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 »4«ی گزينه .221
 (فواصل)

های دو تا سل يک پنجم درست است و بنابراين  ی ميان نت فاصله
شده  های داده است. نت» پنجم افزوده«ی ميان دوبمل تا سل  فاصله

ی مورد  عالوه بر اين يک اکتاو نيز فاصله دارند و بنابراين فاصله
 است.» افزودهدوازدهم «نظر 

 »1«ی گزينه .222
 (مدشناسی موسيقی ايرانی)

های اين  های دستگاه نواست. از ديگر گوشه ترين گوشه از مهم» نهفت«
 توان به گوشت، نيشابورک، عشيران و بوسليک اشاره کرد. دستگاه می

 »4«ی گزينه .223
 (گام)

صورت عرضی تغيير  هايی که به طور معمول در عالمت ترکيبی، نت به
توانست ابهام  شود و از اين رو سوال می نشان داده نمی کنند می

 ايجاد کند.
(البمل مينور) » بمل«شده شامل سرکليدی با هفت عالمت  های داده عالمت

بکار)؛  پرده زيرتر گرديده است (سل ی هفتم آن نيم درجهاست که 
 است.» البمل مينور هارمونيک«بنابراين گام مورد نظر 

 »2«ی گزينه .224
 صول اجرای موسيقی)(فرم و ا

کار  های متعددی در موسيقی برای نشان دادن ديناميک به عالمت
 .dim(کرشندو)، و  .cresc(فورته)،  f(پيانو)،  pرود؛ مانند  می

 (ديمينوئندو).
 »3«ی گزينه .225

 (مدشناسی موسيقی ايرانی)
ی سوم  ی زابل برروی درجه گاه و چهارگاه، گوشه های سه در دستگاه

 شود. می دستگاه اجرا
 »2«ی گزينه .226

 (سازشناسی غربی)
باز لمس  ی سوم کوچک از سيم دست چه فاصله ی طبيعی، چنان در فالژوله

باز خواهد بود. بنابراين  شود، صوت حاصله، هارمونيک ششم سيم دست
شده، برروی سيم سوم (ر زير پنج خط حامل کليد سل)،  در سوال مطرح

دوم) لمس شود، صدای حاصله نت (بين خطوط اول و » فا«چه نت  چنان
 با چهار خط باالی حامل کليد سل خواهد بود.» ال«

 »2«ی گزينه .227
 (سازشناسی غربی)

 شرح زيرند: های ترومبون به پوزيسيون
 بمل، فا، می بمل، ال، البمل، سل، سل ترومبون تنور: سی
 بمل، ال بمل، ر، ربمل، دو، سی، سی ترومبون باس: می

 »2«ی گزينه .228
 ی غربی)(سازشناس

ای و خودصدا (ايديوفون)، با  سازی است کوبه» ناقوس«يا » چايمز«
 ارتفاع صوتی معين.

 »3«ی گزينه .229
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 (مدشناسی موسيقی ايرانی)
نام آن را بيابيم  ی سرکليد شور، کافی است مينور هم برای محاسبه

جا، در  تر کنيم. در اين پرده بم ی دوم آن را [حدود] ربع و درجه
پرده  ی دوم را ربع بمل) درجه بمل، ال بمل، می مينور (سیسرکليد دو 

 کنيم (رکرن). تر می بم
 »2«ی گزينه .230

 (سازشناسی غربی)
ترين ساز ارکستر سمفونيک است. اين  کنترباسون يا کنترفاگوت بم

تر از نت الی بين  ترين نت پيانو (دو اکتاو بم تواند بم ساز می
 را بنوازد.خطوط اول و دوم کليد فای خط چهارم) 

 »3«ی گزينه .231
 (سازشناسی ايرانی)
 کار نرفته است. تار پوست به در ساختمان ساز سه

 »1«ی گزينه .232
 (سازشناسی ايرانی)

نويسی آن از حامل مضاعف  در موسيقی ايران تنها سازی که در نت
است. در موسيقی غربی نيز اين سازها » قانون«شود  استفاده می

 ».چلستا«و » هارپسيکورد«، »هارپ«، »پيانو«اند از  عبارت
 »4«ی گزينه .233

 (تاريخ موسيقی غرب)
ترين حجم سازبنديی است که  بزرگ» گوستاو مالر« 8ی  سمفونی شماره
ی بيستم تجربه شده بود. اين  وسيقی غرب تا اوايل سدهدر تاريخ م

آسا،  شهرت دارد از يک ارکستر غول» سمفونی هزاره«سمفونی که به 
خوان و حتی تعدادی  ی تک تلف، تعدادی خوانندهسه گروه کر مخ

در نخستين اجرای خود حدود هزار صحنه است و  ی پشت نوازنده
چنينی در  خواننده و نوازنده را گرد هم آورد. از ديگر آثار اين

اثر آرنولد شوئنبرگ » Gurrelieder«توان از  ی بيستم، می اوايل سده
 نام برد.

 »2«ی گزينه .234
 (موسيقی فيلم)

توان به موارد زير اشاره  می» مرتضی حنانه«از آثار موسيقی فيلم 
 کرد:

 (ابراهيم گلستان)» های مارليک  تپه«
ی تلويزيونی  و مجموعه» جعفرخان از فرنگ برگشته«، »باباشمل«
 (احمد حاتمی)» هزاردستان«

 »1«ی گزينه .235
 (تاريخ موسيقی ايران)

نقی  علی«ايران را  نويسی از رديف موسيقی شود اولين نت گفته می
انجام داده است که اما در دست نيست و از بين رفته است. » وزيری

ها سواد  برده در گزينه با توجه به اين که هر سه نفر ديگر نام
رضا  ترين گزينه برای جواب به اين غالم نويسی نداشتند پس محتمل نت

 باشيان است. مين
 »1«ی گزينه .236

 شناسی) (فرم
اعضای اصلی سوييت باروک است. اين رقص ريشه در ژيگ يک رقص و از 

 شده است. فرانسه داشته و با متر ترکيبی اجرا می
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 »3«ی گزينه .237
 (هارمونی)

آکورد ششم فزوده يک آکورد کروماتيک است و حل طبيعی آن به 
ی دو  نمايان گام. اين آکورد چهار شکل اصلی دارد که در تناليته

 زيرند:عبارت  ماژور [يا دو مينور] به
 ی ايتاليايی: البمل، دو، فاديز . ششم افزوده1
 ی فرانسوی: البمل، دو، ر، فاديز . ششم افزوده2
 بمل، فاديز ی آلمانی: البمل، دو، می . ششم افزوده3
 ی سوئيسی: البمل، دو، رديز، فاديز . ششم افزوده4

 »4«ی گزينه .238
 (آکوردشناسی)

مينور هارمونيک شکل ی هفتم گام  آکورد هفتم کاسته برروی درجه
 گيرد. می

 «»ی گزينه .239
 معنی است. سوال کامال بی

 »1«ی گزينه .240
 هستند.» موريس ژار«های موفق  شده از موسيقی فيلم آثار گفته




