ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(για Απόλυση)
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Μάθηµα: ΜΟΥΣΙΚΗ
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 17 ΣΕΛΙΔΕΣ

•

Να απαντήσετε/λύσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις/ασκήσεις του εξεταστικού δοκιµίου.

•

Όλες οι απαντήσεις σας πρέπει να γραφτούν στο Τετράδιο Απαντήσεων που σάς
δίνεται, µε µπλε µελάνι. Η χρήση διορθωτικού υγρού απαγορεύεται.

• Στο εξεταστικό δοκίµιο υπάρχουν χώροι µε την ένδειξη «Πρόχειρο», τους οποίους
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για τον σκοπό αυτό. Χρειάζεται να µεταφέρετε τις
τελικές σας απαντήσεις στους χώρους µε την ένδειξη «Τελική Απάντηση».
Απαντήσεις εκτός του συγκεκριµένου χώρου δεν θα βαθµολογούνται.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (45 µον.)
1. Ακουστικές Δεξιότητες (30 µον.)
• Όλες οι ασκήσεις αφορούν στα αποσπάσµατα που θα ακούσετε.
• Για τη διαδικασία ακρόασης, ακολουθείστε τις οδηγίες που εκφωνούνται.
Άσκηση 1
1.1 Αφού ακούσετε δύο φορές τη µελωδία, επιλέξετε την καταγραφή που αποδίδει
ορθά τις ρυθµικές της αξίες. (βάλτε ✔)
(1 µον.)
..................... Α

..................... Β

..................... Γ

..................... Δ

Καµία από τις παραπάνω

1.2 Αφού ακούσετε δύο φορές τη µελωδία, επιλέξετε την καταγραφή που αποδίδει
ορθά τη µελωδική της κίνηση. (βάλτε ✔)
(1 µον.)
..................... Α

..................... Β

.................... Γ

..................... Δ

Καµία από τις παραπάνω
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

Άσκηση 2
2.1 Aφού ακούσετε δύο φορές τη µελωδία, εντοπίστε τα µελωδικά διαστήµατα στα
σηµεία i και ii. Σας δίνεται ο ρυθµός της. (βάλτε ✔)
(2 µον.)

i
........... A. ταυτοφωνία

........... A. 5Κ

ii

........... Β. 2µ

........... Β. 6Μ

........... Γ. 2Μ

........... Γ. 8Κ

........... Δ. 3µ

........... Δ. 5Κ

2.2 Δίνονται οι πρώτες νότες δύο µελωδικών διαστηµάτων.
Αφού ακούσετε δύο φορές το κάθε διάστηµα,
(α) Συµπληρώστε κάθε φορά τη δεύτερη νότα, και
(β) Χαρακτηρίστε το διάστηµα που σχηµατίζεται (π.χ. 2µ, 5Κ, κ.λπ.)

i. ..........................

(4 µον.)

ii. ..........................

Άσκηση 3
3.1 Η µελωδία που θα ακούσετε ξεκινά στη Ρε µείζονα, και -στη συνέχεια- κάνει
µετατροπία. Αφού την ακούσετε δύο φορές, επιλέξετε την κλίµακα όπου κάνει
µετατροπία. (βάλτε ✔)
(2 µον.)
..............Α. στην οµώνυµη ελάσσονα
..............Β. στη σχετική ελάσσονα
..............Γ. στην υποδεσπόζουσα
..............Δ. στη δεσπόζουσα
Άσκηση 4
4.1 Σηµειώστε τις αξίες και τα µέτρα, ώστε να καταγραφεί ρυθµικά η τετράµετρη
µελωδία που θα ακούσετε.
(4 µον.)
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Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

4.2 Συµπληρώστε στην πιο κάτω µελωδία τους φθόγγους που λείπουν στα σηµεία
που υποδεικνύονται µε αστερίσκο (*).
(4 µον.)

4.3 Δίνεται ο ρυθµός της µελωδίας που θα ακούσετε. Συµπληρώστε τις νότες που
λείπουν, ώστε να καταγραφεί η µελωδία.
(5 µον.)

4.4 Γράψετε τη µελωδία που θα ακούσετε.
(7 µον.)
• Η µελωδία αποτελείται από τέσσερα (4) µέτρα
• Χωρίζεται σε δύο (2) φράσεις
• Είναι γραµµένη στη Σολ µείζονα
• Έχει µέτρο 4/4
• Ξεκινά µε θέση, µε τη νότα Σολ στη δεύτερη γραµµή του πενταγράµµου
• Δίνεται η τονική συγχορδία, ο αρπισµός και ο παλµός για να ακολουθήσει η
εκτέλεση ολόκληρου του µελωδικού µουσικού κειµένου.
ΠΡΟΧΕΙΡΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

2. Μουσικοί Πολιτισµοί (15 µον.)
• Απαντήστε όλα τα θέµατα τα οποία αφορούν αποκλειστικά στα αποσπάσµατα
που θα ακούσετε
• Το κάθε απόσπασµα θα ακουστεί τρεις φορές
• Πριν την πρώτη ακρόαση του κάθε αποσπάσµατος, σάς δίνεται χρόνος για να
διαβάσετε τις ερωτήσεις
• Bάλτε ✔ όπου ισχύει, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά
Για τις ανάγκες του παρόντος δειγµατικού εξεταστικού δοκιµίου δίνονται σε αγκύλες οι
συνθέτες του κάθε αποσπάσµατος. Διευκρινίζεται ότι τόσο στο εξεταστικό δοκίµιο όσο
και κατά τη διαδικασία ακρόασης δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν οι συνθέτες ή/και οι
τίτλοι των έργων στους µαθητές.
Απόσπασµα 1 [Μπετόβεν]
1. Ποιο όργανο εκτελεί την κύρια µελωδική γραµµή;
............. Α. το φλάουτο
............. Β. το όµποε
............. Γ. το κλαρίνο
............. Δ. το φαγκότο

(1 µον.)

2. Ποια οµάδα οργάνων συνοδεύει την κύρια µελωδική γραµµή;
............. Α. τα ξύλινα πνευστά
............. Β. τα χάλκινα πνευστά
............. Γ. τα κρουστά
............. Δ. τα έγχορδα

(1 µον.)

3. Στη συνέχεια, σε ποιο όργανο «περνάει» η κύρια µελωδική γραµµή;
............. Α. στο φλάουτο
............. Β. στο όµποε
............. Γ. στο κλαρίνο
............. Δ. στο φαγκότο

(1 µον.)

Απόσπασµα 2 [Schubert]
1. Ποιo από τα παρακάτω αντιπροσωπεύει καλύτερα τη µελωδία του
αποσπάσµατος;
(1 µον.)
............. Α. σχετικά ψηλό ρεζίστρο (τονική περιοχή) και σχετικά µεγάλη ένταση
............. Β. σχετικά ψηλό ρεζίστρο και σχετικά χαµηλή ένταση
............. Γ. χαµηλό ρεζίστρο και σχετικά µεγάλη ένταση
............. Δ. χαµηλό ρεζίστρο και σχετικά χαµηλή ένταση
2. Ποια µουσικά στοιχεία εντοπίζετε στο απόσπασµα; (βάλτε ✔ σε όσα ισχύουν)
(2 µον.)
............. Α. οκτάβες τριήχων
............. Β. αρπίσµατα τριήχων
............. Γ. πλούσια µελωδικά περάσµατα στο αριστερό χέρι του πιάνου
............. Δ. χρωµατική κίνηση στο αριστερό χέρι του πιάνου
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

Απόσπασµα 3 [Star Wars]
1. Η συγχορδία που ακούγεται είναι:
............. Α. Μείζονα
............. Β. Ελάσσονα
............. Γ. Αυξηµένη
............. Δ. Ελαττωµένη

(1 µον.)

2. Ποια οµάδα οργάνων δεσπόζουν στο απόσπασµα;
............. Α. Ξύλινα πνευστά
............. Β. Χάλκινα πνευστά
............. Γ. Κρουστά
............. Δ. Έγχορδα

(1 µον.)

3. Τι χαρακτήρα προσδίδει στο απόσπασµα η πιο πάνω οµάδα οργάνων;
............. Α. Λυρικό
............. Β. Χιουµοριστικό
............. Γ. Εξαγγελτικό
............. Δ. Παρακλητικό

(1 µον.)

Απόσπασµα 4 [Πεντερέτσκι]
1. Αριθµήστε τα στοιχεία, σύµφωνα µε τη σειρά που ακούγονται;

(3 µον.)

.............
.............

pppp

.............

αργό vibrato

.............

molto vibrato

.............

glissandi

.............

ηχητική µάζα (cluster)

Απόσπασµα 5 [Nτεµπυσύ]
1. Ποιο κρουστό, το οποίο σπάνια συµπεριλαµβάνεται σε συµφωνική ορχήστρα,
ακούγεται στο απόσπασµα; ..................................................................................
(1 µον.)
2. Ποιο χορδόφωνο, το οποίο δεν έχει µόνιµη παρουσία στη συµφωνική ορχήστρα,
ακούγεται στο απόσπασµα; ....................................................................
(1 µον.)
3. Το απόσπασµα προέρχεται από το έργο ................................................................, το οποίο
έγραψε ο ....................................................(εθνικότητα) συνθέτης .................................................. . (1 µον.)

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΡΜΟΝΙΑ (30 µον./ 90÷3=30)
1. Σηµειώσετε µε ευκρίνεια στην πιο κάτω εναρµόνιση τέσσερα (4) αρµονικά λάθη
που υπάρχουν, γράφοντας στην παρτιτούρα τον κατάλληλο αριθµό.
(2 µον.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Διασταύρωση
Χάσµα φωνών
Υπερπήδηση φωνών
Παράλληλες 5ες ή 8ες
Αντιπαράλληλες 5ες ή 8ες
Ευθείες ή κρυµµένες 5ες ή 8ες
Λανθασµένη λύση του προσαγωγέα
Λανθασµένoς διπλασιασµός φθόγγου σε συγχορδία

2. Αναλύστε το πιο κάτω απόσπασµα, σε σχέση µε τα ακόλουθα:
• Αναγνώριση αρχικής τονικότητας
• Αναγνώριση µετατροπιών και περιγραφή της διαδικασίας
• Αρίθµηση βαθµίδων και αναστροφών
• Σηµείωση ξένων φθόγγων µε αστερίσκο (*)

(3 µον.)

...........................................................................................................................................................................................................
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Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

3. Σας δίνεται το πιο κάτω απόσπασµα.
(5 µον.)
(α) Σηµειώστε την αρχική τονικότητα
(β) Στα δύο πρώτα µέτρα, συµπληρώστε τις φωνές µε βάση το πρότυπο της
αλυσίδας που σας δίνεται.
(γ) Αριθµήστε τις βαθµίδες και τις αναστροφές τους στα σηµεία που υποδεικνύονται.
(δ) Στο τελευταίο µέτρο, συµπληρώστε τις φωνές ώστε να δηµιουργηθεί πλάγια
πτώση
(ε) Ονοµάστε την πτώση που σηµειώνεται µε την αγκύλη: ........................................................
(α) Τονικότητα: ......................

Πλάγια πτώση

(ε)
....... .......

....... .......

....... ....... ....... .......

.......

.......

....... ....... .......
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

4. Εναρµονίστε τη µελωδία για σοπράνο και µπάσο που σας δίνεται για τέσσερις
φωνές, σύµφωνα µε τα πιο κάτω κριτήρια.
(20 µον.)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
[στις 60 µον. à 60÷3 = 20]
1. ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ: 28/60 µον.
1.1 Εύρεση και ορθή σύνδεση συγχορδιών
1.2 Ορθές νότες συγχορδιών – Ορθοί διπλασιασµοί
1.3 Χρήση δεσπόζουσας µεθ’ εβδόµης
1.4 Αναγνώριση και Λύση συγχορδίας ναπολιτάνικης 6ης
1.5 Χρήση διαβατικού V 6
4
2. ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ: 9/60 µον.
2.1 Εύρεση αρχικής τονικότητας
2.2 Εύρεση µετατροπιών
3. ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: 6/60 µον.
3.1 Αναγνώριση και Λύση
4. ΞΕΝΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ: 6/60 µον.
Όλοι οι ξένοι φθόγγοι να σηµειώνονται µε αστερίσκο ( * )
4.1 Καθυστέρηση - Χρήση
4.2 Ποίκιλµα - Χρήση
4.3 Διαβατικός - Χρήση
4.4 Προήγηση - Χρήση
5. ΠΤΩΣΕΙΣ: 4/60 µον.
5.1 Αξιοποίηση της Ι 64 στην τελική πτώση

12
6
2
4
4

3
6
6

2
1
2
1
3

6. ΓΡΑΦΗ: 6/60 µον.
6.1 Γραφή ορθών βαθµίδων µε λατινική αρίθµηση
2
6.2 Γραφή ορθών αριθµήσεων
2
6.3 Γραφή των µετατροπιών και της διαδικασίας
2
7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΙΜΗΣΗ: 2/60 µον.
7.1 Μίµηση σύµφωνα µε το δοσµένο θεµατικό υλικό
1
7.2 Ενδιαφέρον στην κίνηση των εξωτερικών φωνών
1
8. ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΛΑΘΗ: Αφαιρείται 0,5/60 µον. για κάθε:
8.1 Παράλληλη 5η ή 8η
8.2 Κρυµµένη 5η ή 8η
8.3 Αυξηµένο διάστηµα
8.4 Διασταύρωση
8.5 Μελωδικό ή Αρµονικό χάσµα
Υπολογισµός Συνόλου Μονάδων: Άθροισµα µονάδων από κριτήρια 1
έως 7 - Αφαίρεση µονάδων από κριτήριο 8
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄
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Μάθηµα: Μουσική (για Απόλυση)

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΙΣΤΟΡΙΑ (40 µον.)
Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήµατα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ (40 ΜΕΡΟΣ
µον.)

Γ΄: ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ (25 µον.)

1. Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Συµφωνία αρ. 6, Έργο 68, Mέρος ΙΙΙ
1. Σας δίνεται το µέρος των ξύλινων πνευστών στα µµ. 90-106.

(α) Ποιο ρυθµικό φαινόµενο παρατηρείτε στην κύρια µελωδική γραµµή; .................................................... (1 µον.)
(β) Τι διάθεση προσδίδει στη σκηνή αυτό το ρυθµικό φαινόµενο;
.............

A. αυστηρή

.............

Β. κωµική

.............

Γ. αέρινη

.............

Δ. δραµατική

(1 µον.)

(γ) Ποια σκηνή περιγράφει ο συνθέτης µε αυτό το ρυθµικό φαινόµενο;

(1 µον.)

...........................................................................................................................................................................................................................

2. (α) Ποια είναι η µορφή του Μέρους ΙΙΙ του έργου; ................................................................................................................
(β) Γιατί ο συνθέτης επέλεξε αυτή τη µορφή για το συγκεκριµένο Μέρος του έργου ώστε να
αποδώσει τη διάθεση της πιο πάνω σκηνής καθώς και του Μέρους γενικότερα;
(1 µον.)
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

3. (α) Γράψετε τον όρο που υπάρχει στην πιο πάνω παρτιτούρα και αφορά στην έκφραση του έργου:
...................................

(β) Αποδώστε τον πιο πάνω όρο στα ελληνικά: ............................................
4. Το όµποε είναι όργανο µεταφοράς:

.............

Α. ΣΩΣΤΟ

.............

Β. ΛΑΘΟΣ

(1 µον.)
(1 µον.)
12/22
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2. Φραντς Σούµπερτ, Ο Βασιλιάς των Ξωτικών
1. Σας δίνονται τα µµ. 97 - 116

1

2

(α) Ποιοι δύο (2) χαρακτήρες του έργου αποδίδονται στα σηµεία που δείχνουν τα βέλη;

(1 µον.)

Σηµείο 1: ................................................................................
Σηµείο 2: ................................................................................
(β) Εξηγήστε ένα (1) µουσικό τρόπο µε τον οποίο ο συνθέτης διαφοροποιεί αυτούς τους δύο
χαρακτήρες.

(1 µον.)

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

(γ) Το πιο πάνω απόσπασµα ερµηνεύεται:
.............

A. από δύο (2)τραγουδιστές και ένα (1) πιανίστα

.............

Β. από ένα (1) τραγουδιστή και ένα (1) πιανίστα

(1 µον.)

13/22
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2. Σας δίνονται τα µµ. 56 - 65
µ. 57

(α) Ποιος χαρακτήρας αποδίδεται στο απόσπασµα; .......................................................................

(1 µον.)

(β) Σε ποιο είδος κλίµακας είναι γραµµένο το πιο πάνω απόσπασµα;

(1 µον.)

...........Μείζονα
...........Ελάσσονα

(γ) Γιατί ο συνθέτης δίνει αυτό το είδος κλίµακας στον συγκεκριµένο χαρακτήρα του αποσπάσµατος;
(1 µον.)
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
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3.
Ντεµπυσύ,Πρελούδιο
Πρελούδιοστο
στο
“Απόγευµα
ενός
Φαύνου”
4. Κλωντ
Κλωντ Ντεµπυσύ,
«Απόγευµα
ενός
Φαύνου»
1. Σας δίνονται τα δύο πρώτα µέτρα από το σηµείο 10 της παρτιτούρας του έργου.

(α) Κάνοντας συγκεκριµένες αναφορές στα δύο αυτά µέτρα του έργου, εξηγήστε τον τρόπο µε τον οποίο
ο συνθέτης προσδίδει ιµπρεσιονιστικό ύφος στο έργο του, σε σχέση µε τις ακόλουθες παραµέτρους
της µουσικής.
(4 µον.)
Α. Αρµονία: .......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Β. Μελωδία: ......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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Γ. Ρυθµός: ..........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Δ. Ηχόχρωµα: ...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

(β) Τι υφή δηµιουργείται στο πρώτο µέτρο του σηµείου 10 της παρτιτούρας;
.............

A. Μονοφωνική

.............

Β. Πολυφωνική

.............

Γ. Οµοφωνική

.............

Δ. Ετεροφωνική

2. Σας δίνεται η φωτογραφία του πιο κάτω οργάνου.

(1 µον.)

(1 µον.)

(α) Ποιο όργανο είναι αυτό; ...............................................................................................
(β) Ακούγεται αυτό το όργανο στο πιο πάνω απόσπασµα της παρτιτούρας;
..............ΝΑΙ

..............ΟΧΙ
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5. Κρζυστώφ
Κρζυστώφ Πεντερέτσκι,
για
τατα
θύµατα
τηςτης
Χιροσίµα
4.
Πεντερέτσκι,Θρηνωδία
Θρηνωδία
για
θύµατα
Χιροσίµα
1. Αναφέρετε δύο (2) διαφορές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ο συνθέτης καταγράφει το µέτρο και τον
µετρικό οπλισµό του έργου, σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο καταγράφονται σε µια συµβατική
παρτιτούρα (βλ. παρτιτούρες των πιο πάνω έργων). Σας δίνονται, ενδεικτικά, τα δύο πρώτα µέτρα του
έργου.
(2 µον.)

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

2. Αναφέρετε δύο (2) µουσικούς τρόπους µε τους οποίους διαφαίνεται η αντίδραση του Πεντερέτσκι
στον πόλεµο, κάνοντας αναφορές στο συγκεκριµένο έργο του.
(2 µον.)

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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5. John Williams, Star Wars: Episode IV- A New Hope, Main title - Rebel Blockade
Runner
(2 µον.)
1. Αναφέρεται δύο µουσικούς λόγους για τους οποίους η ταινία Star Wars έχει χαρακτηριστεί
Γενικέςδιαστηµική
Ερωτήσειςόπερα.
1. Συµπληρώστε τα κενά:
(α) Η προσωνυµία ......................................................., της Σονάτας για Πιάνο σε Ντο .....................................................,
(α)…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………

έργο 13, δόθηκε από τον ίδιο τον συνθέτη της, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

(1 µον.)

(β)…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
(β) Η άρια Un bel ...................., από την όπερα ....................................................... ........................................................,

γράφτηκε από τον Ιταλό συνθέτη Τζιάκοµο .................................................... .

(1 µον.)

Γενικές Ερωτήσεις
1. Συµπληρώστε
2. Βάλτε
✔ στην εποχήταµεκενά:
την οποία σχετίζεται καλύτερα η κάθε δήλωση
(α) Η προσωνυµία
.......................................................
, της Σονάτας για Πιάνο σε Ντο .....................................................
,
(α) Ελευθερία
και ελαστικότητα
στον ρυθµό, tempo rubato
(1 µον.)
έργο 13,
δόθηκε
από τον
...............
Κλασική
περίοδος

ίδιο...............
τον συνθέτη
της,
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
Ροµαντική
περίοδος
.............Εικοστός αιώνας

(1 µον.)

(β) Πλήρης
απαγκίστρωση
από όλες τιςαπό
προκαθορισµένες
µουσικές φόρµες και διαδικασίες
(1 µον.)
(β) Η άρια
Un bel ....................,
την όπερα .......................................................
........................................................,
...............Κλασική

περίοδος

...............Ροµαντική

περίοδος

.............Εικοστός

γράφτηκε από τον Ιταλό συνθέτη Τζιάκοµο .................................................... .

αιώνας

(1 µον.)

2. Βάλτε ✔ στην εποχή µε την οποία σχετίζεται καλύτερα η κάθε δήλωση
(α) Ελευθερία και ελαστικότητα στον ρυθµό, tempo rubato
...............Κλασική

περίοδος

...............Ροµαντική

περίοδος

(1 µον.)
.............Εικοστός

αιώνας

(β) Πλήρης απαγκίστρωση από όλες τις προκαθορισµένες µουσικές φόρµες και διαδικασίες (1 µον.)
...............Κλασική

περίοδος

...............Ροµαντική

περίοδος

.............Εικοστός

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

αιώνας

