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 «2»یگزینه .221
 )موسیقی فیلم(

ی اسکار شد بار نامزد جایزه 14که رغم اینی بیستم است. وی علیی هالیود در اواسط سدهشدهسازان شناختهالکس نورث از آهنگ

 گاه در آن برگزیده نبود. آثار بزرگ او:هیچ

 «ترسد؟چه کسی از ویرجینیا وولف می»و « اسپارتاکوس»، «کلئوپاترا»، «باد زاپاتازنده»، «نام هوساتوبوسی به »

 «1»یگزینه .222

 )سازشناسی غربی(

ها تنها سازی است که در ارکستر سمفونیک جایگاهی است و در بین گزینه« )همان هورن فرانسوی( هورن»نام فرانسوی ساز « کُر»

 ثابت دارد.

 «3»یگزینه .223

 سازشناسی غربی()

دارد اما « هورن»که در نامش رغم این، علی«هورن انگلیسی»شود. مانند محسوب میی کالرینت ساز تنور هورن در خانوادهباست

 ندارد.« هورن»ارتباطی با ساز 

 «1»یگزینه .224

 )سازشناسی غربی(

و ی دشدهبمل نت نوشتهدهد؛ مثالً در کالرینت سیمیآن نت صدا « دو»ی شدهوند اسم نت در سازهای غربی یعنی نت نوشتهپس

صدا شود، کافی است یک پرده باالتر از آن ساز چه بخواهیم با سازی غیرانتقالی همدهد. چنانتر( صدا می)یک پرده پایین« بملسی»

 نویسی شود.نت

 «4»یگزینه .225

 )سازشناسی غربی(

که در ظاهر شبیه به پیانو است اما در مکانیزم تولید صدایش بااین «(کالوسن»و « وچمبال»های دیگر )یا در زبان« هارپسیکورد»ساز 

ها را آورد اما هارپسیکورد با ابزاری شبیه به پَنس سیمارتعاش درمیها را بهها سیمی چکشکامالً متفاوت است: پیانو از طریق ضربه

 گیتار شبیه است تا پیانو. تر به هارپ وزند( و از این حیث بیشکَنَد )= زخمه میمی

 «1»یگزینه .226

 )سازشناسی ایرانی(

شان به قبیل که انتقالدهد. سازهایی ازاینتر صدا میشود و یک اکتاو پاییننویسی میتر در کلید سل نتساز عود برای سهولت بیش

 گوییم.می« انتقالیشبه»اکتاو یا دو اکتاو است را 

 «2»یگزینه .227

 )سازشناسی ایرانی(

زمان تولید کرد. در روش چند صدای همبدینتوان توأمان برروی چند سیم آرشه کشید و در کمانچه مانند سازهای زهی غربی می

شکل طور معمول امکان ایجاد دو صدای مختلف، حتی بهی صوتی، تکنیک نوازندگی آن ساز بهرغم وجود دو لولهساز دوزله، علی

 دهد.واخوان را نیز نمی

 «4»یگزینه .228

 )هارمونی(

ه، زن، بریده، شکستدهنده، گولگیرد چند اسم دارد: فریبا، فریبی هفتم شکل میی پنجم به درجهکادانسی که از حرکت آکورد درجه

 دیسپتیو، اینتراپتد.
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 «3»یگزینه .229

 )آکوردشناسی(

ن نت آید و بنابرایپرده باالتر میم گام نیمی هفتاست. در مینور هارمونیک درجه« بمل، البمل، ربملبمل، میسی»سرکلید فا مینور 

چه آن را دو بار وارونه است که چنان« دو، می، سل»ی پنجم در این گام پذیرد. بنابراین آکورد درجهمی« بکار»می عالمت عرضی 

د باقی عناصر آکور رسیم. الزم به ذکر است که در وارونگی یک آکورد تنها جایگاه باس مهم است و ترتیبمی« سل»کنیم به باس 

 تأثیری در آن ندارد.

 «2»یگزینه .230

 )آکوردشناسی(

ظر نور گام مورد نگیرد، بنابراین حتی در صورتی که نوع میی هفتم گام مینور هارمونیک شکل میآکورد هفتم کاسته برروی درجه

 مده باشد.پرده نسبت به سرکلید باال آی هفتمی است که نیمذکر نشده باشد، باس این آکورد درجه

کل بکار شاست و آکورد مورد نظر ما برروی نت می« بمل، البمل، ربملبمل، میسی»در سوال گام فا مینور عنوان شده که سرکلید آن 

 در معکوس سوم این آکورد، ربمل در باس قرار دارد.«. بمل، ربملمی، سل، سی»گیرد: می

 «4»یگزینه .231

 )تاریخ موسیقی غرب(

وشته ن« هزار و یک شب»است. این اثر برمبنای داستان کهن « شهرزاد»کورساکوف مصنف سوئیت سمفونیک  -نیکوالی ریمسکی

 ی نوزدهم است.های اگزوتیسم در موسیقی سدهترین نمونهشده و از عالی

 «4»یگزینه .232

 )تاریخ موسیقی غرب(

در  «امپرسیونیسم»ن سمبولیست تحت عنوان شان با نقاشان امپرسیونیست و شاعراکلود دبوسی و موریس راول، برحسب قرابت

ی شناختند؛ مقایسهرسمیت نمینگاران خود آن دو نفر این اسم را بهشوند. اما فارغ از اطالق منتقدین و تاریخموسیقی شناخته می

وان سختی بتیی که شاید بهرساند، دو دنیاهای ظاهری ما را به دو دنیای کامالً متفاوت میساز نیز جز برخی شباهتآثار این دو آهنگ

 ها را تحت یک لوا تصور کرد.آن

 «2»یگزینه .233

 )فرم و ژانر(

 است: «کدا»و « مقدمه»، و دو قسمت الحاقیِ «رکاپیتوالسیون»، «دولپمان»، «اکسپوزیسیون»فرم سونات شامل سه قسمت بنیادینِ 

 . مقدمه1

 ها(، شامل:ی تم. اکسپوزیسیون )ارائه2

 ی اصلیتنالیتهالف( تم اول، در 

 ی فرعیب( رابط، مدوالسیون به تنالیته

 ی فرعیج( تم دوم، در تنالیته

 د( خاتمه )کُدِتا(

 شدههای ارائهدرپی و بسط و گسترش تمهای پی. دولپمان )بسط و گسترش(، شامل مدوالسیون2

 ها(، شامل:ی مجدد تم. رکاپیتوالسیون )رپریز، ارائه3

 ی اصلیتهالف( تم اول، در تنالی

 ی اصلیتنالیتهجا با بازگشت بهب( رابط، در این

 ی اصلیج( تم دوم، در تنالیته

 د( خاتمه )کُدِتا(

 معنی دُم(. کدا )به4

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 «3»یگزینه .234

 )عالئم، اصطالحات و اختصارات(

بندی شوند و در نوشتار پیرو میزانمیهای کوچکی است که قبل از نت اصلی نوشته شامل نت« آپوژیاتورا»و « آچیاکاتورا»هر دو مفهوم 

ه بعد آپوژیاتورا نت اصلی را ک کهشود، درحالیترین شکل اجرا میبندی نیست و به سریعنیستند. آچیاکاتورا در عمل نیز پیرو میزان

 کند.آید به دو قسمت تقسیم میاز آن می

 «2»یگزینه .235

 )تاریخ موسیقی غرب(

در حقیقت تریل همیشه شامل بخشی ابتدایی )که  کردند.باروک، تریل را ابتدا از نت باالیی شروع میمرسوم است در موسیقی دوران 

شده. این تعاریف در کند( میکند( و بخش انتهایی )که حل شدن تریل برروی نت بعدی خود را میسر میمانند آپوژیاتور عمل می

ساز چنین اجرایی از تریل را مراد از حالت سنتی خود خارج شد و هرگاه آهنگمرور موسیقی دوران کالسیک نیز ادامه پیدا کرد اما به

 نوشت.طور کامل میکرد آن را بهمی

 «2»یگزینه .236

 های غربی()گام

نیک طور متناظر آنهارموچه از هردو نت گام مینور تشکیل بدهیم تمام درجاتشان بهنت سی آنهارمونیک نت دوبمل است. بنابراین چنان

 شد. خواهند

 «4»یگزینه .237

 )فاصله(

 ت.ای که خصلت را داراست نهم اسها تنها فاصلهتر باشد. در بین گزینهای را ترکیبی گوییم که از اکتاو )هشتم درست( بزرگفاصله

 «1»یگزینه .238

 )مدشناسی موسیقی ایران(

تشکیل شده « ب ط ط»و « جـ جـ ط»ی غیرپیوستهمحور است، دستگاه شور از دو دانگ در رویکرد جناب خالقی که رویکردی گام

 حال«. می، فا، سل، ال»و « کرن، دو، رال، سی»اند از های آن عبارتدارد. دانگ« کرنسی»است. شور ال را در نظر بگیرید که سرکلید 

خواهد  «می، فا، سل، ال»آن نیز چه از همان نت )ال( گام مینور تشکیل دهیم، عالمتی در سرکلید آن نیست و بنابراین دانگ دوم چنان

 شد.

 «3»یگزینه .239

 )مدشناسی موسیقی ایران(

ی دوم آن نسبت به نت خاتمه است؛ در برخی منابع اسم دستگاه با نت شاهد و در برخی منابع اسم شاهد دستگاه همایون درجه

 است.« مل، الکرنبمی»شود. سرکلید همایون الکرن )شاهد( یا سل )خاتمه( دستگاه با نت خاتمه ذکر می

 «3»یگزینه .240

 )موسیقی فیلم(

است. او موفق به کسب  1950ی تا دهه 1930های ی آثارش مربوط به دههساز هالیوود است و عمدهآلفرد نیومن پرافتخارترین آهنگ

 ی اسکار شده است. از آثار معروفش:جایزه 9

 عشق»، «ی ایوچیز دربارههمه»، «ی برنادتترانه»، «ی منز بود درهچه سب»، «عالمت زورو»، «گوژپشت نتردام»، «های بادگیربلندی»

 «.چگونه غرب تسخیر شد»و « ترین داستان عالمبزرگ»، «فرودگاه»، «خاطرات ان فرانک»، «آناستازیا»، «چیز باشکوهی است
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