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نگاه كلي* 

شـد كـه خوشـبختانه ماهيـت خـودِ           گفتـه  1391آزمـون سراسـري     » خالقيـت موسـيقي   «سال گذشته در نقد درس      

. نظـر خواهدرسـيد  رد در آن، امري بيهوده و نيز بسيار مشهود بـه   ت غيراستاندا سؤاالاي است كه طرح     به گونه » موسيقي«

هاي كالسيك تاريخ  ي موسيقيِ يكي از فيلم    درباره) 221تست  ( طرح شده كه اولي      سؤال، دو   1392ازقضا، در آزمون سال     

هـاي  پرسـش نـوعي از رسـيد؛ درنتيجـه بـه   نظر مـي بهتر مناسبشد، طرح مي » خالقيت نمايشي «ست و شايد اگر در      سينما

، سـؤال دليـل اشـتباه طـراح در صـورت          ماهيتاً درسـت اسـت ولـي بـه        ) 237تست  (آيد، و دومي    شمار مي غيراستاندارد به 

. صحيح دانستيتوان اين تست را حذف نمود يا حداقل داراي دو گزينهمي

بي ز اسـتاندارد خـو   ا1392 هنر سال يدر آزمون سراسري رشته   » خالقيت موسيقي «ت درس   سؤاالكلي  طوراما به 

، ) غيراسـتاندارد سـؤال يـك  ( دشـوار  سؤالكه از نظر سطح دشواري، با توجه به طرح چهار طوريبه. استبرخوردار بوده 

برخـوردار  » آسـان «تـوان گفـت كـه آزمـون از سـطحي          مـي  ، آسـان  سؤالو ده   )  نادرست سؤاليك  ( متوسط   سؤالشش  

، پاسـخ   سـؤال هـا بـه پـانزده       رود تا به هجده و داوطلبين ديگر رشـته        ر مي  موسيقي انتظا  ياست و از داوطلبين رشته    بوده

.باشندصحيح داده

تـاريخ  « از سؤال، مانند سال گذشته، بايد به طرح شش  1392 در آزمون خالقيت موسيقي      تسؤاالاز نظر پراكندگي    

رعايـت  وده و منجـر بـه عـدم       اشاره نمود كه باز هم ناشي از عدم توجه بـه ديگـر مباحـث موسـيقي بـ                  » موسيقي كالسيك 

ي،  مبحث تئوري موسيق   مربوط به سؤال، ده سؤالاز بيست  مجموع   در. استت اين درس شده   سؤاالدر پراكندگي   » تعادل«

.است از موسيقي فيلم مطرح شدهسؤال از تاريخ موسيقي و يك سؤال از سازشناسي، شش سؤالسه 

 از سـؤال  از آكـورد و يـك      سـؤال  از گـام، سـه       سـؤال دو   از مبحث فاصـله،      سؤالدر بخش تئوري موسيقي چهار      

اند؛ بايد به اين نكته توجـه نمـود كـه            دشوار اين آزمون نبوده    تِسؤاالكدام از   موسيقي دستگاهي ايران مطرح شده كه هيچ      

 همـواره  ي اين بخشاند، لذا مطالعهبوده» تئوري موسيقي«ت مربوط به سؤاالطور متوسط نيمي از در ده سال گذشته و به    

.شودبه هنرجويان توصيه مي

ها، يكي به قرون وسـطا، دو       بوده كه از بين آن    » موسيقي كالسيك « بخش تاريخ موسيقي مربوط به       سؤالهر شش   

توجهي به انتخاب    پراكندگي، نشانگر بي   يي كالسيك مربوط است؛ اين نحوه      به دوره  سؤالي باروك و سه      به دوره  سؤال

 سازشناسـي نيـز،   سـؤال از مجموع سه   . باشدهاي تاريخ موسيقي مي    موسيقي يا الاقل ديگر دوره     ت از ديگر مباحث   سؤاال

 آن، دشـوار  سـؤال  از سـازهاي موسـيقي كالسـيك طـرح شـده كـه دو                سـؤال  از سازهاي موسيقي ايران و يك        سؤالدو  

.استشدهمحسوب مي

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

رسد، بلكه در عمل تنها نظر مي به» خالقيت موسيقي «خ موسيقي فيلم نه تنها خارج از موضوعِ          از تاري  سؤالطرح  221

 غيراسـتاندارد  سـؤال شود؛ درواقع طراح آزمون با طـرح يـك   پاسخ گذاشتن آن از سوي هنرجويان مي     باعث بي 

.استت را حذف كردهسؤاالعمالً يكي از 
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را ) ر بمـل  (است؛ چراكه نت مورد نظر      موجب سردرگمي هنرجويان شده   ،  سؤالدر صورت   محترم  اشتباه طراح   227

 را مـالك قـراردهيم، بـه    ي نت مورد نظـر شدهكه اگر جايگاه گفته حاليبه اشتباه روي خط پنجم فرض كرده، در  

ي عـالوه ذكـر گزينـه     بـه . رسـيد رسـيد و در آن صـورت بـه هـيچ جـواب صـحيحي نخـواهيم                خـواهيم » فـا «نت  

كردن  پيـدا  -شـود جاي سنجشِ دانش موسيقاييِ هنرجويان منجر به سنجشِ هوشِ افـراد مـي             كه به  -»كدامهيچ«

است كـه   ظاهراً از داوطلبان انتظار رفتهيجاست كه در كليد اوليهپاسخ صحيح را ناممكن نموده است؛ جالب اين      

!نندوجه باقي بماتهاي ديگر صورت تست بيرا مبنا قراردهند و نسبت به عبارت» ر بمل«همان 

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره
پرسش

توضيح

اسـت؛ ايـن پاسـخ در حـالي     ي صـحيح قلمـداد شـده   عنـوان گزينـه   به2ي سازمان سنجش گزينه يدر كليد اوليه  223

 هـيچ   سـؤال  اما چون در صـورت       ،شمارآوريمبه» مينور هارمونيك «تواند صحيح باشد كه گام مورد نظر را         مي

در نتيجـه جـواب صـحيح       . كردمحسوب خواهيم » مينور طبيعي «است، قاعدتاً آن را     هاي به اين مساله نشد    اشاره

. خواهدبود3ي گزينه
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