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 «3»یگزینه -221

 )تاریخ موسیقی غرب(

رود و تأثیراتش نه شمار میهای موسیقی بهترین چهرهی بیستم است. او از مبدعی دوم سدهساز نیمههاینز اشتوکهاوزن، آهنگکارل

ها «کالویراشتوک»نظیری دارد؛ از ی بیبارز است. آثارش گسترهپسند تنها در موسیقی جدی که در موسیقی جز و عامه

(Klavierstückeبرای پیانو س )و( لو، کونتراپونکتنKontra-Punkte برای ده نوازنده، تا )«گروپن( »Gruppen برای سه ارکستر )

کترونیک، آلئاتوریک ]یا همان موسیقی کند همانا تجاربش در موسیقی الچه موسیقی اشتوکهاوزن را متمایز میعظیم توأمان. اما آن

 شانس[ و کانکریت ]موسیقی ذاتی[ است.
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 )تاریخ موسیقی غرب(

 جنبش موسیقی رومانتیک هستند.ی نوزدهم و سازانی از سدهی دیگر آهنگهر سه گزینه
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 )سازشناسی غربی(

کلید فا است. هارمونیک چهارم هر نت دو اکتاو باالتر از نت اصلی است و با دو خط زیر حامل « دو»سیم چهارم یا بم ویلنسل نت 

 صدا شود.با یک خط زیر حامل کلید سل )دوی میانی( هم« دو»بنابراین هورن باید با نت 

این ساز بهنوازد ]نت فا در نام تر میشده را یک پنجم درست پایینهای نوشتهتوان فهمید نتطور که از نامش میهمان« فا»هورن 

 روی خط دوم کلید سل« سل»بایست برای هورن نت معناست که چنانچه نت دو نوشته شده باشد صدادهی آن فا است.[ بنابراین می

 صدا شوند.نوشته شود تا این دو ساز هم

 «1»یگزینه -224

 )سازشناسی غربی(

رومبون شوند و در تشمرده می« بمل، فا، میالبمل، سل، سلبمل، ال، سی»رونده صورت کروماتیک پایینهای ترومبون تنور بهپوزیسیون

 «.بمل، السیبمل، ر، ربمل، دو، سی، می»ترتیب باس به
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 )سازشناسی ایرانی(

 قانون و قیچک هردو سازهایی کوردوفون هستند، دوزله و باالبان نیز سازهایی آیروفون.
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 )سازشناسی ایرانی و غربی(

 هورن( هرسه سازهایی بادی چوبی و دوزبانه هستند.فون )ابوای باریتون( و کرآنگله )انگلیشنای(، هکلباالبان )نرمه
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 )سازشناسی غربی(

 صدا )ممبرانوفون( با ارتفاع صوتی معین است.تیمپانی سازی پوست

 وند و سازی خودصدا و بدون ارتفاع صوتی معین.شتام در بسیاری از کتب ارکستراسیون یکی پنداشته میگانگ و تام

 طبل بزرگ نیز ممبرانوفون بدون ارتفاع صوتی معین است.
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 )سازشناسی غربی(
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با دو خط زیر حامل کلید فا است. هارمونیک سوم هر نت یک اکتاو و پنجم درست باالتر از نت « دو»سیم چهارم یا بم ویلنسل نت 

 صدا شود.با دو خط زیر حامل کلید سل هم« سل»ساکسوفون باید با نت اصلی است و بنابراین 

دو، نت  صدایی ایننوازد. بنابراین برای همتر میشده را یک سیزدهم بزرگ پایینهای نوشتهبمل است و نتساکسوفون باریتون در می

 شد.شده برای ساکسوفون باید نت می بین خطوط چهارم و پنجم حامل کلید سل بانوشته
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 )تاریخ موسیقی غرب(

شود اولین سمفونی در تاریخ موسیقی است که در آن از صدای انسانی استفاده نیز شناخته می« کرال»اسم سمفونی نهم بتهوون که به

)سوپرانو، آلتو، تنور و باریتون( و گروه کر به  شده است. این اثر در چهار موومان تصنیف شده که در موومان آخر آن، چهار سولیست

 شوند.ارکستر اضافه می

 «4»یگزینه -230

 )مدشناسی موسیقی ایران(

 های مهم بیات ترک )زند(:گوشه

 االرواح، خسروانی، مهربانیقطار، دوگاه، شکسته، فِیلی، مهدی ضرابی، روح
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 )فرم و ژانر(

 ضربی، که ریشه در موسیقی اسپانیا دارد.سوئیت باروک، رقصی است کند و سههای اصلی ، از قسمت«ساراباند»

 «3»یگزینه -232

 )تاریخ موسیقی غرب(

 ساز مجار است و، آهنگ«فرانتس لیست»از ای است. ابداع این ژانر اثری است ارکسترال، و نوعی موسیقی برنامه« سمفونیکپوئم»

 پوئم سمفونیک تصنیف کرد. 13خود 

 «1»یگزینه -233

 )هارمونی(

ی چهارم به اول است. در ال مینور، عالمتی در سرکلید نداریم و بنابراین این کادانس حاصل کادانس پالگال حاصل پیوند آکورد درجه

 است.« ال مینور»به « ر مینور»پیوند آکورد 
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 )آکوردشناسی(

 مینور هارمونیک و ملودیک باالرونده تریادی است افزوده.ی میانی در بمل مینور است. آکورد درجهی سوم سیربمل درجه
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 )آکوردشناسی(

 مرسوم است.« سوئیسی»و « آلمانی»، «فرانسوی»، «ایتالیایی»آکورد ششم افزوده به چهار شکل 

ی ال مینور را گیریم )تنالیتهنظر میای، ابتدا یک تریاد زیرنمایان را در ی ایتالیایی در هر تونالیتهبرای ساختن یک آکورد ششم افزوده

 کنیم )ردیز( وپرده زیرتر میی آن را نیمی چهارم آن ر است( )ر، فا، ال(. ابتدا پایهدر نظر بگیرید، عالمتی در سرکلید ندارد و درجه

 آوریم )فا، ال، ردیز(.شکل معکوس اول درمیسپس تریاد را به

 کنیم:ترتیب زیر عمل میبه برای ساختن دیگر آکوردهای ششم افزوده،

 .(«فا، ال، سی، ردیز»گردد )در مثال باال ی ایتالیایی به آن اضافه میی چهارم افزوده از باس آکورد ششم افزودهفاصله«: فرانسوی. »1

 .(«ا، ال، دو، ردیزف»گردد )در مثال باال ی ایتالیایی به آن اضافه میی پنجم درست از باس آکورد ششم افزودهفاصله«: آلمانی. »2

دیز، فا، ال، سی»گردد )در مثال باال ی ایتالیایی به آن اضافه میتر از باس آکورد ششم افزودهی چهارم افزودهفاصله«: سوئیسی. »3

 «.(ردیز
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 «3»و«2»یگزینه -236

 )هارمونی(

 است.« دودیز ماژور»ی شده یک کادانس آتنتیک در تونالیتهکادانس داده

 های زیر را نداشته باشد ناقص است:چه هرکدام از شرطشرح زیر است؛ و چنانبه رفکت بودن این کادانسشروط کامل یا پ

 . هر دو آکورد پایگی باشند.1

 . آکورد تونیک برروی ضرب قوی بیاید.2

 ی محسوس در سوپرانو به تونیک حل شود.. درجه3

 ای دقیق گرفت.توان نتیجهنشده، نمیای کدام از موارد باال اشارهطور مستقیم به هیچچون به
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 )مدهای کلیسایی(

زمان ر همطوهاست. در هیچ گام ماژور، مینور، یا کلیسایی بهسرکلید مد ائولین که از مدهای کلیسایی است تابع ترتیب دیزها و بمل

ای ها. تنها گزینهی پنجمتسلسل مرسومشان؛ یعنی دایرههایی مغایر با طور دیز و بملعالمت دیز و بمل در سرکلید نداریم، و همین

 است.« ائولین می»است که سرکلید « فادیز»ها و دیزها رعایت شده است که در آن نظم بمل
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 (ی)مدشناسی موسیقی ایران

االرواح و عموماً قبل از روحرابی ضای در آواز بیات ترک که فقط در این آواز روایت شده و بومی آن است. مهدیگوشه« ضرابیمهدی»

ی بیات ترک ندارد ولی ویژگی متمایزش نسبت به بیات ترک، ها و تأکیدی مستقل از زمینهآید. این گوشه فاصلهدران میبعد از جامه

 ی فضایی مهیاکنندهضرابشود. بنابراین انتهای مهدیاالرواح اجرا میهمین دلیل پیش از روحی شور است و بههای آن به پردهاشاره

 شود.االرواح قطعی و تثبیت میی روحی گوشهوسیلهالزم برای فرود به شور است که به
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 (فواصل)

پرده زیرتر گردد و در چه نت سل نیمشان یازدهم درست است. چنانی میان این دو نت بدون در نظر گرفتن عالمت عرضیفاصله

 رسیم.می« یازدهم افزوده»تر، به بزرگپرده نتیجه فاصله نیم
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 های غربی()مدشناسی موسیقی ایرانی و گام

شور »تبدیل شود به سرکلید « کرنسی»ی دوم آن به چه درجهال مینور تئوریک را در نظر بگیرید که عالمتی در سرکلید ندارد. چنان

 رسیم.می« ال
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