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  نگاه کلی* 
  

ت غیر استاندارد در آن، امري بیهوده بـه نظـر خواهـد         سؤاالاي است که طرح       به گونه » موسیقی«خوشبختانه ماهیت خود      
 ي در آزمون سراسـري رشـته  » خالقیت موسیقی«ت درس سؤاالبر همین مبنا و به طور کلی   .رسید و نیز بسیار مشهود خواهد بود      

 در سـؤال  دشوار از مجموع بیست سؤالشایان ذکر است که وجود پنج . اند بتاً خوبی برخوردار بوده از استاندارد نس1391هنر سال  
بهتر » سنجش«ي  بود، مقوله شده  دشوار طرحسؤالشاید اگر فقط دو یا سه     . است ها شده   ماندن آن  پاسخ این درس، تنها منتهی به بی     

 متوسـط، از سـطحی   سؤال دشوار و سه سؤالن با توجه به طرح پنج     در مجموع از نظر سطح دشواري، این آزمو       . گرفت  صورت می 
ها بـه ده تـا     موسیقی انتظار داشت تا به پانزده و داوطلبین دیگر رشتهي ن رشتهاتوان از داوطلب برخوردار بوده است و می » متوسط«

  . باشند ، پاسخ صحیح دادهسؤالدوازده 
 از تـاریخ موسـیقی کالسـیک اشـاره     سؤال، باید به طرح شش 1391ی آزمون خالقیت موسیق  درتسؤاالاز نظر پراکندگی     

ت این درس سؤاالدر پراکندگی » تعادل«نمود که ناشی از عدم توجه به دیگر مباحث تئوري موسیقی بوده و منجر به عدم رعایت               
 از تـاریخ    سـؤال و هفـت     از سازشناسـی     سـؤال ی، چهار    مبحث تئوري موسیق   مربوط به  سؤال نه ،سؤال بیستاز مجموع   . است شده

  .است موسیقی مطرح شده
 از موسیقی دسـتگاهی  سؤال از آکورد و سه سؤال از گام، دو سؤال از مبحث فاصله، سه   سؤالدر بخش تئوري موسیقی یک        

  مربوط به موسیقی ایرانـی سؤال مربوط به مبحث آکوردشناسی و یک سؤال دشوار کل آزمون، دو سؤالایران مطرح شده و از پنج   
  .، پاسخ صحیح دادسؤالتوان به تنها به شش  بوده است؛ یعنی در بخش تئوري به طور متوسط می

بود که  یافته  به موسیقی ایران اختصاصسؤال بخش تاریخ موسیقی به موسیقی کالسیک و تنها یک سؤال از هفت سؤالشش   
 از سـؤال  سازشناسـی نیـز، دو     سؤال از مجموع چهار     .ت از مباحث مختلف موسیقی است     سؤاالتوجهی به انتخاب     گر همان بی   نشان

در . اسـت   دشـوار بـوده   هر بحـث، سؤال از سازهاي موسیقی ایرانی طرح شده که یکی از دو            سؤالسازهاي موسیقی کالسیک و دو      
  .اند  داشتهتوان گفت که احتماالً داوطلبانی که مطالب تاریخ موسیقی را به خوبی مطالعه کرده باشند، آزمون بهتري نهایت می

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

امـا  . طرح شده است) کتابِ درسی هنرستان موسیقی (» مبانی نظري موسیقی ایرانی   « از کتاب    سؤالطور مشخص این     به  224
و تنها در یکـی  است  نشده هاي بستر صوتی موسیقی ایرانی اشاره  جالب است که در هیچ کجاي متن کتاب به تعداد نغمه          

بـا  توان  حتی در آن صورت می! توان به پاسخ صحیح دست یافت ها می ها و به طور تجربی با شمردن تعداد نت         از شکل 
  !!شمار آورد  نغمه به58ها را  ها تعداد آن ي نغمه  نظرگرفتن همهدر

229  
230  

» سیاوش بیضایی«ي   مشخص به ترجمهطور ي اصطالحات تخصصی آن به  از مبحث هارمونی که در ترجمهسؤالاین دو 
ت سـؤاال گونه  گویی به این  کرد آیا اصالً هنرجویی که دانش الزم براي پاسخ سؤالباید  . اند  است، مطرح شده   استناد شده 

ایم که افـرادي داراي ایـن         خوبی دیده  داشت؟ به باشد، نیازي به ورود به سیستم آموزشی موسیقی ایران خواهد          را داشته 
  !!جویند هاي خارج از کشور می نش تئوریک، راه خود را در دانشگاهحد از دا
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یکی از سازهاي موسـیقی محلـی ایـران اسـت کـه تنهـا منبـع موثـق و مـستند آن، کتـاب              » قاوال«ي     درباره سؤالاین    232
دي از سازهاي مناطق تواند باشد و طبیعتاً تعداد بسیار زیا می» محمدرضا درویشی«تالیف » المعارف سازهاي ایران دایره«

کتـاب  (عنوان کتاب درسی هنرستان موسـیقی   ي آن به   شده  حتی در نسخه خالصه    .اند   مختلف ایران در آن معرفی شده     
سپردن نام خاطر واقعاً چه نیازي در به. اند شده نیز تعداد قابل توجهی از سازهاي موسیقی محلی آورده        ) سازشناسی ایرانی 

آن هـم  ي موسـیقی    بود؟ تنها درصد بسیار اندکی از کسانی که وارد عرصهدان خواهد وسیقیتمام این سازها براي یک م  
المعارف رجـوع   توانند در صورت لزوم به دایره  به این اطالعات نیاز خواهند داشت که می      ،شوند  گر می    پژوهش با عنوان 

  !!کنند
؛ یعنـی کمتـر هنرجـویی داراي ایـن حـد از دانـش           برقرار اسـت   230 و   229 تسؤاالي     نیز همان مسأله   سؤالدر این     234

  !ت باشدسؤاالگویی به این گونه  است که قادر به پاسخ) سازبندي(ارکستراسیون 
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

رسد بـازبینی متـون    ه نظر نمیب! تایپ شده است» چنگاله«ي  ، واژه»چنگانه«جاي  اشتباه به   به سؤال چهار این    ي  در گزینه   230
  !باشندپایدار  !!شده وقت چندانی از برگزارکنندگان آزمون بگیرد تایپ

  
  

  نژاد كيوان جعفري 


