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Music
Music is one of the most famous and popular types of art. Billions of people all
around the world listen to different kinds of music and millions of them play an
instrument. In this article we want to learn about music, its genres and some music
instruments. Also you will learn how to join in a conversation about music.

 میلیارد ها نفر در سراسر دنیا به انواع.موسیقی یکی از مشهورترین و محبوب ترین انواع هنر است
 در این مقاله ما می خواهیم راجع به.مختلف موسیقی گوش می دهند و میلیون ها ساز می نوازند
 همچنین شما خواهید آموخت که. ژانرهای آن و تعدادی از ساز های موسیقی بیاموزیم،موسیقی
. چگونه در مکالمه ای درباره ی موسیقی شرکت کنید

Top 6 music genres
1. Electronic Dance Music:
Generally referred as EDM, this form of music is produced by DJs who add dozens
of tones to a piece to create unique music.

موسیقی رقص الکترونیکی
 این نوع از موسیقی توسط دی جی ها تولید می شود. از آن یاد می شودEDM معموال به عنوان
.که هزاران نوا به قطعه ی موسیقی اضافه می کنند تا موسیقی نادری خلق کنند
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2. Rock music:
Originated as “Rock & Roll” in the United States, Rock music has been rocking the
world since the 1950s. It is a form of music that started actually around string
instruments, but now uses other modern instruments too making it a little difficult to
give it an accurate definition. Its loud and strong beats make it popular among the
youths.

موسیقی راک
 در کل دنیا یکه نازی0591  از سال،این موسیقی که به عنوان راک اند رول در آمریکا به وجود آمد
 راک نوعی از موسیقی است که در واقع با یاز های سیمی اغاز شد اما اآلن از سازهای مدرن.می کند
 ضرب های بلند و قوی.نیز استفاده می کند که باعث می شود تعریف دقیقی از آن نشود ارائه داد
.آن این موسیقی را در میان جوانان بسیار محبوب کرده است
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3. Jazz:
Jazz is one of the old kinds of music and has its roots both in the West African and
European culture. Despite of it being old music, a lot of youngsters are in love with
it.

جاز
 با.جاز یکی از انواع قدیمی موسیقی است و ریشه ای از هر دو فرهنگ آفریقای غربی و اروپا را دارد
.اینکه جاز موسیقی قدیمی است بسیاری از جوانان عاشق آن هستند

3

www.zabanebartar.com

4. Rhythm and Blues:
Vocalists like Rihanna, Beyoncé, Usher and the legendary Michael Jackson have all
made it huge in the music industry with their love for this form of music. Originated
in the 1940s, this African-American music is a combination of hip hop, funk, dance,
pop and soul focusing on themes like relationships and freedom.

ریتم و بلوز
، آشر و مایکل جکسون افسانه ای با عشق خود به این نوع موسیقی، بیانسه،خوانندگانی چون ر یحانا
 پایه گذاری0591  این موسیقی که در دهه ی.آن را در صنعت موسیقی بسیار بزرگ و مهم کردند
 پاپ و سول است و روی موضوعاتی مثل روابط عاشقانه و، رقص، فانک، تلفیقی از هیپ هاپ،شد
.آزادی تمرکز می کند
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5. Country music
Another popular genre of American music which originated in the 1920s, Country
music has its roots from American folk and western music. It is formed using simple
forms of instruments.

موسیقی کانتری
 به وجود آمد موسیقی کانتری0591 یکی دیگر از ژانر های محبوب موسیقی آمریکایی که در دهه ی
 این موسیقی با استفاده از ساده ترین حالت ساز های.است که ریشه در موسیقی محلی و غربی دارد
.موسیقی به وجود آمده است
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6. Pop
“Pop” is a term derived from “Popular” and thus Pop Music is known to be a genre
of popular music. With its roots in the rock & roll style, this form can include any
form of music ranging from urban and dance to rock, country and Latin.

پاپ
 در نتیجه این ژانر بسیار. که به معنای محبوب است گرفته شده استpopular پاپ از کلمه ی
 با اینکه این موسیقی ریشه در موسیقی راک دارد می تواند شامل هر نوع موسیقی.محبوب است
. کانتری و التین، راک،باشد از جمله موسیقی شهری و رقص
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Instruments
There are a lot of instruments in all over the world. Here we learn about the three
most important ones of them.

 اینجا ما راجع به سه تا از مهم ترین آن ها می.در سراسر دنیا ساز های بسیار زیادی وجود دارد
.آموزیم
1. Violin
Violin is a string instrument. To play violin you need a bow to move the strings.
Violin is called as one of the hardest instruments to play but it has a lot of fans. It
has different types including violas, cellos and upright basses.

ویالون
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 برای نواختن ویالون به کمانی نیاز دارید که سیم ها را حرکت.ویالون یکی از ساز های سیمی است
 یالون. ویالون یکی از سخت ترین ساز ها برای نواختن است اما طرفداران بسار زیادی دارد.دهید
. سلو و ویالون ایستاده،انواع مختلفی دارد از جمله ویوال

2. Guitar
The guitar is a musical instrument that usually has six strings. It is typically played
with both hands by strumming or plucking the strings with either a guitar pick or the
finger/fingernails of one hand, while simultaneously fretting with the fingers of the
other hand.
It has different types like Bass guitar, Classical guitar, Electric guitar, Flamenco
guitar,…

گیتار
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 به سادگی توسط دو دست نواخته میشود در.گیتار سازی سیمی است که معموال شش سیم دارد
حالیکه با یک دست توسط مضراب یا ناخن سیم ها را به ارتعاش در می آورید و همزمان با انگشتان
.دست دیگه سیم ها را سایش می دهید
...  گیتار فالمنکو و، گیتار الکتریک،گیتار انواع مختلفی دارد از جمله گیتار بیس

3. Piano
The piano (a clipping of earlier pianoforte) is an acoustic, stringed musical
instrument invented in Italy by Bartolomeo Cristofori around the year 1700. It has a
keyboard including soft and loud keys. It is one of the most popular instruments used
in a lot of music genres.

پیانو
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پیانو ( شکل کوتاه شده ی پیانوفورته) ساز آکوستیک و سیمی است که در حدود سال  0011در
ایتالیا توسط بارتولومئو کریستوفری اختراع شد .پیانو یک صفحه کلید دارد که شامل کلیدهای با
صدای مالیم و صدای بلند است .این ساز یکی از محبوب ترین ساز هایی است که در ژانر های زیادی
استفاده می شود.
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