Θέκα Αξκνλίαο Παλειιελίσλ Εμεηάζεσλ ηνπ έηνπο 2011

Παξαπνκπέο
1* Oη 5εο παξάιιειεο ζην κέηξν 1 (λην-ζνι θαη ζη-θα αλαίξεζε) κεηαμύ ηελόξνπ θαη ζνπξάλν
επηηξέπνληαη, όηαλ ή πξώηε είλαη θαζαξή θαη ε δεύηεξε ειαηησκέλε θαη ζρεκαηίδνληαη κεηαμύ κηαο
εμσηεξηθήο θαη κηαο εζσηεξηθή θσλήο.
2* Ι ηεο DO κείδνλαο θαη II Ναπνιηηάληθε ηεο SI ειάζζνλαο
3* Oη 5εο παξάιιειεο ζην κέηξν 4 (ζνι-ξε θαη ζη-θα δίεζε) κεηαμύ ηελόξνπ θαη κπάζνπ
επηηξέπνληαη, γηαηί ζρεκαηίδνληαη κε αληίζεηε θίλεζε (αληηπαξάιιειεο) θαη γίλεηαη κεηαμύ κηαο
εμσηεξηθήο θαη κηαο εζσηεξηθή θσλήο.
4* Η ηειεπηαία επαλάιεςε ηεο αξκνληθήο αιπζίδαο δελ πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνηύπνπ.
Απηό είλαη ζπλεζηζκέλν γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ ζπλέρεηα ηεο κεισδηθήο γξακκήο.
5*Η επζεία 5ε (ξε ύθεζε-ια ύθεζε) ζηελ ηέηαξηε θίλεζε ηνπ κέηξνπ 7
πξνέξρεηαη από ηελ ίδηα ζπγρνξδία.

δελ ινγίδεηαη γηαηί

6* Η ελαξκόληζε ζην κέηξν 7 έρεη σο αθνινύζσο:
V7 ηεο ΡΕ ύθεζε κείδνλαο, I ηεο ΡΕ ύθεζε
κείδνλαο. Αθνινύζσο V7 ηεο ΟΛ ύθεζε κείδνλαο
(κε ην λην ύθεζε) θαη Ι ηεο ΟΛ ύθεζε κείδνλαο.
ην ηέινο ηνπ κέηξνπ ην θα ύθεζε ηνπ ηελόξνπ καο
νδεγεί ζηε V7 ηεο ΝΣΟ ύθεζε κείδνλαο.
Η
κεηαηξνπία κε ελαξκόλην ηξόπν ζην κέηξν 8 καο
νδεγεί ζηελ V7 ηεο ΡΕ κείδνλαο.
Είλαη ππνρξεσηηθό γηα ηελ θαηνρύξσζε ηεο ελαξκόληαο κεηαηξνπίαο ό έλαο θζόγγνο πνπ
αληηθαζίζηαηαη ελαξκνλίσο λα είλαη ραξαθηεξηζηηθόο (πξνζαγσγέαο 7ε ή 9ε) θαη ην λην δίεζε όπσο
βιέπεηε είλαη ν πξνζαγσγέαο ηεο ΡΕ κείδνλαο πνπ αθνινπζεί. Ο ρεηξηζκόο ηεο ελαξκόληαο
κεηαηξνπίαο είλαη κηα δύζθνιε θαηάζηαζε γηα ηνπο ππνςεθίνπο, κηαο θαη δεκηνπξγνύληαη κεισδηθά
απμεκέλα θαη ειαηησκέλα δηαζηήκαηα πνπ θάλνπλ ηελ κνπζηθή κεηάβαζε άθνκςε, δεκηνπξγώληαο
ηξαρύ απνηέιεζκα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο ησλ ζπλερώλ κεηαηξνπηώλ ζην κέηξν 7 γηα λα θηάζνπκε
ζην πην πάλσ απνηέιεζκα όπνπ: ην ξε ύθεζε ηεο ζνπξάλν αληηθαζίζηαηαη ελαξκνλίσο κε ηνλ
ραξαθηεξηζηηθό θζόγγν λην δίεζε. Σν ζνι ύθεζε ηεο θνληξάιην κεηαβαίλεη κε ρξσκαηηθό εκηηόλην
ζην ζνι θπζηθό (7ε ηεο V ηεο ΡΕ κείδνλαο), ελώ ην θα ύθεζε ηνπ ηελόξνπ αληηθαζίζηαηαη
ελαξκνλίσο κε ην κη. Ο κπάζνο επίζεο (ζη ύθεζε θηλείηαη δηαηνληθά πξνο ηνλ ζεκέιην ηεο V (ια).
6α* ην κέηξν 8 ε 7ε ηεο ζπγρνξδίαο (ζνι) αλέξρεηαη κε δηάζηεκα 2αο, αιιά εκθαλίδεηαη ζηελ
επόκελε θίλεζε ζηε θσλή ηνπ κπάζνπ θαη ιύλεηαη θαλνληθά (κε θαηηώλ δηάζηεκα 2αο).
7*Οη 5εο παξάιιειεο ζη ύθεζε θα ύθεζε θαη ια-κη είλαη εηθνληθέο γηαηί θα ύθεζε θαη κη είλαη ν
ίδηνο θζόγγνο.
8*Oη 5εο παξάιιειεο ζην κέηξν 8 (ια-κη θαη ξε-ια) κεηαμύ
θνληξάιην θαη κπάζνπ επηηξέπνληαη, γηαηί ζρεκαηίδνληαη κε
αληίζεηε θίλεζε (αληηπαξάιιειεο) θαη κεηαμύ κηαο εμσηεξηθήο θαη
κηαο εζσηεξηθή θσλήο.
9*Η ελαξκόληζε ζην κέηξν 9 έρεη σο αθνινύζσο: Ι- ΙV- VΙΙ ηεο
ΟΛ κέίδνλαο. Η VΙΙ ηεο ΟΛ είλαη θαη ΙΙ ηεο ΜΙ ειάζζνλαο θαη

αθνινύζσο V ηεο ΜΙ ειάζζνλαο.
10* Η ελαξκόληζε ζην κέηξν 10 έρεη σο αθνινύζσο: Ι ηεο ΜΙ ειάζζνλαο θαη
ζπγρξόλσο ΙΙΙ ηεο ΝΣΟ κείδνλαο. Εδώ πξέπεη λα πξνζέμνπκε όηη ν
πξνζαγσγέαο (ζη ζηε θσλή ηνπ ηελόξνπ) πξέπεη λα είλαη θνηλόο θζόγγνο κεηαμύ
απηώλ ησλ δπν ζπγρνξδηώλ. Αθνινύζσο Ι ηεο ΝΣΟ κείδνλαο πνπ είλαη θαη ΙΙ
Ναπνιηηάληθε ηεο Ι ειάζζνλαο. Σν ζη ηεο ζνπξάλν (ηειεπηαίνο θζόγγνο ηνπ
κέηξνπ 10) είλαη δηαβαηηθόο θζόγγνο.
11* Oη 5εο παξάιιειεο ζην κέηξν 10 θαη 11 (κη-ζη θαη θα δίεζε λην δίεζε)
κεηαμύ ηελόξνπ θαη ζνπξάλν) επηηξέπνληαη, γηαηί
ζρεκαηίδνληαη κε αληίζεηε θίλεζε
(αληηπαξάιιειεο) θαη κεηαμύ κηαο εμσηεξηθήο θαη κηαο εζσηεξηθή θσλήο.
12* Η ελαξκόληζε ζην κέηξν 11 έρεη σο αθνινύζσο: V ηεο Ι ειάζζνλαο
αιιαγή ζέζεο κε ηελ πξνζζήθε ηεο 7εο ζην κπάζν θαη Ι ηεο Ι
ειάζζνλαο. ηε ζπλέρεηα ρξσκαηηθή κεηαηξνπία κε ηελ V ηεο ΜΙ
κείδνλαο θαη Ι ηεο ΜΙ κείδνλαο, πνπ ηαπηνρξόλσο είλαη θαη ΙΙ
Ναπνιηηάληθή ηεο ΡΕ δίεζε ειάζζνλαο.
13* Η επζεία 5ε θα δίεζε λην δίεζε ζηελ ζην κέηξνπ 11 δελ ινγίδεηαη
γηαηί πξνέξρεηαη από ηελ ίδηα ζπγρνξδία.
14* Όμπλζε ηεο 5εο ζηε ΙV βαζκίδα ηεο ΟΛ κείδνλαο.
15* Oη 8εο παξάιιειεο ζην κέηξν 15 (θα-θα θαη ζνι-ζνι) κεηαμύ κπάζνπ θαη θνληξάιην
επηηξέπνληαη, γηαηί ζρεκαηίδνληαη κε αληίζεηε θίλεζε (αληηπαξάιιειεο) κεηαμύ κηαο εμσηεξηθήο θαη
κηαο εζσηεξηθή θσλήο.

πκπεξάζκαηα
Βαηό ζέκα κε πάκπνιια ζηνηρεία ηεο δηδαρζείζαο ύιεο θαη ρσξίο εμεδεηεκέλεο εηδηθέο
ζπλδέζεηο. Έλα ζέκα γηα πνιύ θαιά δηαβαζκέλνπο ππνςεθίνπο, πνπ έρνπλ αθνκνηώζεη θαη
εκβαζύλεη ηερλάζκαηα θαη βξίζθνληαη ζε ηθαλό κνπζηθό βαζκό εηνηκόηεηαο γηα λα δηαρεηξηζηνύλ ηα
κέηξα 7,8 θαη 11,12. Σν ύθνο ηνπ ζέκαηνο επηθεληξώλεηαη ζηηο ρξσκαηηθέο θαζόδνπο, ζηηο πηώζεηο,
ζην ρεηξηζκό ηεο Ναπνιηηάληθεο ζπγρνξδίαο σο κέζν γηα κεηαηξνπία, ζηελ αξκνληθή αιπζίδα, ζην
ρεηξηζκό ηεο κηθηήο κνξθήο (ζπλεπηπγκέλε αλεπηπγκέλε), ζηηο θαζπζηεξήζεηο, ζηηο κηκήζεηο πνπ
κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο γηα λα αμηνινγεζεί ε θαληαζία ηνπ εμεηαδνκέλνπ,
ελαξκόληεο, δηαηνληθέο θαη ρξσκαηηθέο κεηαηξνπίεο θ.ιπ.
Είλαη ε πξώηε θνξά ύζηεξα από κηα δεθαεηία, πεξίπνπ πνπ απνπζίαδαλ νη απνηδηαηνύξεο
(δεκηνπξγνύζαλ ακθηβνιίεο επηινγήο ησλ ελαξκνλίζεσλ) θαη νη κεγάιεο κεισδηθέο απνζηάζεηο.
Ήηαλ έλα θιαζηθό ζέκα ζρνιαζηηθήο αξκνλίαο, πνπ απνθαηέζηεζε ηηο ππεξβνιέο ηνπ παξειζόληνο.
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