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نگاه كلي* 

 سـؤال از سازشناسـي مطـرح        5 سؤال از تاريخ موسيقي و       5 سؤال از مباحث تئوري موسيقي،       10ن آزمون،   در اي 

ايـن  . ئوري، چهار سؤال مربوط به مبحث گام و سه سؤال مربوط به موسيقي دستگاهي ايران است                سؤال ت  10شده كه از    

ي پـنج سـؤال تـاريخ    از طرفـي ديگـر همـه    . باشـد ي موسيقي مي  توجه به ديگر مباحث تئور    ي پراكندگي منجر به عدم    نحوه

توجهي بـه مباحـث   توازن در طراحي سؤاالت و بي اند و باعث وجود عدم    موسيقي، از تاريخ موسيقي كالسيك طرح گرديده      

.استشدهتاريخ موسيقي ايران 

ه سه سؤال از سازهاي موسيقي      كطوريسازشناسي از پراكندگي نسبتاً متناسبي برخوردار هستند به       تنها سؤاالت   

.استو سؤال از سازهاي موسيقي ايران طرح شدهكالسيك و د

 سـؤال متوسـط و      5 سوال آسان،    12با وجود   . ارزيابي نمود » ساده«توان اين آزمون را     از نظر سطح دشواري مي    

.باشند پاسخ صحيح دادهتوان از هنرجويان انتظار داشت كه حداقل به نيمي از سؤاالتسه سؤال نسبتاً دشوار مي

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي هفـتم  تـر كنـيم تـا فاصـله    پرده كروماتيك بمي هفتم يك گام ماژور را نيماست درجهبراي حل اين سؤال كافي  225

خواهدبود كه بـين درجـات   » ميكسوليدين«الگوي گام حاصل منطبق بر مد .  به هفتم كوچك تبديل شود  بزرگ آن 

.پرده فاصله استارم، هفتم و هشتم آن نيمسوم و چه

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ترتيب كه دانگ اول دسـتگاه شـور، از دانـگ    ها خواهدبود، بديناختالف دستگاه شور و همايون در دانگ اول آن    229

شد كـه   ي شور و چهارگاه متوجه خواهيم     با مقايسه . استشور و دستگاه همايون از دانگ چهارگاه تشكيل شده        

.باشدي سوم دانگ ميها در درجهتنها اختالف آن

طـور  بـه . (اسـت نظر وجـود داشـته  گاه همواره اختالف هاي تئوري موسيقي ايراني در مورد دستگاه سه       در كتاب 230

شـده  باتوجـه بـه جـواب داده   ). نـي وجـود دارد  نظر تقريباً در تمامي مباحث تئوري موسيقي ايراكلي اين اختالف  

شـود كـه    پيشنهاد مي . استاهللا خالقي بوده  ي روح نوشته» نظري به موسيقي  «مشخص است كه منبع طراح كتاب       

.شده مراجعه شود، به همين منبع و در نتيجه همان جواب داده»سؤال خاص«ي اين درباره
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

امـا  . اسـت هاي اضـافي روي پوسـت تـا سـه اكتـاو افـزايش داده              وسعت تار را با بستن پرده     » نقي وزيري علي«231

) 3 و   1ي  گزينـه (ي نزديـك    در نتيجه طرح دو گزينه    . تارهاي معمول در حدود دو اكتاو و شش نت وسعت دارند          

.ي يك را صحيح دانستن گزينهبتوا» طور تقريبيبه«شايد تنها باتوجه به عبارت . رسدنظر نميمنطقي به
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