
تمارين تقنية متقدمة على العود

 تتكون دورة التمرينات و التقنيات المتقدمة على العود التي يعطيها ا�ستاذ
و العزف  قبل  ل�حماء  مهما  تمرينا   14 فيها  درسًا   11 من  الجندي   طارق 
النوتات مواقع  و  العود  عزف  في  السرعة  و  اليمنى  و  اليسرى  لليد   تمرينات 
يرغب عود  عازف  �ي  جداً  مهمة  التمرينات  هذه  تعتبر  و  العود.  زند   على 

بتطوير التقنية في العزف

المستوى: متقدم
عدد الفيديوهات: 11

المدرس: طارق الجندي



 تمرين 1 و 2 : يتكون هذا الدرس من تمرينين مهمين لريشة العود، ا�ول هو
 على عالمة (ترويولي) الثالثية و هي تحت-فوق-تحت بريشة العود. و من ثم
.على هذه  اليمنى  اليد  تمرينات  يتطبيق  ا�ستاذ  يقوم  في.  تي  فا  تا   تمرين 

السلم الموسيقي مع القراءة بالتدريج

 الدرس ا�ول - عالمة (ترو يو لي) الثالثية 

تمرين ١

تمرين ٢



على المتقدمة  التقنية  التمارين  دورة  من  الثاني  الدرس  في   :  4 و   3  تمرين 
 العود تمرينين أيضا أولها عالمة الباكاجيناتون. يقوم ا�ستاذ طارق الجندي
ثم من  و  النوتات  بين  االنتقال  كيفية  و  الموسيقي  السلم  على   بشرحها 

ينتقل الى تمرين العالمة السداسية : تا كا دي مي تا كي

الدرس الثاني - عالمة (با كا جي نا تون) الخماسية

تمرين ٣

تمرين ٤



 تمرين 5 : يتابع طارق العالمات و ينتقل الى عالمة (تا كا دي مي تا كا دي)
 السباعية و يتحدث عن أهمية هذه .العالمات بشكل عام للعزف و ل�حماء

قبل العزف

الدرس الثالث - عالمة (تا كا دي مي تا كا دي) السباعية

تمرين ٥



 مرين 6 و 7 : يشرح طارق هنا الوزن أو العالمة الثمانية و يستخدمها ليعزف
 النوتات السبعة لسلم كامل على العود حيث تكون النوتة الثامنة هي نفس

 النوتة ا�ولى. التمرين السابع يشبه العالمة الثالثية في الدرس ا�ول و لكن
تحت-تحت-فوق بدل تحت-فوق-تحت للريشة

الدرس الرابع - الوزن الثماني

تمرين ٦

تمرين ٧



 تمرين 8 : في هذا الدرس تتعلم عزف - تا فا تي – من موقع القرار للسلم و
بالشكل العود  زند  على  .ا�صابع  استخدام  كيفية  و  للسلم  الجواب   موقع 

السليم

الدرس الخامس - عالمة تا فا تي

تمرين ٨

 تمرين 9 : تمرين على – تا فا تي في ( تحت – فوق – تحت – فوق) من السلم
الدو

الدرس السادس - تمارين أخرى ل�حماء : تا فا تي في

تمرين ٩



10: تمرين تا فا تي ثالثي آخر و لكن باستخدام أوتار مغلقة لتسهيل   تمرين 
السرعة في العزف

الدرس السابع - تمرين إحماء على أوتار مغلقة

تمرين ١٠

تمرين ١١

الريشة و  ا�صابع  يزيد سرعة  إحماء  ا�ستاذ طارق تمرين  : يشرح   11  تمرين 
فيه على ثالثة النوتات في كل جملة

الدرس الثامن - تمرين إحماء للريشة و ا�صابع



تابع



تابع



الدرس التاسع - كروماتيك أوكتاف

 تمرين 12: تتعلم في هذا التمرين عزف النوتة و ا�وكتاف لها بنفس الوقت
أي نفس النوتة في نهاية السلم

تمرين 12

 تمرين 13 : هذا التمرين مهم لÄصابع و مواقع النوتات و هو باستخدام سلم
الكروماتيم �ن فيه النوتات المتتالية

الدرس العاشر -  كروماتيك أوكتاف 

تمرين ١٣



تابع



الدرس الحادي عشر - استخدام اÆبهام في العزف

 تمرين 14 : في نهاية هذه المجموعة من التمارين المتقدمة و المهمة جدا
 في عزف العود يعطي ا�ستاذ طارق .تمرين على استخدام إبهام اليد اليسرى

لتسهيل الوصول الى بعض النوتات البعيدة على زند العود

تمرين ١٤


