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  نگاه کلی* 
  

 بـه  -هـاي پـیش  هاي کنکور سراسري در سال  ت مطابق با آزمون   سؤاالآزمون جامع اول سنجش از نظر پراکندگی          
 مبحـث تئـوري     مربـوط بـه    سـؤال  چهـارده  ،سـؤال  بیـست  از مجمـوع      کـه  ترتیب بدین؛   بوده -1390استثناي آزمون سال    

  .است مطرح شده) 224 سؤال(کالسیک  از تاریخ موسیقی سؤال از سازشناسی و یک سؤالی، پنج موسیق
 از موسـیقی ایرانـی   سـؤال  مربـوط بـه مباحـث فاصـله، گـام و آکـورد، پـنج        سؤالدر بخش تئوري موسیقی شش    

 بخـش سازشناسـی بـه    سـؤال  از پـنج  سـؤال دو .  از مبحث اصطالحات موسیقی بوده اسـت سؤالو سه   ) معاصر و قدیم  (
 نکتـه درخـور توجـه از نظـر پراکنـدگی        .کالسیک اختـصاص یافتـه بـود       به سازهاي موسیقی     سؤالسازهاي ایران و سه     

است؛ روالی که در کنکورهـاي   تئوري موسیقی ت به بخش    سؤاالت در این آزمون، اختصاص یافتن بیش از نیمی از           سؤاال
  .است سراسري هشت سال گذشته نیز رعایت شده

یـد، بـه طـوري کـه از داوطلبـین رشـته موسـیقی        آ از نظر سطح دشواري نیز این آزمون نسبتاً ساده به شـمار مـی      
  . ها، پاسخ صحیح بدهند توان انتظار داشت تا به تمامی پرسش می

  
  هاي ابتکاري و نو پرسش* 

ي  شماره
  پرسش

  توضیح

کـه آکـورد    جـایی  آناست، از شده در کنکور بوده از مباحث  مطرح ) چهار صدایی (دانیم که مبحث آکورد هفتم        می  231
 نهـم، پـنج صـدایی؛     توان دریافت که آکورد  فاصله پنجم است، با کمی دقت می   سه صدایی در حالت پایگی داراي     

  .بودآکورد یازدهم، شش صدایی و آکورد سیزدهم، هفت صدایی خواهند
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

در کنکـور سراسـري محتمـل    هـاي موسـیقی دسـتگاهی ایـران        از نـام گوشـه     سـؤال احتمال طـرح یـک       همواره  230
یـست، امـري   آموزي که در کار عملـی موسـیقی ن   ها براي هنر اما به خاطر سپردن اسامی تمام گوشه     . است بوده

  .آید شمار می دشوار به
 به دنبال نـام دسـتگاهی   سؤالشد، با این تفاوت که این  نیز خواهد سؤالشامل این    230 سؤالشده در    طرحنکته    236

کنند؛ براي پاسـخ   هایی است که از مد معینی پیروي می  گوشهي باشد، نیست و درباره  ه به آن متعلق می    که گوش 
  .ها را نیز به خاطر داشته باشد  قبیل گوشه  نیز هنرجو باید اسامی اینسؤالبه این 

ها ـ به ویژه سازهاي   هاي مربوط به وسعت صوتی ساز هاي اخیر باید به پرسش ت رایج در سالسؤاالاز دیگر   239
ت هنرجـو  سـؤاال براي پاسخگویی به این گونـه  . ایرانی که از استاندارد یکسانی برخوردار نیستند ـ اشاره نمود 

  .خاطر بسپرد جداگانه بهرا  صوتی هر ساز ي باید گستره
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

ي   از واژهحـال هردرسـت، امـا   ا بوده» متر آزاد«که منظور » ادمتد آر«اشتباه تایپ شده    به   سؤالدر صورت این      233
  . را دریافتسؤالتوان مقصود  می» وزن آزاد«

  
  
  

  نژاد كيوان جعفري 


