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 (رِ سِوِن) D7 آکورد

 .استفاده زیادی دارد G در گام D7 آکورد

  

 D7 آکورد

 
  

 D7  رای تمرین و اجرای آکوردب

را  3از سیم  ۹فرت  ۹را می گیریم / با انگشت  ۹از سیم  ۰فرت  ۰با انگشت  

 .را می گیریم ۰از سیم  ۹فرت  3می گیریم / با انگشت 

در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کامال عمود  

 .بفشارید تا صدای شفاف و کاملی بدست بیاید

 .سیم استفاده شود 3سیمی است، ولی فعال از  ۰این آکورد معموال یک آکورد  

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

 .با هم به صدا درآیند

  

 تمرین یک

را از روی نت تمرین کنید و به  با توجه به تصویر و فایل صوتی، این ملودی و آکورد

 .اجرا درآورید



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

 ارسال میگردد

  

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

 تمرین )ملودی و آکورد( 

  

 

  

 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

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

 ارسال میگردد

  

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

 (Beautiful Brown Eyes تمرین )قطعه 
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 پایان تمرین دو

  

 میزان های ناقص

عدد باالیی در کسر میزان نشان دهنده تعداد ضرب ها در هر میزان است. به عنوان 

در هر میزان کامل چهار ضرب داریم. )هر ضرب معادل  نشان میدهد که ما ۴/۴مثال 

یک سیاه( تعداد ضرب های میزان های اول یا آخر در یک قطعه ممکن است کمتر از 

عدد تعیین شده در کسر میزان باشد. در این صورت میزان های اول و آخر مکمل 

 .یکدیگر خواهند بود

عداد گفته شده در کسر میزان چنانچه وقتی تعداد ضرب های میزان اول به اندازه ت

 .نیست، باید در میزان آخر به دنبال مابقی ضرب ها بگردیم

  

 عالمت های عَرَضی
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عالمت های تغییر دهنده ای )مانند دیز و بمل( که در طول یک قطعه ظاهر میشوند 

عالمت های عَرَضی نامیده میشوند. اعتبار این عالمت ها فقط در طول همان میزانی 

 .المت در آن آمدهاست که ع

  

 تمرین سه

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

  

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

 (Tisket, A Tasket تمرین )قطعه 

این آهنگ با یک میزان ناقص شروع میشود )یک ضرب(. دو نقطه ای که در کنار  

هنگام تکرار آخر و اول  ”دوباره از اول اجرا کنید.“دوالخط پایانی قرار دارد یعنی: 

ن ضرب هیچ مکثی جایز نیست و تکرار باید طوری اجرا شود که میزان اول به عنوا

 .چهارم میزان آخر )از نظر پیوستگی( شنیده شود

  



 

  

 پایان تمرین سه

  

 :صحبت پایانی

در جلسات آینده نیز تمرین با استفاده از میزان های ناقص خواهیم داشت. به  

 .میزان های ناقص دقت زیادی داشته باشید

 

 تا جلسه آینده بدرود 
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