New Aural Test (from 2017)

รายละเอียดการสอบ Aural Test ใหม่ (ตัง้ แต่ปี 2017)

ระดับ

Initial

Aural Test ปี 2017 เป็ นต้นไป
ลักษณะโจทย์
ทํานองแนวเดียว

ฟั งโจทย์ 3 รอบ

ตบมือเป็ นจังหวะไปพร้อมกับรอบที่ 3 โดยเน้นจังหวะหนักให้ชดั เจน

4 ห้อง

ฟั งโจทย์ 1 รอบ

ตอบว่าความดังเบาเป็ น forte หรือ piano

คียเ์ มเจอร์

ฟั งโจทย์ 1 รอบ

ตอบว่าเป็ น legato หรือ staccato

จังหวะ 2/4

ฟั งโน้ตสามตัวแรกของโจทย์

ตอบว่าโน้ตตัวไหนสูงทีส่ ุดหรือตํ่าทีส่ ดุ

ฟั งโจทย์ 3 รอบ

ตบมือเป็ นจังหวะไปพร้อมกับรอบที่ 3 โดยเน้นจังหวะหนักให้ชดั เจน

ฟั งโจทย์ 1 รอบ

i) ตอบว่าความดังเบาเป็ น forte หรือ piano
ii) ตอบว่าเป็ น legato หรือ staccato

คียเ์ มเจอร์

ฟั งโจทย์ 2 ห้องแรกอีกครัง้

ตอบว่าโน้ตตัวสุดท้ายสูงกว่าหรือตํ่ากว่าตัวแรก

จังหวะ 2/4
หรือ 3/4

ฟั งโจทย์ 2 รอบ รอบแรกเหมือนเดิม
รอบที่ 2 มีการเปลีย่ น rhythm หรือ
pitch 1 จุด

ยกมือเมือ่ ได้ยนิ จุดทีเ่ ปลีย่ น

ฟั งโจทย์ 3 รอบ

ตบมือเป็ นจังหวะไปพร้อมกับรอบที่ 3 โดยเน้นจังหวะหนักให้ชดั เจน

4 ห้อง

ฟั งโจทย์ 1 รอบ

คียเ์ มเจอร์
หรือไมเนอร์

i) ตอบว่าความดังเบาเป็ น forte หรือ piano โดยอาจมีการเปลีย่ นความ
ดังเบาระหว่างเพลง
ii) ตอบว่าเป็ น legato หรือ staccato

ฟั งโจทย์ 1 รอบ

ตอบว่าโน้ตตัวสุดท้ายสูงกว่าหรือตํ่ากว่าตัวแรก

ฟั งโจทย์ 2 รอบ รอบแรกเหมือนเดิม
รอบที่ 2 มีการเปลีย่ น rhythm หรือ
pitch 1 จุด

i) ยกมือเมือ่ ได้ยนิ จุดทีเ่ ปลีย่ น
ii) บอกว่าเป็ นการเปลีย่ น rhythm หรือ pitch

ทํานองแนวเดียว

ฟั งโจทย์ 2 รอบ

ตบมือเป็ นจังหวะไปพร้อมกับรอบที่ 2 โดยเน้นจังหวะหนักให้ชดั เจน

4 ห้อง

ฟั งโจทย์ 1 รอบ

ตอบว่าเป็ น major หรือ minor

ฟั งโน้ตสองตัวแรกของโจทย์

ตอบว่าเป็ นขัน้ คู่เสียงอะไร (second, third, fourth, fifth หรือ sixth)

ดูโน้ต ฟั งโจทย์ รอบแรกเล่นเหมือนเดิม
และรอบสองมีการเปลีย่ น rhythm หรือ
pitch หนึ่งจุด

i) บอกว่าห้องไหนมีการเปลีย่ นแปลง
ii) บอกว่าเป็ นการเปลีย่ น rhythm หรือ pitch

ทํานองแนวเดียว
4 ห้อง
Grade 1

ทํานองแนวเดียว

Grade 2

จังหวะ 2/4
หรือ 3/4

Grade 3

สิ่ งที่ ต้องทํา

โจทย์

คียเ์ มเจอร์
หรือไมเนอร์
จังหวะ 3/4
หรือ 4/4

New Aural Test (from 2017)

รายละเอียดการสอบ Aural Test ใหม่ (ตัง้ แต่ปี 2017)

ระดับ

Aural Test ปี 2017 เป็ นต้นไป
ลักษณะโจทย์

โจทย์
ฟั งโจทย์ 2 รอบ

ตบมือเป็ นจังหวะไปพร้อมกับรอบที่ 2 โดยเน้นจังหวะหนักให้ชดั เจน

ฟั งโจทย์ 2 รอบ

i) ตอบว่าเป็ น major หรือ minor
ii) ตอบว่า cadence ตอนจบเป็ น perfect หรือ imperfect

คียเ์ มเจอร์
หรือไมเนอร์

ฟั งโน้ตสองตัวแรกของโจทย์

ตอบว่าเป็ นขัน้ คู่เสียงอะไร (major/minor second, major/minor third,
perfect fourth, perfect fifth หรือ major/minor sixth)

จังหวะ 4/4
หรือ 6/8

ดูโน้ต ฟั งโจทย์ รอบแรกเล่นเหมือนเดิม
และรอบสองมีการเปลีย่ น rhythm และ
pitch อย่างละจุด

i) ตอบว่าเปลีย่ น rhythm ทีห่ อ้ งไหน
ii) ตอบว่าเปลีย่ น pitch ทีห่ อ้ งไหน

ฟั งโจทย์ 2 รอบ

i) ตบมือเป็ นจังหวะไปพร้อมกับรอบที่ 2 โดยเน้นจังหวะหนักให้ชดั เจน
ii) ตอบว่าเป็ น time signature อะไร

แนวทํานองพร้อม
ส่วนเสียงประสาน
4 ห้อง
Grade 4

แนวทํานองพร้อม
ส่วนเสียงประสาน ฟั งโจทย์ 2 รอบ
8 ห้อง
Grade 5

คียเ์ มเจอร์
หรือไมเนอร์
จังหวะ 2/4, 3/4,
4/4 หรือ 6/8

แนวทํานองพร้อม
ส่วนเสียงประสาน
Grade 6

สิ่ งที่ ต้องทํา

8 ห้อง
คียเ์ มเจอร์
จังหวะ 2/4, 3/4,
4/4 หรือ 6/8

i) ตอบว่าเป็ น major หรือ minor และมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
ii) ตอบว่า cadence ตอนจบเป็ น perfect, plagal, imperfect หรือ
interrupted

ฟั งโน้ตสองตัวจากของโจทย์ทาํ นอง

ตอบว่าเป็ นขัน้ คู่เสียงอะไร (major/minor second, major/minor third,
perfect fourth, perfect fifth, major/minor sixth, major/minor
seventh หรือ octave)

ดูโน้ต ฟั งโจทย์ รอบแรกเล่นเหมือนเดิม
และรอบสองมีการเปลีย่ น rhythm และ
pitch อย่างละจุด (การเปลีย่ นจะอยูใ่ น
แนวทํานองเท่านัน้ )

i) ตอบว่าเปลีย่ น rhythm ทีห่ อ้ งไหน
ii) ตอบว่าเปลีย่ น pitch ทีห่ อ้ งไหน

ฟั งโจทย์ 2 รอบ

i) ตอบว่าเป็ น time signature อะไร
ii) อธิบาย dynamics
iii) อธิบาย articulation

ฟั งโจทย์ 2 รอบ

อธิบายถึงลักษณะสําคัญของเพลงอีก 2 ข้อ

ฟั งโจทย์ 4 ห้องแรกอีกครัง้

ตอบว่าเพลงเปลีย่ นไปคียใ์ ด (dominant, subdominant หรือ relative
minor) หรือจะตอบโดยใช้ชอ่ื คียก์ ไ็ ด้

ดูโน้ต ฟั งโจทย์ 2 รอบ โดยจะมีการ
เปลีย่ น rhythm หรือ pitch (การเปลีย่ น
จะอยู่ในแนวทํานองเท่านัน้ )

ตอบว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงทีใ่ ดและอธิบายว่าเป็ นการเปลีย่ นอะไร

New Aural Test (from 2017)

รายละเอียดการสอบ Aural Test ใหม่ (ตัง้ แต่ปี 2017)

ระดับ

Aural Test ปี 2017 เป็ นต้นไป
ลักษณะโจทย์

แนวทํานองพร้อม
ส่วนเสียงประสาน
8 ห้อง
Grade 7

คียเ์ มเจอร์
หรือไมเนอร์
จังหวะ 2/4, 3/4,
4/4 หรือ 6/8

โจทย์
ฟั งโจทย์ 2 รอบ

i) ตอบว่าเป็ น time signature อะไร
ii) อธิบาย dynamics
iii) อธิบาย articulation

ฟั งโจทย์ 2 รอบ

อธิบายถึงลักษณะสําคัญของเพลงอีก 2 ข้อ

ฟั งโจทย์ 4 ห้องแรกอีกครัง้

ตอบว่าเพลงเปลีย่ นไปคียใ์ ด (dominant, subdominant หรือ relative
minor/major) หรือจะตอบโดยใช้ชอ่ื คียก์ ไ็ ด้

ดูโน้ต ฟั งโจทย์ 2 รอบ โดยจะมีการ
เปลีย่ น rhythm หรือ pitch ทัง้ หมด 3
จุด (การเปลีย่ น pitch จะอยู่ในแนว
ทํานองเท่านัน้ )

ตอบว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงทีใ่ ดและอธิบายว่าเป็ นการเปลีย่ นอะไร

แนวทํานองพร้อม
ส่วนเสียงประสาน ฟั งโจทย์ 1 รอบ
12-16 ห้อง
Grade 8

คียเ์ มเจอร์
หรือไมเนอร์
จังหวะ 2/4, 3/4,
4/4, 6/8 หรือ 5/4

สิ่ งที่ ต้องทํา

i) ตอบว่าเป็ น time signature อะไร
ii) อธิบาย dynamics
iii) อธิบาย articulation

ฟั งโจทย์ 2 รอบ

อธิบายถึงลักษณะสําคัญของเพลงอีก 3 ข้อ

ดูโน้ต ฟั งโจทย์ 2 รอบ โดยจะมีการ
เปลีย่ น rhythm หรือ pitch ทัง้ หมด 3
จุด (การเปลีย่ น pitch จะอยู่ในแนว
ทํานองเท่านัน้ )

ตอบว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงทีใ่ ดและอธิบายว่าเป็ นการเปลีย่ นอะไร

