بود   راحتی قابل   است، این پرسش به   صدایی  

  :یا دومینور، این آکوردها عبارتند ازدر گام دوماژور ). شود می صدا، نت تونیک گام دو بار نوشته
  

lab do( do) fa #− −   ي ایتالیایی ششم افزوده :−
lab do re fa #− −   ي فرانسوي ششم افزوده :−

lab do mib fa #− −   یي آلمان ششم افزوده :−
226  
227  

نت . ها انتقالی نیستند ویولن. شان براي عموم داوطلبان کاري دشوار است     کردن سازهاي انتقالی و تغییرات      حفظ
یـک شـشم   (»  بمـل -مـی «ر ساکسوفون آلتـو،  و د) تر یک چهارم پایین(» سل«شده، در فلوت آلتو،     ي نوشته »دو«

بار ساز انتقالی را با ساز زهی مقایـسه کـرده     زیرکانه در این دو سؤال یک دهد و طراح سؤال،   صدا می ) تر  پایین
  .و در دیگري، برعکس

ترتیـب و بـا حوصـله     را بـه » تتـابعِ اضـافات  « پرسش دشواري نیست؛ فقـط بایـد از انتهـا بـه ابتـداي ایـن          -228  228
را کـه  ) ِ ششم گام یعنی درجه( هفتمِ گام ي ي هفتمِ درجه توانست درجه   ناگهان می قوي  داوطلب  . (بیاوریم  تدس  به

  )آورد دست جواب است، به
ولــی .  معمـوالً بـراي اغلـب داوطلبــان دشـوار اسـت     ،شناســی هــایی از جزئیـات مباحـث فـرم    پاسـخ بـه پرسـش     240

  خیلیگویی به آن بود، تکراري بوده و پاسخ شده  نیز طرح93که این پرسش در آزمون سراسري سال       جایی  آناز
  .دشوار نبود

که با موومان فـرق دارد و بیـانگر   (شده  تشکیل) ترنري(یا سه تایی ) باینري(هاي دوتایی  البقسونات معموالً از   
  :تشخیص است در کلِّ این فرم از موسیقی، سه بخش قابل). فرم است

  (Exposition)شرح اولیه  )1  
 (Climax) که موسیقی در این بخش بـه اوج  (Development) بسط و توسعه، در تضاد با بخش اول  )2  

  .رسد خود می
  (Recapitulation)تکرار و یادآوري تم بخش اولیه  )3  

  

 در آن (Coda)هاي بزرگـی از نـوعِ کُـدا      و یا برگشتممکن است پیش از بخش اول، قسمتی به نام مقدمه بیاید    (
  ).اتفاق بیفتد

  

lab تا fa  ششم افزوده: #
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

221  
237  

ایـن دو پرسـش، غیراسـتاندارد یـا نادرسـت نیـست، امـا               ) 93مشابه آزمون سراسري خارج از کشور       پرسش  (
دانند کـه گـام مـاژور و مـاهور از      کنیم داوطلبان می فرض می(شده   پرسش است که به دو گونه مطرح 1درواقع  

ن به دلیل طرح پرسش از یک موضوع واحد یـا  بنابرای) نظر فواصل و درجات، یکسانند و هیچ فرقی با هم ندارند         
د دهـد و یـا هـردو را سـفی     دهـد یـا هـردو را غلـط پاسـخ مـی       ها را پاسخ درست می   داوطلب هردوي این پرسش   

  .و این مطلوب نیست(!) گذارد  می
  

  رست نادهاي سخپا* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

هـاي   در قـسمت پرسـش  توضـیح  . ( درست است3ي     گزینه ي سازمان سنجش اشتباه و       اولیه  در کلید  2ي    گزینه  225
  .)است ابتکاري و نو آمده

  

  ها یا دستوري و جاافتادگی مالییلط اغ* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  ] ...صداي[وسعت   222
225  Leading tone) جاي  بهLeding ton(  
  )جاي ملوریک به (ملودیک) .... 2  229
: آمـد  مـی » شـود؟  می کند، شنیده هایی که اجرا می تر از نت کتاو، پایینیک از سازها یک ا    در کدام «جاي    بهتر بود به    235

  .و یا متنی مشابه این» شود؟ می شده، شنیده هاي نوشته از نت............... یک از سازها   کداماجراي«
ها  نشنویم، نه آ هایی است که می هاي اجراشده، همان نت ، نت227 و 226هاي پرسش   چون همانند متن و گزینه    (

  !)بینیم که می
  

  هاي دیگر حلیل پرسشت* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

. حـل بـود   اند که اگر بر موضوع سازهاي انتقالی اشراف کامل هم وجود نداشـت، قابـل        شده  ها طوري طرح    گزینه  223
یا » سوم کوچک باالتر«هاي  اگر گزینه. را عنوان کرده»  بمل-می«تا » دو«ي   است که فاصله3ي   چون فقط گزینه  

شـد،   تـر مـی   داشت کار داوطلـب کمـی سـخت     ها وجود   در گزینه ) »دو«تا  »  بمل -می«ي    فاصله(» ...ششم بزرگ   «
  .شود می شده، ولی آسان ارزیابی که این پرسش از سازهاي انتقالی طرح بنابراین با این

  

  هاشميامون ه 


