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Οδηγίες
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Το ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός ταυτότητας και ο
κωδικός υποψηφίου να γραφτούν, αυστηρά εντός
του πλαισίου, που βρίσκεται στο άνω αριστερό
µέρος του εξώφυλλου.
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Ειδικές Οδηγίες

•

Να λύσετε όλες τις ασκήσεις του εξεταστικού δοκιµίου.

•

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

•

Όλες οι απαντήσεις σας να καταγραφούν στο παρόν Τετράδιο Απαντήσεων.

•

Οι µονάδες βαθµολόγησης αναγράφονται στην αρχή της κάθε άσκησης σε
αγκύλες [ ].

•

Οι τελικές απαντήσεις πρέπει να αναγράφονται στους χώρους που ορίζονται ως
Τελική Aπάντηση και όχι στο Πρόχειρο (όπου ισχύει).

•

Όλες οι τελικές σας απαντήσεις πρέπει να γραφτούν µε µπλε µελάνι. H χρήση
διορθωτικού υγρού απαγορεύεται.

•

Για τη διαδικασία ακρόασης, ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες που εκφωνούνται.
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Άσκηση 1
1.1 Αφού ακούσετε δύο (2) φορές τη µελωδία, επιλέξετε την καταγραφή που αποδίδει
ορθά τις ρυθµικές της αξίες (βάλτε ✓)

[3]

................ A.

................ B.

................ Γ.

................ Δ.

Καµία από τις πιο πάνω

1.2 Αφού ακούσετε δύο (2) φορές τη µελωδία, επιλέξετε την καταγραφή που αποδίδει
ορθά τη µελωδική της κίνηση (βάλτε ✓)
[3]

................ A.

................ B.

................ Γ.

................ Δ.
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Καµία από τις πιο πάνω

Άσκηση 2

[8]

Θα ακούσετε µία µελωδία, η οποία έχει λανθασµένα καταγραφεί ως εξής:

Αφού ακούσετε τη µελωδία δύο (2) φορές:
Α: (1) Κυκλώστε τα δύο ρυθµικά λάθη, και (2) Σηµειώστε τα µε την ένδειξη Ρ
Β: (1) Κυκλώστε τα δύο µελωδικά λάθη, και (2) Σηµειώστε τα µε την ένδειξη Μ
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Άσκηση 3

[36]

Σας δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία της µελωδίας που θα ακούσετε:
• Η µελωδία αποτελείται από οκτώ (8) µέτρα.
• Χωρίζεται σε τέσσερις (4) φράσεις.
• Είναι γραµµένη στη Λα ελάσσονα.
• Έχει µέτρο 4/4.
• Ξεκινά µε θέση, µε τη νότα Λα στο δεύτερο διάστηµα του πενταγράµµου.
• Δίνεται η τονική συγχορδία, ο αρπισµός και ο παλµός για να ακολουθήσει η εκτέλεση
ολόκληρης της µελωδίας.
Καταγράψετε τη µελωδία, ακολουθώντας τις οδηγίες που σάς εκφωνούνται.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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(συνέχεια)

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΕΛΟΣ
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