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نگاه كلي* 

هـاي  ي آزمـون توان در دسـته دشوار مي سؤال 9 سؤال متوسط و 5 سؤال ساده،   8اين آزمون را با توجه به طرح        

باشـند، فـراهم     مطالعـه كـرده    آمـوزاني كـه خـوب     ه وضـعيت بهتـري را بـراي دانـش          كه ايـن مـسأل     بندي كرد دشوار طبقه 

.آوردخواهد

 سـنجش و كنكورهـاي سراسـري دو سـال     2 و 1هـاي  نپراكندگي موضوعي نيز تقريبـاً همـان روال آزمـو     از نظر   

 سـؤال از بخـش      8انـد؛   طرح گرديده » سازشناسي«تري از بحث    وت كه سؤاالت بيش   با اين تفا  . استشدهگذشته ادامه داده    

شايان ذكر است كه نيمي از سؤاالت تئـوري         .  سؤال از بخش سازشناسي    9 سؤال از تاريخ موسيقي و       3تئوري موسيقي،   

.استمربوط به فصول موسيقي ايراني بودهموسيقي 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

است، اما سؤال يادشده    هاي دياتونيك و كروماتيك سؤال طرح شده      پردهي نيم مواره در سؤاالت كنكور درباره    ه226

.است» كروماتيكي پرده«ي ارهدرب

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هنرجو بايد تعداد قابل تـوجهي از معـاني         ) اصطالحات موسيقي كالسيك  (ؤاالت اين بخش    دادن به س  براي پاسخ 221

هـا و  شود كه طرح سؤال تكراري از اين آزمـون اما تأكيد مي. باشد رايج در موسيقي را مطالعه كرده   اصطالحات

.ال نيز بسيار متحمل استهاي گذشته در كنكور امساز كنكورهاي سراسري سال

از . باشـد توان فهميد كه بين چهـار نـت مـي         پس مي . استوجود سه فاصله اشاره شده    شده به هاي داده در گزينه 230

ي در گزينـه .  پرده است  5/2آيد كه داراي    شمار مي مطبوع به (اي ماليم   بين فواصل چهارم، چهارم درست فاصله     

. پرده و همان چهارم درست خواهدشد5/2با  برابر )يمجنب، مجنب، طنين(، مجموع فواصل ياد شده 4

شـده صـدا    ترين از نـت نوشـته     ترين نوع ترومپت است كه سوم كوچك بم       ، بم »الترومپت«باشيد كه   داشتهه  توج233

.)دهندديگر انواع اين ساز همگي باالتر از اين فاصله صدا مي(دهد مي

شده در اين ساز بايد بتوانـد    توان حدس زد كه پوست استفاده     مي)  سيم 81(ها ساز قانون    توجه به تعداد سيم   با  236

.صل از اين تعداد سيم را در سطحي بزرگ تحمل كندفشار حا
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اي مختلـف   هـ را در دسـتگاه   توان آن دليل مي همينبه. كنداست كه از مد معيني پيروي نمي      هايياز گوشه » نحزي«227

.اجرا نمود

» حـزين «ي عنوان رديف معيار در نظر بگيريم، گوشهرا به » ميرزا عبداله «ي اگر بر فرض رديف      در اين سؤال حت   

.ها، نادرست خواهدبودپس سؤال با توجه به گزينه. شود و ماهور اجرا ميگاهدر هر دو دستگاه سه
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