ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΟΚΤΩ (8)
ΟΜΑ∆Α Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩ∆ΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θα ακούσετε το φθόγγο-αφετηρία και το µελωδικό διάστηµα, τα οποία
θα επαναληφθούν άλλες δύο φορές, για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις
Α1 έως Α4. Να επιλέξετε ποιά από τις πέντε απαντήσεις που δίνονται σε κάθε
ερώτηση αντιστοιχεί στο µελωδικό διάστηµα που ακούστηκε και να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα της δυνατής
επιλογής που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ερώτηση Α1:

α

Τέταρτη Καθαρή

β

Πέμπτη Καθαρή

γ

Έκτη Μεγάλη

δ

Τρίτη Μεγάλη

ε

Έκτη Μικρή

Ερώτηση Α2:. α

Έκτη Μικρή

β

Πέμπτη Καθαρή

γ

Τέταρτη Καθαρή

δ

Τρίτη Μεγάλη

ε

Έβδομη Μικρή

Ερώτηση Α3:. α

Τέταρτη Αυξημένη

β

Τρίτη Μικρή

γ

Τρίτη Μεγάλη

δ

Έκτη Μικρή

ε

Έκτη Μεγάλη
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Ερώτηση Α4:. α

Τέταρτη Αυξημένη

β

Τρίτη Μικρή

γ

Τρίτη Μεγάλη

δ

Πέμπτη Καθαρή

ε

Έκτη Μεγάλη

ΟΜΑ∆Α Β: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΓΧΟΡ∆ΙΩΝ
Θα ακούσετε µία συγχορδία, η οποία θα επαναληφθεί άλλες δύο φορές,
για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις Β1 έως Β4 . Να επιλέξετε ποια
από τις πέντε απαντήσεις που δίνονται σε κάθε ερώτηση, αντιστοιχεί στο
είδος συγχορδίας που ακούστηκε και να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα της δυνατής επιλογής που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ερώτηση Β1:

Ερώτηση Β2:.

α

Μείζων

β

Μείζων με Πρώτη Αναστροφή

γ

Ελάσσων

δ

Ελάσσων με Πρώτη Αναστροφή

ε

Ελάσσων με ∆εύτερη Αναστροφή

α

Μείζων

β

Μείζων με Πρώτη Αναστροφή

γ

Ελάσσων

δ

Ελάσσων με Πρώτη Αναστροφή

ε

Ελάσσων με ∆εύτερη Αναστροφή
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Ερώτηση Β3:

Ερώτηση Β4:

α

Μείζων

β

Μείζων με Πρώτη Αναστροφή

γ

Ελάσσων

δ

Ελάσσων με Πρώτη Αναστροφή

ε

Ελάσσων με ∆εύτερη Αναστροφή

α

Μείζων

β

Μείζων με Πρώτη Αναστροφή

γ

Ελάσσων

δ

Ελάσσων με Πρώτη Αναστροφή

ε

Ελάσσων με ∆εύτερη Αναστροφή

ΟΜΑ∆Α Γ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΣ ΣΥΓΧΟΡ∆ΙΩΝ
Θα ακούσετε µία διαδοχή συγχορδιών, η οποία θα επαναληφθεί άλλες
δύο φορές, για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις Γ1 έως Γ4. Να επιλέξετε
ποια από τις πέντε απαντήσεις που δίνονται σε κάθε ερώτηση, αντιστοιχεί
στην διαδοχή συγχορδιών που ακούστηκε και να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα της δυνατής επιλογής που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ερώτηση Γ1:

α

Ι - IV - V - I 6

β

I 6 - IV- V2 - I6

γ

Ι6 - IV - VII 6 - I

δ

I 6 - I V6 - I I - I

ε

IV - Ι6 – V46 - I
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Ερώτηση Γ2:.

Ερώτηση Γ3:.

Ερώτηση Γ4:.

α

II65 - I64 - IV - V

β

II65 - I 6 - IV - V

γ

II65 - I 6 - I65 - V

δ

V 2 - Ι 6 - II 65 - V

ε

V2 - Ι6 - IV - V

α

II - I6 - V2 - I64

β

II - I6 - II65 - I64

γ

II - I6 – IV - I64

δ

II - I6 - IV6 - I64

ε

II7 - I6 - IV56 - V

α

IΙ 65 - V - I6

β

IΙ 65 - V - I

γ

II6 - V7 - VI

δ

IΙ 65 - V7 - VI

ε

IΙ 65 - V7 - I
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Θα ακούσετε διαδοχές διαφορετικών ρυθµικών αξιών, οι οποίες θα
επαναληφθούν άλλες δύο φορές, για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις
∆1 έως ∆3. Να επιλέξετε ποια από τις πέντε απαντήσεις που δίνονται σε κάθε
ερώτηση, αντιστοιχεί στην ένδειξη των ρυθµικών αξιών που ακούστηκαν και
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα
της δυνατής επιλογής που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ερώτηση ∆1:

Ερώτηση ∆2:.

Ερώτηση ∆3:.

α

3/4

β

4/4

γ

5/4

δ

7/4

ε

11/4

α

3/4

β

4/4

γ

5/4

δ

7/4

ε

11/4

α

3/4

β

4/4

γ

5/4

δ

7/4

ε

11/4
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Ερώτηση ∆4:.
Θα ακούσετε µία διαδοχή ρυθµικών αξιών, η οποία θα επαναληφθεί
άλλες δύο φορές. Να ταυτίσετε τη διαδοχή ρυθµικών αξιών που ακούσατε µε
µία από τις παρακάτω πέντε επιλογές και να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης ∆4 και δίπλα το γράµµα της δυνατής επιλογής µε την
οποία ταυτίσατε τη διαδοχή ρυθµικών αξιών που ακούστηκε.
(Ερώτηση ∆4):.

ΟΜΑ∆Α Ε: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕΛΩ∆ΙΩΝ
Θα ακούσετε τον αρχικό φθόγγο µονοφωνικών µελωδιών, που θα
επαναληφθούν άλλες δύο φορές, για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις
Ε1 έως Ε4 . Να αναγνωρίσετε και να ταυτίσετε τη µελωδία που θα ακούσετε µε
µία από τις πέντε επιλογές απάντησης που δίνονται σε κάθε ερώτηση και να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα της
δυνατής επιλογής µε την οποία ταυτίσατε τη µελωδία που ακούστηκε.
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Ερώτηση E1:

Ερώτηση Ε2:.
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Ερώτηση Ε3:.

Ερώτηση Ε4:.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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