
 
 

 

Viyola Sanat Dalı Sınav Uygulamaları 
 

1. ve 2. dönem 3 vize ve final sınavı yapılır. 2. vize teknik sınav olarak uygulanır. 

Sadece 1. sınıf ve lisans 4. sınıf öğrencileri teknik sınavdan sorumlu değildir. 

  

 

 İlköğretim 1.sınıf 

 
Güz dönemi  
Sınavlardan muaf tutulur. 

 

Bahar dönemi  
Sınav: 1 gam ve arpej 1 oktav, 2 etüd, 1 piyanolu parça 

 

 2.sınıf 

 

Güz dönemi:  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 1 veya 2 oktav, 2 etüd 

Final sınavı: 1 bölüm konçerto, 1 piyanolu parça 

 

Bahar dönemi:  

Teknik sınav: 1 gam ve arpej 1 veya 2 oktav, 2 etüd 

Final sınavı: 1 bölüm konçerto, 1 piyanolu parça 

 

 

 3.sınıf 

 
Güz dönemi : 

Teknik sınav: 1 gam ve arpej 2 oktav, 2 etüd 

Final sınav: 1 bölüm konçerto, 1 piyanolu parça 

 

Bahar dönemi: 

Teknik sınav: 1 gam ve arpej 2 oktav, 2 etüd 

Final sınav: 1 bölüm konçerto, 1 piyanolu parça 

 

 

 

 



 

 4.sınıf 

 
Güz dönemi:  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 2 oktav, 2 etüd 

Final sınav: 1 bölüm konçerto, 1 piyanolu parça 

 

Bahar dönemi 

Teknik sınav: 1 gam ve arpej 2 oktav, 2 etüd 

Final sınav: 1 bölüm konçerto, 1 piyanolu parça 

Ortaöğretim 

 

 5.sınıf 

 

Güz dönemi:  

Teknik sınav:1 gam ve arpej 3 oktav, 2 etüd 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça 

 

Bahar dönemi: 

Teknik sınav:1 gam ve arpej 3 oktav, 2 etüd 

Final sınav: Konçerto 2.-3. bölümler, 1 piyanolu parça 
 

 

 6.sınıf 
 

Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav, 2 etüd 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça 

 

Bahar dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav, 2 etüd 

Final sınav: Konçerto 2.-3. bölümler, 1 piyanolu parça 

 

 

 7.sınıf 

 
Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça 

 

Bahar dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3. bölümler, 1 piyanolu parça 

 

 

 



 

 8.sınıf 

 
Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça 

 

Bahar dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3.bölümler, 1 piyanolu parça 

 

 

Lise 

 

 9.sınıf 
 

Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça, sonat 1. bölüm, J.S.Bach çello süitleri farklı 

karakterde 2 bölüm. 

 

Bahar dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3.bölümler, 1 piyanolu parça, sonat 2.-3. bölümler, J.S.Bach çello süitleri 

farklı karakterde 2 bölüm 

 

 

 10.sınıf 
 

Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça, sonat 1. bölüm, J.S.Bach çello süitleri farklı 

karakterde 2 bölüm. 

 

Bahar dönemi:  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3. bölümler, 1 piyanolu parça, sonat 2.-3. bölümler, J.S.Bach çello süitleri 

farklı karakterde 2 bölüm 

 

 

 

 11.sınıf 

 

Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça, sonat 1. bölüm, J.S.Bach çello süitleri farklı 

karakterde 2 bölüm 



 

Bahar dönemi  
Teknik sınav:1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3. bölümler, 1 piyanolu parça, sonat 2.-3. bölümler, J.S.Bach çello süitleri 

farklı karakterde 2 bölüm 

  

 

 

 12.sınıf Mezuniyet 
 

Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final konseri 10-15 dakikalık program 
 

Bahar dönemi teknik sınavdan muaftır. 

Final sınavı: 2 etüd (1 çift sesli), J. S. Bach çello süitleri farklı karakterde 2 bölüm, 1 konçerto 

(tamamı) ve 1 sonat (tamamı), 1 piyanolu parça ve zorunlu eser (sınavdan 15 gün önce verilir) 

 

 

 İngilizce Hazırlık 

 
Güz dönemi sınavı: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli), 1 eser (1 piyanolu parça 

veya 1 bölüm konçerto veya 1 bölüm sonat) 

 

Bahar dönemi sınavı: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli), 

1 eser (1 piyanolu parça veya 1 bölüm konçerto veya 1 bölüm sonat) 

 

 

 Lisans 1 

 
 

Güz dönemi 

Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça, sonat 1. bölüm, J.S.Bach veya M.Reger süit farklı 

karakterde 2 bölüm 

 

Bahar dönemi  

Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3. bölümler, 1 piyanolu parça, sonat 2.-3. bölümler, J.S.Bach veya M.Reger 

süit farklı karakterde 2 bölüm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Lisans 2 

 

 
Güz dönemi: 

Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça, sonat 1. bölüm, J.S.Bach veya M.Reger süit farklı 

karakterde 2 bölüm  

 

Bahar dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3.bölümler, 1 piyanolu parça, sonat 2.-3. bölümler, J.S.Bach veya M.Reger 

süit farklı karakterde 2 bölüm 

 

 

 Lisans 3 

 
 

Güz dönemi  
Teknik sınav: 1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 1. bölüm, 1 piyanolu parça, sonat 1. bölüm, J.S.Bach veya M.Reger süit farklı 

karakterde 2 bölüm 

 

Bahar dönemi  
Teknik sınav:1 gam ve arpej 3 oktav (çift sesli), 2 etüd (1 çift sesli) 

Final sınav: Konçerto 2.-3. bölümler, 1 piyanolu parça, sonat 2.-3. bölümler, J.S.Bach veya M.Reger 

süit farklı karakterde 2 bölüm 

 

 Lisans 4 Mezuniyet 

 
 

Final sınavı: 2 etüd (1 çift sesli), J.S.Bach veya M.Reger süit (tamamı), 1 konçerto (tamamı), 1 sonat 

(tamamı), 1 piyanolu parça ve zorunlu eser (sınavdan 15 gün önce verilir) 

 

 

 

Müfredat programında piyanolu sonatlar haricindeki tüm eserlerin 

ezber olarak çalınması zorunludur. İlköğretim, Ortaöğretim, Lise 

ve Lisans devrelerini kapsar. 


