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صحيح است.  "2"گزينه  -221  

الكس نورث، آهنگساز فيلم اسپارتاكوس است.   

صحيح است.  "1"گزينه  -222  

يك است. ساير و از سازهاي بادي برنجي اركستر سمفون "فرنچ هورن"و يا  "هورن"نام ديگر  "كُر"
ست. مربوط به سازهاي بادي قديمي موسيقي ايران - ويژه كرناي و كرميلبه  -گزينه ها   

صحيح است. "3"گزينه  -223  

ورن در واقع ساز باست هورن بر خالف ظاهر نام آن مربوط به خانواده ي كالرينت هاست. باست ه 
فا و مي بمل رواج دارد.  كالرينت تنور است كه در دو نوع  

  صحيح است. "1"گزينه  -224

نتيجه  ر. دي انتقالي است و يك پرده بمتر از نت نوشته شده صدا مي دهدكالرينت سي بمل، ساز
ه زيرتر از نت براي هم صدا شدن با ساز پيانو كه سازي غيرانتقالي ست، بايد قصد كند كه يك پرد

كالرينت "ميشد  نوشته شده بنوازد. البته نگارش سوال داراي اندكي كژتابي است و بهتر بود عنوان
يا جمله اي شبيه به آن. "با پيانو بايد چگونه اجرا كند؟براي همصدايي   

صحيح است. "4"گزينه  -225  

 ي چنگكسيم  ربه ازاي ههارپسكورد سازي ست كالويه اي كه در داخل جعبه ي صوتي آن 
ه نوعي بر برها ميكند و سپس بيه شده كه با فشرده شدن كالويه ي مربوطه، سيم را ميكشد و تعي

. دقت داشته باشيد كه به دليل زخمه اي است -اين ساز كالويه اي ،در نتيجه سيم زخمه ميزند.
د ساختار اين دو ساز را با چكشي ، نباي -تشابه ظاهري اين ساز با پيانو كه سازي ست كالويه اي

 يكديگر همسان دانست.
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صحيح است. "1"گزينه  -226  

اس ميشود.صداي ساز عود نسبت به نتي كه مينوازد يك اكتاو بمتر احس  

صحيح است. "2"گزينه  -227  

ان بسيار خوبي براي اجراي دوبل نتها دارند. چون آرشه اي امك -كمانچه و ساير سازهاي زهي
هستند كه در  آرشه ميتواند همزمان بر دو سيم مجاور كشيده شود. ساير گزينه ها، سازهايي بادي

 تكنيك معمول نوازندگي قادر به اجراي دوبل نت نيستند.

صحيح است. "4"گزينه  -228  

رجه ي پنجم به دبه كادانسهايي كه در آنها شرايط براي كادانس كامل فراهم ميشود اما در انتها، 
ود. يكي از درجه اي غير از درجه اول وصل ميشود كادانس گول زن، فريبا يا ديسپتيو گفته ميش

ششم  جه پنجم به درجه يمهمترين انواع كادانس گول زن، كادانس شكسته است كه در آن در
 وصل ميشود.

صحيح است. "3"گزينه  -229  

 –دو "است و آكورد چهارصدايي ساخته شده بر روي آن  "دو"درجه ي پنجم گام ياد شده نت 
سي  -سل "است كه در حالت وارونه يا معكوس سوم، خواهيم داشت  "سي بمل  –سل  –مي 

ما صحت امربوط به هفتم آكورد حذف شده است نت كه در گزينه ي مورد نظر  "مي  –دو  –بمل 
ترتيب  با نتها پاسخ را زير سوال نمي برد، چرا كه اصل موضوع پيدا كردن نت باس و قرارگيري

ست.صحيح ا  

صحيح است. "2"گزينه  -230  

 "لربم"است كه در حالت معكوس سوم، نت  "ربمل  –سي بمل  –سل  –مي "آكورد مورد نظر 
 در باس قرار ميگيرد.
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ww
w-
ka
no
on
-ir



رجسته ي نيمه ي دوم قرن نوزدهم روسيه كه به همراه آهنگساز ب "كورساكف-نيكالي ريمسكي"
است. "دشهرزا"بود؛ خالق اثر  "پنج نفري"موسورگسكي، باالكيرف، برودين و كويي عضو گروه   

صحيح است. "4"گزينه  -223  

نيستي ، هر دو اهل فرانسه و از پيشگامان موسيقي امپرسيو"موريس راول"و  "كلود دبوسي"
 هستند.

صحيح است. "2"گزينه  -233  

ط و دولپمان (بس -2(شرح)  اكسپوزيسيون -1فرم سونات شامل چهار بخش اصلي با عناوين 
كدا (قسمت  -4بازشرح يا بازگشت تمها) ي اكسپوزيسيون يا ري كپيتوليشن ( ر -3گسترش) 

) است. "دم"خاتمه دهنده با معناي تحت اللفظي   

 

صحيح است. "3"گزينه  -234  

شده و بر روي  آچياكاتورا گونه اي از نتهاي تزيين است كه بسيار كوچك و قبل از نت اصلي نوشته
ندكي از نت او ارزش زماني اين نت بسيار سريع و كوتاه اجرا ميشود  آن خطي نيز كشيده ميشود.

 اصلي را به خود اختصاص ميدهد. 

 

صحيح است. "1"گزينه  -235  

ز ميشده است.در تمام دوران باروك و اوايل دوران كالسيك اجراي تريل عمدتا از نت بااليي آغا  

صحيح است. "2"گزينه  -236  

ا هستند كه با نت سي آنهارمونيك، يعني نا همنام ولي همصد "دو بمل"و  "ال دوبل ديز"نتهاي 
 در گزينه ي دوم، دوبمل مشاهده ميشود. 
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صحيح است. "4"گزينه  -237  

نيز ي هشتم  فواصل تركيبي گفته ميشود. البته خود فاصله ،به فواصل بزرگتر از اكتاو يا هشتم
  شمرده شود كه ساده شده ي آن، فاصله ي يكم است. ميتواند فاصله ي تركيبي

 

238-  -----  

 ؛دانان استداريوش طاليي كه امروزه مورد اجماع نسبي موسيقيدانگ دوم شور، بر اساس نظريات 
ند دانگ اول پرده است. دانگ ياد شده ميتوا –نيم پرده  –با ترتيب فواصل پرده يك دانگ دشتي 

كه در گزينه ها موجود نيست.يك گام مينور تئوريك باشد   

ظر نگيريم؛ اگر به ديدگاه كمي قديمي تر رجوع كنيم و دو دانگ مد شور را به هم پيوسته در ن
ا به جاي ر ، از رر و دانگ دوم  –دو  –سي كرن  –يعني به عنوان مثال در شور ال داشته باشيم: ال 

زينه ي صحيح ال ، ميتوانيم گزينه ي اول را گ –سل  –فا  –مي شروع كنيم و در نظر بگيريم مي 
ه ديدگاه ياد كبدانيم. اما بايد در نظر داشت كه دانش امروزي مدشناسي موسيقي ايران، مدتهاست 

 شده را كنار گذاشته است.

 

صحيح است. "3"گزينه  -239  

دت شدر اين سوال شاهد ديدگاهي در موسيقي ايراني هستيم كه مدشناسي دستگاهها را به 
چون  يگيردموابسته به نوع گردش نغمات ميداند و شاهد دستگاه همايون را درجه ي دوم در نظر 

سيقي ، داراي عالمت تغييردهنده ي مويا نت شاهد فقط در اين حالت ممكن است كه نام مد
 نست، اما در هر. از سوي ديگر شاهد همايون را ميتوان درجه اول آن نيز داايراني نظير كرن باشد

مايون ههمايون مورد نظر را چه دو حالت ايست نهايي يا خاتمه بر روي درجه اول است. پس 
  يعني نت سل خواهد بود. 3الكرن بناميم و چه همايون سل، پاسخ گزينه ي 
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 موسيقي فيلم چگونه غرب تسخير شد ساخته ي آلفرد نيومن است.


