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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bati erantzun behar duzu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 
 

A AUKERA 
 
1. Atala.-Analisi eta iruzkina (7 puntu). 

"Errumaniako dantzak -Romanian Folk Dances-” Sz.68 Béla Bártok. 

 
 
2. Atala.- Musikako sei terminoren definizioa (3 puntu). 

1. Armadura. 

2. Konsonantzia eta disonantzia 

3. Sonata-forma 

4. Imitazioa 

5. Pedal-nota 

6. Erdikadentzia 

 
 

 

 

B AUKERA 

 
1. Atala.-Analisi eta iruzkina (7 puntu). 

Das Lied von der Erde-Lurraren kanta obraren“Von der Jugend” partea (III. partea) 
Gustav Mahler. 
 
2. Atala.- Musikako sei terminoren definizioa (3 puntu). 

1. Baxu zifratua 

2. Kontrapuntua 

3. Tema edo gaia eta bariazioen forma 

4. Instrumentazioa 

5. Apaindura-notak 

6. Sistema alfabetikoa 
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Azterketaren iraupena 90 minutukoa izango da. Azterketaren bi aukerek bi atal berdinak 

dituzte.  

 
1. Obraren analisi eta iruzkina. (7 puntu) 
Analisia eta iruzkina egiteko, azterketaren hasieran, hiru aldiz entzungo da obra edo 

obraren zatia. Halaber, laguntza moduan, partitura edo partituraren zatia emango da. 

Behar beste anotazioak egin daitezke partituran. Partitura tribunalari entregatuko zaio, 

amaitutako azterketarekin batera. 

 
Analisia eta iruzkina egiteko honako aspektu hauek kontuan hartuko dituzu: 

a) Obraren ezaugarri estilistiko eta fomalak (3,5 puntu). 

• Konposizio ezaugarriak: (1,5 puntu): alde melodikoak, alde erritmikoak, alde 

armonikoak (konposizioa egiteko baliabideak). 

• Tinbrea: instrumentazioa, erabilitako tresnak edota ahotsak…(0,5 puntu). 

• Testura: lerro melodikoak eta akordeak konbinatzeko era (0,5 puntu). 

• Forma: konposizioaren eskema, ideia musikalak antolatzeko era, testu eta 

musikaren arteko erlazioak…(0,5 puntu). 

• Generoa: musika hutsa, deskribatzailea, programatikoa, dramatikoa, herri-musika, 

ez mendebaldekoa, hiritarra, jazz…(0,5 puntu). 

 
b) Testuinguruaren kokapen eta karakterizazioa. (3,5 puntu). 

• Obraren fitxa: autorea, garaia, estiloa, kokapen geografikoa. (Puntu 1). 

• Ikuspuntu soziopolitiko eta ekonomikoak. (0,5 puntu). 

• Garaiaren korronte artistiko-musikalak. (0,5 puntu). 

• Aztertutako obraren ikuspuntu estetikoak. (0,5 puntu). 

• Autorearen ideia artistikoak. (0,5 puntu). 

• Aztertutako obrari buruzko iritzi pertsonala, arrazoi musikalekin azalduta. (0,5 

puntu). 

 
Obraren analisi eta iruzkinean, hurrengo hauek baloratuko dira: koherentzia eta kohesioa, 

lexikoaren aberastasuna, hizkuntza-adierazpen zehatzaren erabilera, zehaztasun 

ortografikoa eta gaiaren oinarriari buruzko ezaguerak. 

 
2. Sei termino musikalen definizioa (3 puntu). 
Erantzunak argiak eta laburrak izan behar dira. Nahikoa izango da bakoitzeko  bost lerro 

gehienez. Baloratzeko zehaztasun terminologikoa eta sintaktikoa kontutan hartuko dira. 

Bakoitzari 0,5 puntu dagokio. 


