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 آکورد چیست؟ |آکورد 

 .هر گاه دو یا چند نت )یا فرت( با هم نواخته شوند، یک آکورد را تشکیل میدهند

  

 (ماژور دو) C  آکورد

 .را بصورت ساده شده تمرین میکنیم C در اینجا آکورد

ه شده آکوردها استفاده میکنیم، سپس در در اوایل در تمرینات از شکل ساد)

مراحل جلوتر آموزش آکوردها را بصورت کامل نیز خواهیم داشت و در تمرینات از 

 (آن ها استفاده خواهیم کرد

 به آرام و دهید فشار انگشتان سر با را در هنگام نواختن آکوردها، فرت های مربوطه

 .بزنید ضربه ها سیم

شید انگشت های دست چپتان با سیم های دست باز در اجرای آکوردها مراقب با

 .تماس پیدا نکنند و ضربات دست راست به سه سیم باالیی برخورد نکنند

  

 C آکورد

 

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar04/TaroosGuitar - Akord C Guitar.jpg


  

 C برای تمرین و اجرای آکورد

 .را میگیریم ۹از سیم  ۰فرت  ۰با انگشت  

از باال به پایین به سه سیم پایینی ضربه میزنیم به طوری که سه سیم  i با انگشت 

 .صدا درآیند با هم به

  

 (ماژور سُل)G  آکورد

 .را بصورت ساده شده تمرین میکنیم G در اینجا آکورد

  

 G آکورد

 

  

 G برای تمرین و اجرای آکورد

 .را میگیریم ۰از سیم  3فرت  3با انگشت  

از باال به پایین به سه سیم پایینی ضربه میزنیم به طوری که سه سیم  i با انگشت 

 .با هم به صدا درآیند

  

 (سِوِنسُل ) G7 آکورد
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 .را بصورت ساده شده تمرین میکنیم G7 در اینجا آکورد

  

 G7 آکورد

 

  

 G7 برای تمرین و اجرای آکورد

 .را میگیریم ۰از سیم  ۰فرت  ۰با انگشت  

از باال به پایین به سه سیم پایینی ضربه میزنیم به طوری که سه سیم  i با انگشت 

 .صدا درآیند با هم به

  

 تمرین یک

جه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا با تو

 .رآوریدد

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

از باال به پایین به آرامی به سه سیم پایینی  i برای اجرای آکوردها با انگشت 

 .ضربه میزنیم به طوری که سه سیم با هم به صدا درآیند
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 پایان تمرین یک
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 تمرین دو

با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا 

 .درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 .تمرین ملودی و آکورد 

کُند و یکدست تمرین کنید. با یک ریتم منظم بنوازید و مراقب باشید نت های  

 .تکی و یا آکوردها تند و کند نشوند. استفاده از مترونوم بسیار مفید است
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 پایان تمرین دو

 4آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 دوال خط ها

دوال خط ها برای نشان دادن بخش های مختلف در یک موسیقی به کار میروند. دوال 

 .خط میانی معموال قسمت های مختلف قطعه را جدا میکند

 .دوال خط پایانی )ضخیم تر( نشان دهنده اتمام قطعه است

 

  

 موسیقی برای دو گیتار
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این صدا ” شوپن“یکی از خوش صداترین ترکیب های سازی است )مشهور است که 

ی دانسته( و عموما در دو خط مانند شکل زیر که یک آکوالد را زیباترین ترکیب صدای

آن ها را به هم می پیوندد نوشته می شود. هر کدام از خطوط به وسیلۀ یک گیتار 

نواخته می شوند. در برخی موارد )از جمله قطعۀ زیر( این امکان هست که خط اول 

 .د)ملودی( با آواز و خط دوم )آکومپانیمان( با گیتار اجرا شون

 

  

 مختصر نویسی آکوردهای تکراری

از مواقع چنانچه آکوردی چند بار پشت سر هم تکرار شود، به جای دوباره در بسیاری 

 .استفاده میشود  //  نوشتن آکورد، از خطوطی به شکلِ 

  

 تمرین سه
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با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا 

 .درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

  Down In The Valley قطعه تمرین 

  

 

  

 پایان تمرین سه

  

 :صحبت پایانی
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نیاز است که برای هر قسمت از هر قطعه به اندازه کافی زمان و حوصله بگذاریم  

 .و تمرین کنیم. سعی کنیم از فرصت ها به بهترین حالت استفاده کنیم

  

 تا جلسه آینده بدرود
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