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آمده است. کادانس « آکورد مؤنث»اشتباه  به« کادانس مؤنث»جای  در سوال به

مؤنث کادانسی است که عامل نهایی )آکورد آخر( آن بر روی ضرب ضعیف ظاهر 

شود. این تعریف در مورد پیوند آکورد معکوس دوم تونیک به آکورد نمایان 

دهد که آکورد  را تشکیل می کند؛ زیرا این گردش یک کادانس نیمه صدق می

K6معکوس دوم تونیک آن )
بنابراین  آید. اجبار بر روی ضرب قوی می به (4

 گیرد. آید و کادانسی مؤنث شکل می آکورد نمایان بر روی ضرب ضعیف می

 «3»ی  گزینه .222

ی هفتم گام مینور هارمونیک شکل  بر روی درجه« هفتم کاسته»آکورد 

 گیرد. می
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وجود داشته باشد. « آلتو»تواند در یک ساز  ن صدا در این بین نمیزیرتری

ی ساز  بمل است. دامنه بمل نیست و در سی ضمنًا ساکسوفون سوپرانو در می

بمل یک  تر از ساکسوفون است و در عین حال، کالرینت می جرأت وسیع کالرینت به

 بمل صدا خواهد داد. چهارم درست باالتر از ساکسوفون سی
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 کادانس پالگال حاصل حرکت آکورد زیرنمایان به تونیک است.
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دیز، سی،  می، سل»کنیم. حاصل  ترتیب فواصل سوم مرتب می ها را به ابتدا نت

است. این آکورد هفتم نمایانی است برای ال ماژور یا ال مینور. « ر

اس قرار دارد در ب« ر»ی وارونگی آن نیز، با این وصف که نت  درباره

 ی مورد نظر معکوس سوم است. گزینه
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ی سوم باالی شاهد شور  درجه« بیات ترک»یا « بیات زند»ی  شاهد و خاتمه

 مولد آن است.
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 سیم جفتی است. 10دارای « عود»یا « بربط»
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« تئوریکمینور »ی خود شبیه گام  رونده در حالت پایین« مینور ملودیک»

 است.« ائولین»است. این گام معادل همان مد کلیسایی 
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 ای خودصدا )ایدیوفون( با ارتفاع صوتی معین است. سازی کوبه« ویبرافون»
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و « جنگ و صلح»، «پدرخوانده»، «رومئو و ژولیت»هایی چون  موسیقی فیلم

، «نینو روتا»آثار  از« و نیم 8»از جمله « فلینی»بسیاری از آثار 

 آهنگساز ایتالیایی است.
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های  سازی بادی چوبی دوزبانه است که نت« فون هکل»یا « ابوا باریتون»

 نوازد. تر می شده را یک اکتاو بم نوشته
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است. با « رکرن الکرن،»را در نظر بگیرید. سرکلید آن « دو»چهارگاه 

رسیم که  می« دو، می، سل»های  تونیک آن به نتتشکیل دادن یک تریاد روی 

 یک آکورد ماژور است.
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است که اقتباسی است « حسین دهلوی»اثر از « فانتزی برای تار و ارکستر»

 نقی وزیری. علی« بندباز»از 
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و یک اکتاو و یک دوم بزرگ یا یک نهم بزرگ « بمل سی»ساکسوفون تنور در 

 دهد. دا میتر ص پایین
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(، پس refrainی تم اصلی )ریفِرین  فرمی است که در آن، پس از ارائه« روندو»

شود. در این فرم تم روندو  از هر بخش متفاوت، تم اصلی دوباره ظاهر می

 شود. حداقل سه بار شنیده می
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پرده است. ی بین درجات سوم و چهارم، و هفتم و هشتم یک  در شور، فاصله

شود تا  شود که باعث می تر می ی ششم ربع پرده بم درجه« خارا»اما در درآمد 

 شود.« مجنب»ی بین درجات ششم و هفتم این دستگاه  فاصله
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ی سوم خود هستند که در  اختالف در درجههای شور و همایون دارای یک  دستگاه

 تر از همایون است. پرده بم شور نیم
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را در تاریخ موسیقی به « پدر سمفونی»سمفونی لقب  104با تصتیف « هایدن»

 خود اختصاص داد.
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 «.غیث بم، اوج، غیث و پس»اند از  مناطق صوتی نی از بم به زیر عبارت
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ی دوم با وجود دکرشندو از دینامیک پیانیسیمو به فورتیسیمو  در گزینه

 پذیر نیست. امکانحرکت کردیم که 


