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۱ 

 

رسد.  اش به قرن شانزدهم می که ريشه (اُرگ، کالوِسن و پيانو...)دار توکاتا (توک کاتا) فرمی است برای سازهای کالويه -۲۲۱
(فرهنگ جامع  .دارداستيلی آزاد و نزديک به فانتزی  و رگ هنگام مراسم آيينی و مذهبی بودهمثل پرلود طرز آغازش در اُ 

 )۲ی  (گزينهفريدون ناصری). -اصطالحات موسيقی

 قدرتمندتُنِد (  Allegro energico e passionateی  ، با نشانه»يوهانس برامس«موومان چهارم سمفونی چهارم  -۲۲۲
ی  اين موومان نوعی تم و وارياسيون است که با فرم باس زمينه. آيد شمار می و پرهيجان) مشخص شده و اوج سمفونی به

ی  ای از فرم وارياسيون باروک در آثار سمفونيک دوره است) ارتباط دارد. چنين استفاده باروک( که پاساکاليا نيز ناميده شده
 مينور ی می همتا و نمايانگر دلبستگی شديد برامس به سنتهای موسيقايی قديم است. اين موومان که درتوناليته رمانتيک ، بی

وارياسيون و ُکدايی گسترده  ۳۰وام گرفته شده و دارای  باخ ۱٥۰ی  تِم است که از کانتات شماره ۱ی  ساخته شده، دربرگيرنده
 )٤ی  ) (گزينه٥۳٦و  ٥۳٥راجر کيمی ين. ص  –است. (درک و دريافت موسيقی 

 ،)۱۱۲ص ،نظری به موسيقی روح ا... خالقی مانندبا توجه به منابع تئوری موسيقی غربی و تئوری موسيقی ايرانی ( -۲۲۳
 داريم:

 

 شود. ی دوم (به پايين)، ُمد(مقام) شور به ُمِد فريژين تبديل می درجهای  با تغيير ربع پرده

های  (تذکر: نگرش جديد به مباحث تئوريک موسيقی ايرانی و چينش اصوات در الگوهايی نظير دانگ و مقام (ُمد) در کتاب
 ، تأليف گروه مؤلفيننظير نگرشی نو به تئوری موسيقی ايرانی، تأليف داريوش طاليی و مبانی نظری موسيقی ايرانی

های  های ايرانی را با گام ی گام ی ايرانی تعاريف، مقايسه ، با وجود مزايای بسياری نظير استقالل مفاهيم و پايهنظر صاحب
سازد، بنابراين الزم است تا نگاه خود را به طور کامل از نگرش قبلی (علينقی وزيری و روح ا...  غربی اندکی دشوار می

 يم!)خالقی) برندار
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۲ 

 

 

 )۱ی گزينهپاسخ:(

 توان نواخت. می  )C٤(  Do٤نت   با فلوت تا)  ۱   -۲۲٤

 

 شود. نواخته می  Do۳اِشپيل تا  گلوکن )۲

 

هنگام نواختن با آن، يک پرده (دوم بزرگ)   نِت نوشته شدهکه  است  بمل: سازی انتقالی کالرينت ُسپرانُو (کالرينت سی )۳
 دهد.)  صدا می» بمل سی«ته شده با آن ی نوش»دُو«دهد، مثأل نِت  تر صدا می بم
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۳ 

 

 بنوازد.  Do٤تواند تا نت  میی ماهر  يک نوازندهشود ولی  نواخته می   )Bb٤(  ٤ Si bاين ساز به طور معمول تا 

 
ی انواع انتقالِی  های سازشناسی کمتر نام و توضيحی از آن آمده است، برعکِس بقيه ساکسوفون سوپرانينو که در کتاب )٤

پرده)  ٥�۱ی سوم کوچک ( دهند، يک فاصله که بم تر از نِت نوشته شده صدا می بمل) ) سوپرانو(سی(مانند  ساکسوفون
 دهد). صدا می» بمل می«نوشته شده،  یِ »دو«دهد. ( نِت  باالتر از نِت نوشته شده صدا می

 و، آلتو، باريتُون و ُکنتراباس. بمل داريم که هرکدام با هم يک اکتاو فاصله دارند: ُسوپرانين چند نوع  ساکسوفون می

 شود. ) نواخته می٤(البمل  ٤ La bساکسوفون سوپرانينو تا 

 

 )تر است. درست ۱ی  د درست باشد ولی گزينهنتوا می ۳و  ۱ی  بنابراين گزينه(

طور نسبی از (به باشد.  می (سرکليد)و بدون عالئم ترکيبی» رِ «از نِت » دُوريَن«ترين شکل ُمِد  ساده   )۱راه حل   -۲۲٥
 )باالتر است.» دُو«پرده) از نِت ۱ی دوم بزرگ ( باشد که يک فاصله ماژور میدوگام  درجه دوم

ماژور است. (فاديز، دوم بزرگ باالتر از می است) و عالئم  فاديز، همان عالئم ترکيبی گام می» ينِ ردُو«عالئم ترکيبی ُمد 
 ».ديز و ِرديز ، سلفاديز، دوديز«ماژور عبارتند از:  ترکيبی گام می

عبارتند از دو دانگ (تتراکورد) دورين (به ايرانی معادل دشتی!) پشت سر هم با » دُورين«فواصل ُمد     )۲راه حل
 پرده از هم، يعنی: ۱ی  فاصله

 

 آغاز شود:» فاديِز«اگر از نِت 
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٤ 

 

 

 )۳ی گزينهپاسخ:(

ی آن  ی پنجم درست از پايه) است، ولی نِت پايه شور(فاصلهی پنجم گام دستگاه  دانيم نِت شاهِد آواز دشتی، درجه می -۲۲٦
» می«نمای شوِر  شود و کافيست مايه ايجاد می» می«از شوِر » سی«ی شور است؛ بنابراين دشتِی  همان نِت پايه و خاتمه

 دست آوريم: هرا ب

دست  به» می«ی  ی آن را از پايهآورديم، نتها ُمِد (مقاِم) شورفواصل  بارهدر ۲۲۳طبق آنچه در پاسخ پرسش     )۱حل اهر
 آوريم: می

 

 است.» فاُسری« ،تغيير يافته تنها نتِ 

 ايم که: حفظ کرده   )۲حل راه 

(ترکيبی) ايرانی (ُسری يا  نما) حداکثر يک عالمت تغيير دهنده دستگاه شور و آوازهای آن(دشتی و...) در سرکليد(مايه •
باشد و اين نِت تغييريافته،  ی سرکليد می ی نتهای تغيير يافته سلسلهدر  ُکُرن) دارد که هميشه اين عالمت، آخرين عالمت

 همواره دومين نِت گاِم شور است.

 شود: ترتيب نوشته می يد، بدين دست می ی پنجم گام شور به که از درجه» سی«بنابراين: دشتِی 

 

پرده گردد؛ و از آنجا که در  ، »)می«ينجا: ی آن تا نِت پايه (در ا گيرد تا فاصله می» ُسری«و نِت دوم گام، عالمِت 

 کند. ، هم اولين و هم آخرين عالمت است؛ فقط همين نت تغيير می»فا«ی سرکليد (ديز و ُسری) نِت  عالمات باالرونده

و، سل، ر، ال، های تغيير يابنده با عالمت ديز و ُسری در سرکليد و در حالت باالرونده عبارتند از: فا، د يادآوری: نت •
 می، سی.
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٥ 

 

 يادآوری: نتهای سرکليد با عالمت بمل و ُکُرن(در حالت پايين رونده) عبارتند از: سی، می، ال، ر، سل، دو، فا •
 آيند. دست می ی پنجم درست از يکديگر به يادآوری: اين نتها با فاصله •

 )۱ی (پاسخ: گزينه

۲۲۷-  

 

 ششم است.ی  نت درجه ای تنها تفاوتشان تغيير ربع پرده

 

 )۳ی (پاسخ: گزينه 

 صدا و غيرهمنام می باشند. نتهای مترادف يا آنارمونيک (اِنهارمونيک) نتهايی هستند که امروزه هم -۲۲۸
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٦ 

 

ی  کمايی نيم پرده ۱اند که مربوط به تفاوت  (توجه: البته در تاريخ موسيقی اين نتها کامأل هم صدا نبود و اختالفی جزئی داشته
ای تعديل شده  شده است. اما امروزه در موسيقی غرب، اين فواصل نيم پرده کما) می٤ی دياتونيک( ما) و نيم پردهکُ ٥کروماتيک(

 )٤ی  (پاسخ: گزينه    شوند). و معموأل مساوی هم استفاده می

نيف و تص ۱۳٤٤علينقی وزيری، توسط حسين دهلوی در سال » بندباز«ی  فانتزی برای تار و ارکستر بر اساِس قطعه -۲۲۹
ی  منتشر شد. برخی از آثار وی عبارتند از: سوئيت بيژن و منيژه، اپرای خسرو و شيرين، اپرای مانی و مانا، قطعه ۱۳٦۳در 

های به ياد صبا، چهارمضراب برای ويولن و ارکستر و  سبکبال و تنظيم برای ارکستر قطعاتی از ابوالحسن صبا با عنوان
 )۱ی سيقی آوازی از ديگر آثار وی است. (پاسخ: گزينهی ترک. کتاب پيوند شعر و مو نغمه

۲۳۰-  

 

هارمونيک، گام  پرده پايين آمده و گام ماژور دوبل ی ششم آن نيم گام ماژور هارمونيک گام ماژوری است که درجه •
الرونده ماژوری است که درجات ششم و دوم آن نيم پرده پايين آمده است. اين گام که هم ويژگی پايين رونده و هم با

(چهارگاه تعديل شده)(چهارگاه تمپره) اش با چهارگاه، در ايران به چهارگاه فرنگی  دارد، به دليل شباهت ساختاری
 معروف است.

 

-کوتاه-کوتاه-کوتاه«شود. موتيفی  سمفونی پنجم بتهوون با مشهورترين موتيف ريتميک در موسيقی کالسيک آغاز می -۲۳۱
ضربه در اين پرسش، همان ضربات  ۳شود و منظور از  وان تِم اصلی در موومانهای اين سمفونی تکرار میکه به عن» کشيده

 )٤ی اند. (پاسخ: گزينه تفسير کرده» کوبد سرنوشت اينگونه بر در می«کوتاه است. اين موتيف چهارنتی را با عبارت 

است، بررسی » ر«و » ال«های شاهد)  ها(نت همايون و پايه ها، چهارگاه و ها، دستگاه در گزينه از آنجا که  )۱حل راه  -۲۳۲
گنجد. برای اين منظور، نتها را با  نمای ذکر شده در صورت سؤال می کنيم که کدام دستگاه با کدام نت شاهد در الگوی مايه می
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۷ 

 

بررسی » ال«و » ر«ی  از پايهنويسيم و  ی بين هر دو نت(با مقياس پرده) می پشت سر هم و به همراه فاصلهنمای گفته شده  مايه
 کنيم. می

 

منطبق بر نتهای ايجاد شده توسط » ر«يابيم که تنها چهارگاه  های چهارگاه و همايون درمی با بررسی و تطبيق الگوی گام
 است.» کرن، فاديز، دوديز کرن، می سی«نمای  مايه

 ايم که: حفظ کرده  )۲راه حل

گاه و يا چهارگاه است. اگر اين دو  های سه مت ايرانی باشد، مربوط به دستگاهنما(عالئم سرکليد) که شامِل دو عال مايه •
های باالرونده) تبعيت کند،  و ديزها (پنجم پايين رونده)های  پنجم( ها بملدست آمدِن  بهعالمت ايرانی از همان ترتيِب 

يب رعايت نشده باشد، چهارگاه گاه است ولی اگر آن ترت های ماژور)، دستگاه سه ی بدست آوردن گام (مثل نمونه
 ی همين پاسخ بيابيد!) (دليلش را در ادامهاست.

داريم و توالی عالئم تغييردهنده نيز نه تنها رعايت » کرن می«و » کرن سی«نمای ايرانی  در اين پرسش، دو عالمت مايه
 نمای مزبور، متعلق به چهارگاه است. رونده (ُکُرن) است. پس مايه )(ديز) و دو تا پايين#نشده، بلکه دو تا باالرونده(

 چهارگاه بايد اين مطلب را حفظ باشيم که: شاهدِ  حال برای تشخيص نتِ 

 ماست. ی آن، شاهِد چهارگاهِ  آيد که پايه دست می ، سرکليد گام ماژوری بهنمای چهارگاه عالمت ايرانِی مايهبا حذِف دو  •
ششم آن ربع پرده پايين آمده است.(اگر نيم پرده پايين آمده بود  ی دوم و گام ماژوری است که درجه ،در واقع چهارگاه

 )۲۳۰شد! يادتان که نرفته!: پرسش چهارگاه فرنگی می

نمای)  ماند که متعلق است به سرکليد(مايه می» دوديز«و » فاديز«دو عالمت » کرن می«و » کرن سی«در اين پرسش، با حذف 
 »)رِ «گاه ماست. (چهارگاه شاهِد چهار» رِ «ماژور؛ پس نِت »رِ «گاِم 
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۸ 

 

برای سريعتر  (کار ببريم. بستگی دارد چه چيزهايی در خاطرمان مانده هطور ترکيبی هم ب توانيم به را می ۲و  ۱تذکر: راه حل 
 )۲ی (پاسخ: گزينه  را نداريم!!! ۲ های ايم حق استفاده از راه حل را خوب يادنگرفته ۱های  حل اما تا راه )رسيدن به پاسخ!

۲۳۳-          Do      Re     Mi     Fa    Sol     La     Si     Do 

آغاز و شامل » می«شود که در گام دوماژور از نِت  ی سوم گام (نِت مديانت) ساخته می (ميانه) روی درجه Mediantآکورِد 
 )۱ی زينهدهد. (پاسخ: گ مينور را تشکيل می باشد که يک آکورد سه صدايی (ترياد) می نتهای می، سل و سی می

 

 دانيم: می -۲۳٤

 Sub-dominant، به ترتيب با آکوردهای )Perfect Cadendceوصل آکوردهای کامل (کادانس کامل)( •
 Tonicی پنجم گام) و در آخر  (نمايان)(آکورد درجه Dominantی چهارم گام)،  (زيرنمايان)(آکورد درجه

 شوند. طور کامل شنيده می ورد نتهای گام بهباشد که در اين سه آک ی اول گام) می (پايه)(آکورد درجه

ماژور عبارتند از  ها فقط دو آکورد پايانی کادانس کامل يعنی دومينانت و تونيک آمده است که در گام البمل در اين گزينه
 )۳ی ماژور. (پاسخ: گزينه بمل ماژور و ال بمل گام يعنی می ۱و  ٥ی  آکورد درجه

ی آن شيرمحمد اسپندار نام  ی برجسته سازهای بادی(آيروفون) بلوچستان است که نوازندهدونِلی(دونِی)(دونای) از  -۲۳٥
 دارد.

 باشد. ای (ممبرافون) می گانگ، ويبرافون و زايلوفون از انواع مختلف سازهای کوبه

 اين سؤال اشتباه است زيرا: -۲۳٦

شود و به چند  نوسان سيم يا زِه کشيده ايجاد می ها از شود که صدای آن ها) به سازهايی گفته می سازهای زهی (کوردوفون
مانند  یا آرشه-کوبشی) مانند سنتور، زهی-چکشی(زهی-ای، مانند تار و قانون؛ زهی زخمه-شوند: زهی گروه تقسيم می

 کمانچه.

 ت).ی موارد درست اس : کمانچه را به عنوان پاسخ ذکر کرده، درصورتيکه همه۳ی  (سازمان سنجش در کليد خود گزينه

) (که هيچ ربطی به ساِز ُکر(ُهورن) ندارد)، نوعی اُبوای بم است که سازی انتقالی بوده English Hornُکرآنگله ( -۲۳۷
صدا » فا«ی نوشته و نواخته شده، »دُو«دهد. (يعنی نِت  تر صدا می ی پنجم درست از نِت نوشته شده پايين و يک فاصله

تر  صدا شدن با آن بايد يک پنجم درست پايين مولی (غيرانتقالی) است، برای همويولنسل که سازی مع ). بنابرايندهد می
 )۱ی (پاسخ: گزينه اجرا کند.
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۹ 

 

 بايد بدانيم که: -۲۳۸

های مختلف روی سيم ها قرار  ای که انگشتان برای توليد فرکانس پوزيسيون(حالت) اول، در تمام سازهای زهی •
تار و ويولن)، به اولين حالت قرارگيری چهارانگشت در باالترين قسمت ای مثل گي ای و آرشه گيرند(سازهای زخمه می

شود که باالتر از  ها با دسِت ديگر در حالتی انجام می ها و نواختن آن گذاری سيم گويند که انگشت ی ساز می دسته
ِم آزاد، باقی انگشتان، روی دسته، جايگاهی برای گرفتن سيم و نواختن يک نت وجود نخواهد داشت و تنها نِت سي

را گذاری)  (اولين نت انگشتآن سيم  دومين نتِ محل ايجاِد ترتيب انگشت اول (پس از سيم آزاد)  خواهد ماند. بدين
 خواهد گرفت.

شود  کند، در پوزيسيون اول، چهار نِت بعدی توسط انگشتاِن دست گرفته می را توليد می» ال«از آنجا که اين سيم آزاد، نِت 
اين پرسش نيازمند اطالعات تخصصی پاسخ به ( (البته ممکن است نتها ديز يا بمل باشند) : سی، دُو، ِر ، می.که عبارتند از

 نبود.)

 

 برعکس پرسش قبلی، اين سؤال کامأل تخصصی و دشوار است. -۲۳۹

دارای سه شود. ترومپت  جای زبانه(قميش) توسط لبهای نوازنده مرتعش می زبانه است که هوا به ترومپت سازی بی •
ی مربوطه را باز کرده و طول لوله را در مجموع  ی اول، دريچه ی متصل به سه دريچه است. فشار بر دکمه دکمه

ی سوم يک و  و دکمهی دوم، صوت را نيم پرده   کند که صدای حاصل يک پرده بم شود. فشار بر دکمه آنقدر زياد می
 )۲ی  هآورد). (پاسخ: گزين کند(پايين می نيم پرده بم می

۲٤۰-  

 

 شود. ) ساخته می۲( ۹و  ۷، ٥ی  ی پنجم (دومينانت) گام مينور هارمونيک به ترتيب از نتهای درجه آکورد درجه
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دست آمده، آکورد ماژور است.(اگر گام را المينور هارمونيک  ی پنجم به با توجه به فواصل بين درجات، آکورد درجه
 سازند.) ماژور را می رد میآکو سی،ديز و  فرض کنيم نتهای می، سل

های مينور ملوديک باالرونده و هارمونيک، آکورد ماژور است و در گام مينور  ی پنجم در گام نکته: آکورد درجه •
 )٤ی  (پاسخ: گزينه    تئوريک، آکورد مينور است. چرا؟)

 
 هاشمیهامون 

  

 

 

 


