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BÀI MỞ ðẦU 

KHÁI QUÁT VỀ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC 

1. Nghệ thuật âm nhạc 
Âm nhạc là nghệ thuật lấy âm thanh làm phương tiện biểu hiện, khắc họa cuộc 

sống và thể hiện tư tưởng tình cảm con người. Âm nhạc có tính trừu tượng nó không 
thể hiện ñầy ñủ các chi tiết thực chỉ mô tả chung nhưng tạo cho ta cảm giác, hứng thú 
mạnh mẽ và sự liên tưởng phong phú. Tình trừu tượng của âm nhạc gắn với trí tưởng 
tượng của con người. 

Âm nhạc là tiếng nói tình cảm sâu sắc, nó ñi thẳng trực tiếp vào trái tim con 
người  và không thể diễn tả bằng lời. Nghệ thuật âm nhạc có khả năng lớn tác ñộng 
ñến vần ñề giáo dục tình cảm. Thể hiện ñược những tư  tưởng tiến bộ của thời ñại. Nó 
góp phần tích cực thúc ñẩy xã hội phát triển. 

Tóm lại: Nghệ thuật âm nhạc là nghệ thuật biểu hiện cảm xúc của con người 
với con người  và cuộc sống bằng âm thanh, là nghệ thuật diễn ra trong thời gian , 
nghệ thuật ñộng, nghệ thuật của thình giác. Nó luôn gắn bó với con người và ñòi hỏi 
hoạt ñộng biểu hiện trực tiếp của con người. Những ñặc trưng cơ bản này khác biệt 
nếu so sánh với nghệ thuật văn chương, nghệ thuật tạo hình...  

2. Nguồn gốc của âm nhạc 
So với các môn nghệ thuật khác việc tìm ra nguồn gốc của âm nhạc gặp phải 

nhiều khó khăn hơn. ðiêu khắc có thể căn cứ vào di tích khảo cổ  ñể chứng minh sự 
tồn tại của một trung tâm văn hóa. Nhiều họa sĩ tìm những bức tranh trong hang ñá ñể 
phát hiện về các bậc tiền bối của mình. Nhờ chữ viết  mà ta ñược thưởng thức những 
áng văn chương, những kiệt tác của các nhà văn nhà thơ hàng ngàn năm trước ñây. 
Còn lối viết nhạc thì chỉ mới ñặt ra khoảng 1000 năm và chiếc máy ghi âm thì mới 
ñược hoàn thiện trong thế kỷ XX. 

Song không phải vì vậy mà con người không thể tìm ra nguồn gốc của âm nhạc 
và những sinh hoạt âm nhạc thời xa xưa của tổ tiên. Nhờ những di vật khảo cổ về ñiêu 
khắc, hội họa… ta biết ñược hình dáng các loại nhạc cụ thô sơ và phỏng ñoán ñược 
cách diễn tấu của chúng (họa tiết trang trí trên trống ñồng có những hình người nhảy 
múa cùng với một số loại nhạc cụ thô sơ), căn cứ vào các bài hát dân gian mà ta có thể 
xét ñược ngọn nguồn của chúng. 

Khi bàn về nguồn gốc âm nhạc có nhiều ý kiến khác nhau: Có ý kiến cho rằng 
âm nhạc sẵn có trong thiên nhiên như tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng gió reo và 
con người bắt chước những âm thanh ñó mà tạo ra âm nhạc. Có ý kiến cho rằng âm 
nhạc là do thần thánh tạo ra. Theo thần thoại Hy Lạp, thần Apolong là vị thần ánh sáng  
và cũng là vị thần âm nhạc. Trên các tranh vẽ cổ thường vẽ thần Apolong với cây ñàn 
Lia bằng vàng. Ở Trung Quốc thời cổ có truyền thuyết cho rằng có một ông vua tên 
Phục Hy một hôm nằm mơ thấy 5 vị tinh tú ở trên trời xuống cây ngô ñồng mà lập ra 
thang 5 âm: cung, thương, giốc, chủy, vũ. 

Quan niệm âm nhạc chỉ là sự bắt chước thiên nhiên là quan niệm phiến diện, 
ñơn giản hóa âm nhạc và phủ nhận vai trò sáng tạo của con người. Quan niệm âm nhạc 
do thần thánh tạo ra là quan niệm duy tâm do chưa ñủ cơ sở khoa học ñể tìm hiểu 
nguồn gốc của âm nhạc. 

Thực ra âm nhạc ra ñời từ rất sớm khi con người còn ñang ở thời kỳ nguyên 
thủy. Có ý kiến cho rằng cùng với sự xuất hiện của tiếng nói thì âm nhạc cũng xuất 
hiện. ðã từ lâu người ta nhận thấy có sự giống nhau giữa âm nhạc và tiếng nói. Giai 
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ñiệu âm nhạc không giống tiếng nói nhưng vẫn “nói” ñược. Sở dĩ như vậy là vì có một 
vài nguyên tắc biểu hiện tình cảm chung cho giọng ñiệu trong tiếng nói và trong âm 
nhạc. Trong giai ñiệu cũng như tiếng nói, nét ñi lên thường biểu hiện sự tăng tiến của 
tình cảm, còn nét ñi xuống biểu hiện sự dịu lắng, trong khi nét chuyển ñộng bằng 
phẳng biểu hiện sự tiến triển ñiềm ñạm của những xúc ñộng, còn quãng nhảy rộng biểu 
hiện một ñà bay bổng của những xúc ñộng ấy.  

Tiếng nói chính là cơ sở ñể hình thành giai ñiệu (tuyến ñộ cao) trong âm nhạc. 
Ta có thể so sánh tiếng nói của người Việt Nam và tiếng nói của người châu Âu thì sẽ 
thấy rõ tiếng nói có ảnh hưởng ñến cấu trúc giai ñiệu như thế nào. Tiếng nói của người 
Việt Nam là ngôn ngữ ña thanh có dấu giọng, do ñó trong các bài hát giai ñiệu phải có 
cấu trúc quãng phù hợp với dấu giọng của lời ca. Còn người châu Âu trong giọng nói 
không có dấu giọng nên các bài hát không cần tuân theo quy luật trên. Trong một quốc 
gia nhiều các dân tộc khác nhau thì cũng có những làn ñiệu dân ca khác nhau phù hợp 
với phương ngữ của ñịa phương mình, tiếng nói của dân tộc mình. 

Ở khía cạnh nhịp ñiệu của âm nhạc với nhịp ñiệu của những ñộng tác, cử chỉ 
của con người cũng có mối tương quan như thế. Nhịp ñiệu dồn dập trong nhiều trường 
hợp biểu hiện sự lo lắng, kích ñộng, nhịp ñiệu ngắt quãng và ñảo ngược biểu hiện sự 
xao xuyến, bối rối, nhịp ñiệu ñều ñặn và khoan thai biểu hiện sự vững vàng và ñiềm 
tĩnh. Cùng với âm ñiệu tiếng nói âm nhạc còn bắt nguồn từ nhịp ñiệu lao ñộng, là cơ 
sở ñể tạo ra tiết tấu trong âm nhạc. Ban ñầu chỉ là những tiếng hò dô ñể thống nhất 
ñộng tác làm việc của nhiều người, sau dần trở thành nhịp ñiệu tiết tấu của một làn 
ñiệu âm nhạc. Nhịp sinh lý của con người như hơi thở, nhịp tim ñập, bước ñi cũng có 
ảnh hưởng không nhỏ tới sự hình thành tiết tấu trong âm nhạc, nhất là khi ñược thể 
hiện vào các ñộng tác nhảy múa (thể loại hành khúc là một thể loại có tiết tấu hình 
thành trên cơ sở bước ñi của con người). Cấu trúc tiết nhạc, câu nhạc cũng phải dựa 
vào quy luật hơi thở của con người. 

Chỗ giống nhau giữa âm nhạc với ngữ ñiệu của tiếng nói và với các cử chỉ giúp 
ta hiểu ñược nội dung ẩn náu trong những âm thanh của nó. Âm nhạc ñã lấy từ ngữ 
ñiệu của tiếng nói và từ nhịp ñiệu của các ñộng tác cái khả năng biểu hiện cảm xúc của 
chúng, ñã phát triển vô hạn khả năng ñó làm cho nó phong phú thêm. Biểu hiện các 
tình cảm, các tâm trạng, niềm say mê, ñó là ñiểm mạnh nhất của âm nhạc. 

Tóm lại: Nghệ thuật âm nhạc xuất hiện từ thời sơ khai của con người. Các nhân 
tố như: âm ñiệu, tiếng nói, nhịp ñiệu lao ñộng, nhịp sinh lý… tạo nên hai chất liệu 
quan trọng  nhất của âm nhạc ñó là tuyến ñộ cao (cao ñộ) và tuyến ñộ ngân (tiết tấu). 

3. Âm nhạc với trẻ thơ 
Âm nhạc gắn bó mật thiết với cuộc sống và trở thành một nhu cầu lớn không 

thể thiếu trong ñời sống xã hội, nó có sức hấp dẫn mạnh mẽ ñối với mọi lứa tuổi. ðối 
với  trẻ thơ, âm nhạc là nguồn sữa nuôi dưỡng thế giới tinh thần và có vai trò quan 
trọng trong ñời sống của trẻ. 

Âm nhạc góp phần phát triển năng lực thẩm mỹ, ñạo ñức, trí tuệ và thể chất cho 
trẻ từ ñó tạo cơ sở ban ñầu ñể hình thành nhân cách con người. Giai ñiệu trầm bổng, sự 
phong phú của âm hình tiết tấu, sự ña dạng của các thể loại âm nhạc ñưa trẻ em vào 
thế giới của cái ñẹp một cách hấp dẫn và lý thú. 

Âm nhạc là nghệ thuật có sức lôi cuốn mạnh mẽ nhất, những ấn tượng ñẹp sẽ 
theo suốt cuộc ñời các em. ðối với trẻ em thì tuổi thơ ấu không thể thiếu âm nhạc cũng 
như không thể thiếu trò chơi và truyện cổ tích, thiếu những cái ñó thì trẻ em chỉ còn là 
những bông hoa khô héo. Âm nhạc sẽ dẫn dắt trẻ ñi vào thế giới của những ñiều thiện, 
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tạo ra ñược sự ñồng cảm và là một phương tiện bồi dưỡng năng lực sáng tạo của trí tuệ 
mà không một phương tiện nào sánh ñược. 

Âm nhạc có vai trò rất quan trọng trong ñời sống của con người, ñặc biệt là trẻ 
em, nó tạo ra những cảm xúc, nó khơi gợi ở trẻ tất cả những cái tốt ñẹp và có sức 
thuyết phục mạnh mẽ. Nghệ thuật âm nhạc ñem ñến cho trẻ cái ñẹp, ñồng thời phê 
phán nhẹ nhàng những cái xấu tạo nên trạng thái tâm hồn thanh thản, khoan khoái. 
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Chương 1 

ÂM THANH VÀ PHƯƠNG PHÁP KÝ ÂM 
Nghệ thuật âm nhạc lấy âm thanh làm ngôn ngữ của mình. Trong thiên nhiên có 

vô vàn âm thanh, nhưng chỉ những âm thanh có chất lượng nhất ñịnh mới ñược dùng 
trong âm nhạc.  

Âm thanh là một hiện tượng vật lý, nó ñược tạo ra bởi sự dao ñộng của một vật 
thể ñàn hồi nào ñó. Những dao ñộng này gọi là những sóng âm. Cơ quan thính giác khi 
tiếp nhận những sóng âm này ñã truyền qua hệ thần kinh của bộ não tạo nên cảm giác 
về âm thanh. Âm thanh có hai thuộc tính ñó là hiện tượng vật lý và cảm giác. Âm 
thanh ñược chia thành hai loại:  

* Loại âm thanh sử dụng trong âm nhạc (âm thanh mang tính nhạc) bao gồm 4 
thuộc tính như: ñộ cao (cao ñộ), ñộ dài (trường ñộ), ñộ mạnh nhẹ (cường ñộ), âm sắc 
(màu sắc của âm thanh). 

* Loại âm thanh không mang tính nhạc là những tiếng ñộng không có ñộ cao 
xác ñịnh như tiếng gõ, ñập, tiếng gió, tiếng rì rào của cây cỏ… tuy nhiên trong các tác 
phẩm âm nhạc người ta có thể dùng những âm thanh này làm hiệu ứng, làm tăng thêm 
hiệu quả của tác phẩm âm nhạc. 

1.1. ðộ cao 
Về mặt vật lý, ñộ cao là do tần số dao ñộng của một nguồn âm xác ñịnh. ðộ cao 

thấp của âm thanh phụ thuộc vào tần số giao ñộng của thể rung. ðộ giao ñộng càng 
nhiều âm thanh càng cao và ngược lại.  

1.1.1 Hệ thống âm, hàng âm, bậc và âm cơ bản 
* Hệ thống âm 

Qua quá trình lâu ñời và hợp với những quy luật tự nhiên, con người ñã lựa 
chọn ra những âm thanh dùng trong âm nhạc. Tùy từng thời ñại, từng dân tộc, từng ñịa 
phương những âm thanh ñó ñược xác ñịnh thành những hệ thống khác nhau: Hệ thống 
âm nhạc 5 âm (hay còn gọi là thang 5 âm), hệ thống âm nhạc 7 âm (hay còn gọi là 
thang 7 âm)… Hệ thống âm ban ñầu chỉ hạn chế trong phạm vi giọng hát của con 
người, nhưng sau ñó cùng với sự phát triển của khí  nhạc hệ thống âm cũng ñược mở 
rộng dần. Hệ thống âm của chúng ta ñang dùng hiện có 97 âm với ñộ cao khác nhau 
(Tài liệu tóm tắt về tính chất vật lý của âm thanh).            

*  Hàng âm 

 Các âm của hệ thống ñược sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc ngược lại 
hình thành hàng âm. Nhìn vào bàn phím ñàn Pianô hoặc Oocgan ñể hình dung ra hàng 
âm của hệ thống âm, trên ñàn có 88 phím ñàn ñược sắp xếp theo thứ tự từ thấp ñến cao 
tính từ trái sang phải. ðây là những âm thanh có ñộ cao mà tai người có thể phân biệt 
ñược. 

 * Bậc và các âm cơ bản 
 Số lượng âm thanh thì rất lớn chúng chỉ gồm có 7 bậc ñược gọi là 7 bậc âm cơ 
bản và ñược lặp ñi, lặp lại tuần hoàn với 7 tên gọi theo thứ tự ñộ cao ñi lên: 
  ðÔ RÊ  MI FA SON LA XI (SI) 

 Ngoài tên gọi người ta còn dùng chữ cái ñể ký hiệu các bậc. 

  C D E F G A H 
  ðô Rê Mi Fa Son La Xi 
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Ở trên bàn phím ñàn Pianô hoặc Oocgan các bậc cơ bản chính là những phím 

trắng và ñược phân thành nhóm, mỗi nhóm có 5 phím ñen xen kẽ. Mỗi nhóm 7 âm cơ 
bản ñược coi là một quãng 8. Các bậc cơ bản tương ứng với các phím ñàn màu trắng, 
các phím màu ñen là các bậc hoá. 

 
  ðế xác ñịnh một âm thuộc nhóm quãng tám nào trong hàng âm, người ta dùng 

ký hiệu chữ cái chỉ tên âm ñó cùng với ký hiệu nhóm quãng tám như sau: 
 - Quãng tám cực trầm: Chữ cái viết hoa thêm số 2 ở bên dưới 

Ví dụ: C2, G2, A2, H2... 

 - Quãng tám trầm: Chữ cái viết hoa thêm số 1 ở bên dưới.   
Ví dụ: C1, D1, E1, G1... 

 - Quãng tám lớn: Chứ cái viết hoa 
 Ví dụ: D, F, G, H...   

 - Quáng tám nhỏ: Chữ cái viết thường 
 Ví dụ: c, d, e, g, h..    

 - Các quãng tám thứ nhất tới quãng tám thứ năm: Chữ cái chỉ tên âm viết 
thường với chữ số chỉ nhóm  ở phía trên. 
 Ví dụ: c1, g1; c2, f2; c3, a3; c4, h4; c5...  

 Quãng tám cực trầm và quãng tám thứ năm là các quãng tám không ñủ âm. 

1.1.2. Tầm cữ và khu âm 
 *Tầm cữ: là khoảng rộng về ñộ cao của các âm tính từ âm trầm tới âm cao nhất. 
  Tầm cữ nhạc: Là khoảng rộng có hàng âm của hệ thống âm (C2 - c

5). Tầm cữ 
của một nhạc khí (tầm cữ ñàn piano là  A2 - c

5), một giọng hát (tầm cữ của giọng nữ 
cao là c1 - a2) ñều nằm trong tầm cữ âm nhạc, là khoảng rộng về ñộ cao tính từ âm trầm 
nhất của nhạc khí ñó, giọng hát ñó có thể phát ra ñược. Vì vậy tầm cữ của bất kỳ nhạc 
khí nào, giọng hát nào ñều nằm trong tầm cữ nhạc. 
 * Âm khu: trong một tầm cữ, thông thường người ta thường phân ñịnh ra các 
khu vực âm thanh mang màu sắc khác nhau. ðây là các khu âm trầm, khu âm trung và 
khu âm cao. Ở mỗi loại giọng hát, nhạc khí việc phân ñịnh về âm khu không thể có qui 
ñịnh thống nhất. 

1.1.3. Hệ thống ñiều hoà và sự phân chia cung – nửa cung 
 Trong hệ thống âm nhạc hiện nay một quãng tám ñược phân chia thành 12 phần 
bằng nhau gọi là 12 nửa cung. Hệ âm như vậy ñược gọi là hệ ñiều hoà. Khoảng cách 
rộng là 1 cung, khoảng cách hẹp là 1/2 cung. Trong một quãng 8, giữa các bậc cơ bản 
của hàng âm có 2 nửa cung và 5 nguyên cung. Với các âm cơ bản liền bậc, chúng có 
khoảng cách như sau: 
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- Nửa cung diatonic và nửa cung cromatic: 

 + Nửa cung tạo thành giữa hai bậc khác tên gọi là nửa cung diatonic. 

Ví dụ: mi – fa, xi - ñô, fa thăng – sol, la - xi giáng… 

 
 + Nửa cung tạo thành giữa hai bậc cùng tên gọi là nửa cung cromatic. 

Ví dụ: fa - fa thăng, xi - xi giáng, sol thăng - sol bình… 

 
Mỗi bậc cơ bản của hàng âm có thể nâng cao hoặc hạ thấp nửa cung gọi là bậc 

chuyển hoá. Tuy lấy từ âm cơ bản, âm hoá, bậc chuyển hoá vẫn là một âm mới hoàn 
toàn. Trên bàn phím ñàn Piano  âm hoá là những phím ñen nằm giữa hai phím trắng. 
ðể cấu tạo các âm hoá, ñể ký hiệu sự chuyển hoá người ta sử dụng các dấu hoá. Có 5 
loại dấu hoá: 

 Dấu thăng #   Nâng cao ñộ nốt nhạc lên 1/2 cung.  
 Dấu thăng kép x  Nâng cao ñộ nốt nhạc lên 1 cung. 

 Dấu giáng b   Hạ thấp cao ñộ nốt nhạc xuống ½ cung. 
 Dấu giáng kép bb  Hạ thấp cao ñộ nốt nhạc xuống 1 cung. 

Dấu hoàn (bình)  Huỷ bỏ hiệu lực của các dấu  #, b, x, bb. 

 Các âm hoá ñược gọi tên theo âm cơ bản ñọc liền với dấu hoá: pha thăng, xi 
giáng, rê thăng, ñô bình … Hoặc có thể dùng hoàn toàn các chữ cái ñể ký hiệu âm hoá: 

is thay cho dấu  #   es, thay cho dấu   b. 

isis ,, ,. ,  ,   ,  ,  , , x   eses, ,,,,,,,,,,,,,,, bb. 

 Ví dụ: Cis (ñô thăng), Fes (fa giáng)… As (la giáng), Es (mi giáng)… 
 * Có hai cách sử dụng dấu hoá: 

1.1.3.1 Dấu hoá theo khoá: Là dấu hoá ñặt ngay sau khoá nhạc ở ñầu khuông nhạc và 
nó có giá trị trong toàn bộ tác phẩm. Tất cả các nốt nhạc mang tên của dấu hoá thì ñều 
phải chịu tác dụng của dấu hoá ở bất cứ quãng tám nào.  

Ví dụ: 
ƯỚC MƠ (trích)    

                 

 
Nếu giữa khuông  nhạc cần thay ñổi dấu hoá theo khoá, người ta dùng vạch 

nhịp kép  ñể kết thúc hiệu lực của dấu hoá ghi ñầu khuông rồi tuỳ yêu cầu sẽ bỏ những 
dấu hoá không cần thiết và ghi dấu hoá mới có hiệu lực trong ñoạn, khuông nhạc sau.  
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Ví dụ:      

QUÊ HƯƠNG (trích) 

             

 
1.1.3.2 Dấu hoá bất thường: Dấu hoá bất thường xuất hiện bất thường trong tác phẩm, 
nó ñứng trước nốt nhạc nào thì chỉ ñịnh nốt nhạc ñó phải hoá. Dấu hoá bất thường có 
giá trị với các nốt nhạc ñứng sau nó và chỉ có giá trị trong một ô nhịp. 

Ví dụ:    
CHIỀU NGOẠI Ô MATXCƠVA                  

        

            

 
1.1.3.3  Hoá biểu: Dấu hoá theo khoá có từng bộ từ 1 ñến 7 dấu hoá. Những dấu này 
xuất hiện theo một trật tự riêng, tuỳ từng loại khoá mà ñược ghi ở những vị trí nhất 
ñịnh trên khuông nhạc. Bộ dấu hoá theo khoá ñược gọi là hoá biểu.  

1.1.3.3.1 Hoá biểu thăng: Trật tự xuất hiện của các dấu hoá trên hoá biểu thăng là: FA, 
ðÔ, SOL, RÊ, LA, MI, XI. 

 
1.1.3.3.2 Hoá biểu giáng:  Trật tự xuất hiện của các dấu hoá trên hoá biểu giáng ngược 
lại với hoá biểu thăng: XI, MI, LA, RÊ, SOL, ðÔ, FA. 

 
1.1.3.4 Âm trùng: Hai âm có ñộ cao tuyệt ñối như nhau mà tên gọi khác nhau là hai âm 
trùng. Hiện tượng này ñược gọi là sự trùng âm. 
 Ví dụ: Các âm trùng: mi - fa giáng, la thăng - xi giáng, xi thăng - ñô  
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1.2. ðộ dài 
 ðộ dài là giá trị thời gian của âm thanh. Về mặt vật lý, ñộ dài ño thời  gian phát 
ra giao ñộng của nguồn âm thanh quyết ñịnh. Trong âm nhạc, ñộ dài của âm thanh 
ñược quy ñịnh bằng các nốt nhạc với những hình dạng khác nhau. 

1.2.1. Nốt nhạc và các giá trị ñộ dài 
 * Nốt nhạc có hai bộ phận: 

- Thân nốt nhạc là một hình tròn rỗng hoặc ñặc ruột. Phần này ñể xác ñịnh vị trí 
cao ñộ của âm thanh.  

- ðuôi và dấu móc của nốt nhạc: ðuôi nốt nhạc là một vạch thẳng ñứng, phần 
này ñể xác ñịnh ñộ dài khác nhau của âm thanh, ñuôi nốt nhạc có thể quay lên hoặc 
quay xuống. Dấu móc luôn nằm ở bên phải của ñuôi nốt. 

* Hình nốt và giá trị ñộ dài tương ñối giữa các hình nốt: 

 
         Nốt tròn      Nốt trắng    Nốt ñen     móc ñơn     móc kép      móc ba      móc bốn  

Mối tương quan ñộ dài giữa chúng là: nốt ñứng trước có giá trị gấp ñôi nốt 
ñứng sau.  

Nếu: Nốt tròn = 4 ñơn vị ño ñộ dài (ñv), thì các nốt còn lại sẽ có giá trị như sau: 

Nốt trắng = 2 ñv 
 Nốt ñen  = 1 ñv 

 Nốt móc ñơn = 1/2 ñv 
 Nốt móc kép =  1/4  ñv  

 Nốt móc ba = 1/8 ñv 

 Nốt móc bốn = 1/16 ñv 
ðộ dài của các nốt không có giá trị thời gian quy ñịnh sẵn. Vì vậy, nốt nhạc chỉ 

biểu hiện mối tương quan về thời gian trong ñiều kiện cùng một tốc ñộ chuyển ñộng. 
Trong trường hợp có tốc ñô chuyển ñộng khác nhau, giá trị thời gian thực tế của các 
nốt nhạc không theo ñúng tương quan bình thường giữa chúng với nhau nữa. Không 
có giá trị tuyệt ñối về thời, ñó là tính tương ñối của các giá trị ñộ dài. 

1.2.2. Khuông nhạc 
 ðể xác ñịnh ñộ cao của âm thanh, các nốt nhạc ñược trình bày trên khuông 
nhạc. Khuông nhạc là một hệ thống gồm 5 dòng kẻ và 4 khe song song cách ñều nhau 
tính từ dưới lên. 

 
  Với 5 dòng 4 khe, khuông nhạc không ñủ ñể ghi các ñộ cao nên ñể diễn tả 
những ñộ cao hơn khuông nhạc sẽ dùng các dòng kẻ phụ ngắn cho từng nốt. Các dòng 
kẻ phụ ñược ñặt trên hoặc dưới khuông nhạc. Vạch và khe phụ bên trên khuông gọi tên 
theo thứ tự từ dưới lên, vạch và khe phụ bên dưới khuông gọi tên theo thứ tự từ trên 
xuống.             

* Cách ghi các nốt nhạc trong khuông nhạc: Các nốt nhạc ñược ghi ở nhiều vị 
trí khác nhau trên khuông nhạc ñể xác ñịnh ñộ cao, nhưng bao giờ thân nốt nhạc cũng 
phải ở trên dòng hoặc khe. Ở trên dòng, thân nốt ñược cắt ngang chính giữa, ở trong 
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khe thân nốt không ñược chạm vào các dòng. Những nốt nhạc nằm ở phần vạch phụ 
cũng phải ghi ñúng vị trí ñã nói, không bao giờ dùng một  hoặc một nhóm vạch phụ 
chung cho hai âm ñi liền nhau. 

Ví dụ: 

 
 Khi ghi từng nốt rời nhau, nốt nhạc thường ở vị trí từ khe thứ 2 trở xuống ñuôi 
nốt nhạc quay lên, nốt nhạc từ khe thứ 3 trở lên ñuôi nốt viết quay xuống. Riêng nốt 
nhạc nằm trên dòng kẻ thứ 3 có thể quay lên hoặc xuống tùy ý theo giai ñiệu ñi lên 
hoặc ñi xuống  

Ví dụ: 

                  

                  
1.2.3. Khóa nhạc 
 Là ký hiệu ghi ở ñầu khuông nhạc ñể chỉ ñịnh tên các nốt nhạc, ñồng thời xác 
ñịnh vị trí cao ñộ của chúng trong hàng âm của hệ thống nhạc. Có ba loại khoá nhạc 
thường dùng: Khoá son dòng 2, Khoá ñô dòng 3, Khoá pha dòng 4. 

1.2.3.1 Khoá son xác ñịnh âm son của quãng 8 thứ nhất nằm trên dòng kẻ thứ hai của 
khuông nhạc. Căn cứ vào khoá son dòng 2 thứ tự của 7 âm cơ bản ñược sắp xếp như 
sau: 

 
               ðÔ1  RÊ      MI    FA    SOL   LA XI   ðÔ2   

1.2.3.2 Khoá Pha xác ñịnh âm pha của quãng 8 nhỏ (f) nằm trên dòng thứ tư của 
khuông nhạc. Căn cứ vào khoá Pha dòng 4 vị trí của 7 âm cơ bản ñược sắp xếp như 
sau:  

 
    FA       SOL       LA    XI        ðÔ         RÊ      MI          FA1 

1.2.3.3 Khoá ðô Altô xác ñịnh âm ñô quãng 8 thứ nhất nằm trên dòng thứ ba của 
khuông nhạc. Căn cứ vào khoá ðô dòng 3 vị trí của 7 âm cơ bản ñược sắp xếp như sau: 

 
             ðÔ1

   RÊ    MI    FA   SOL   LA     XI  ðÔ2 
ðộ cao tương quan giữa ba loại khoá:   

 
           C1       C1    C1  
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1.2.4. Dấu tăng giá trị ñộ dài 

 Trong nhiều trường hợp, những nốt nhạc ñã có vẫn không ñủ ñáp ứng những 
yêu cầu thể hiện ñộ dài của âm thanh, người ta phải bổ sung bằng nhiều hình thức với 
nhiều ký hiệu tăng thêm ñộ dài. 

1.2.4.1. Dấu nối (dấu liên kết)  
Dấu nối là một hình vòng cung nối liền hai hoặc nhiều nốt có cùng ñộ cao tuyệt 

ñối ở cạnh nhau. ðộ dài chung bằng tổng ñộ dài của các nốt có dấu nối ñi kèm.  

 Ví dụ:      

ƯỚC MƠ NGÀY MAI (trích) 

... 

1.2.4.2. Dấu chấm dôi 

Dấu chấm dôi là dấu chấm nhỏ ñặt bên phải cạnh nốt nhạc làm tăng thêm nửa 
ñộ dài sẵn có. 

Ví dụ : 
HÀNH KHÚC ðỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (trích) 

 
 

        

 

 
 Dấu chấm thứ hai có giá trị bằng nửa ñộ dài dấu chấm thứ nhất. Dấu chấm dôi 
có thể dùng cho cả dấu lặng. 

Ví dụ:   

 
  

1.2.4.3. Dấu miễn nhịp (dấu ngân tự do, dấu chấm lưu) 
 Là một hình vòng cung ở giữa có một dấu chấm. Dấu này ñặt ở trên hay dưới 
nốt nhạc hoặc dấu lặng cho phép tự do xử lý ñộ dài của nốt nhạc, dấu lặng ñó tuỳ theo 
sở thích và ý ñồ thể hiện mà không phụ thuộc vào giá trị quy ñịnh cho nốt nhạc hoặc 
dấu lặng ñó. 
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 Ví dụ: 

 
1.2.5. Dấu lặng 
 Lặng là thời gian ngừng vang của âm thanh, là khoảnh khắc im lặng, là sự 
ngừng nghỉ trong âm nhạc. Lặng cũng là một loại chất liệu dùng trong cấu trúc âm 
nhạc. Thời gian im lặng trong âm nhạc ñược xác ñịnh bằng các dấu lặng. Dấu lặng 
cũng ñược qui ñịnh ñộ dài và gọi tên dựa vào các nốt nhạc.   

 
           lặng tròn: lặng trắng: lặng ñen: lặng ñơn: lặng kép: lặng móc tam: lặng móc tứ 

- Dấu chấm, dấu ngân tự do cũng ñược dùng với các dấu lặng và cũng có hiệu 
lực tương tự như với các nốt nhạc. 

1)   

 
2)

  
- Dấu lặng cũng ñược dùng bình thường trong các chùm nốt ñặc biệt như các 

nốt cùng giá trị. 

 
- Khi muốn lặng cả 1 nhịp có thể dùng dấu lặng trắng. 

 

1.2.6. Những hình thức phân chia ñặc biệt của các giá trị ñộ dài  
Các nốt nhạc bình thường có thể phân ñôi, nốt nhạc có chấm có thể phân ba. 

Phân ñôi nốt nguyên và phân ba nốt có chấm là cách phân chia cơ bản của các giá trị 
ñộ dài. Bên cạnh cách phân chia cơ bản còn có những hình thức phân chia ñặc biệt. 

1.2.6.1. Chùm nốt phân chia ñặc biệt từ một nốt nguyên 
Chùm ba: ðây là hình thức ñem chia ba một nốt nguyên thay cho sự chia hai. 

 
Chùm 5: Là hình thức ñem một nốt nguyên chia thành 5 phần bằng nhau thay 

cho sự chia 4. 
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Ngoài ra còn có chùm 6, chùm 7, chùm 9… 

1.2.6.2. Chùm nốt phân chia ñặc biệt từ một nốt có chấm 
         Chùm 2. ðây là hình thức ñem một nốt có chấm chia 2 thay cho sự chia 3. 

 
 Chùm 4. ðây là hình thức ñem một nốt có chấm chia 4 thay cho sự chia 3. 

 
       Ngoài ra còn có chùm  7, 10... 

1.2.7. Những ký hiệu và quy ước viết tắt 
Trong ghi chép nhạc ñể giảm bớt việc ghi chép bằng nốt nhạc người ta dùng 

nhiều ký hiệu quy ước viết tắt. 
1.2.7.1. Dấu quay lại (dấu nhắc lại)       

Là ký hiệu chỉ ñịnh một ñoạn nhạc ñược nhắc lại hai lần.  
 

Ví dụ: 

 
Nếu nhắc lại lần hai có thay ñổi thì sử dụng khung thay ñổi. 
Ví dụ:          

TRÊN CON ðƯỜNG ðẾN TRƯỜNG (trích) 
 

                                                                                    Ngô Mạnh Thu  

   

 
 

1.2.7.2. Dấu hồi.  (dấu segno) 

Là dấu hiệu dùng ñể chỉ ñịnh việc nhắc lại một bộ phận của tác phẩm. ði cùng 
với dấu  có thể có thêm chữ D.C (Da capo) và Fine.    

Ví dụ: 
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Khi yêu cầu phải lặp lại nhiều hơn nữa và lần trở lại cuối cùng có bỏ bớt một 
ñoạn nhạc ở giữa bài người ta dùng dấu  (coda)    

Ví  dụ: 

          
 

     
 

* Dấu nhắc lại từng nhịp, dấu này ñặt trong một ô nhịp. 

   
 

 * Dấu nhắc lại một âm hình trong một nhịp. 
 

 
 

1.3. ðộ vang (cường ñộ) 
ðộ vang là sức ngân mạnh yếu của âm thanh. Về mặt vật lý biên ñộ của dao 

ñộng quyết ñịnh ñộ vang. ðộ vang thường ñược chỉ ñịnh bằng một số từ tiếng Ý thông 
dụng ở nhiều nước. Những từ ñó ñược viết tắt, ghi dưới khuông nhạc gọi chung là sắc 
thái. Chúng có hiệu lực chỉ ñịnh ñộ vang cho cả ñoạn nhạc hoặc một số nhịp. 

1.3.1. Ký hiệu chỉ sắc thái 
  Ký hiệu  Ýnghĩa 

  Piano (p)  nhỏ, yếu . 

  Pianissimo(pp) rất nhỏ. 
  Mezzopiano(mp) hơi nhỏ. 

  Mezzoforte(mf) hơi mạnh. 
  Forte(f)  mạnh. 

  Fortissimo(ff) rất mạnh… 
     Mạnh dần, to dần lên. 

     Nhỏ dần 

 Crescendo (cresc) To lên   
Poco a poco  To dần lên 

Diminuedo ( dim) Nhỏ ñi ... 
Ký hiệu chỉ sắc thái thường hay ñược ký hiệu bằng tiếng Ý, ở nhiều quốc gia 

khác nhau thì ký hiệu chỉ sắc thái còn ñược sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ viết khác 
nhau. 
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Ví dụ:   

ANH VẪN HÀNH QUÂN (trích) 
 

 

 

 

 
 

1.3.2. Nhấn, ngắt 
* Ngắt và ký hiệu ngắt (.), (v) và (-). Ngắt là cách thể hiện các âm tách rời nhau 

ra, ký hiệu ngắt ñược ghi ở trên hay dưới nốt nhạc. 

Ví dụ:  

  
 

* Dấu nhấn (>): Nhấn là cách xử lý ñộ vang một âm cho nổi bật hơn các âm 
khác. Dấu nhấn ñược ghi trên hoặc dưới nốt nhạc.  

Ví dụ: 

QUÊ EM (trích) 
 

          

 
 

1.3.3. Dấu luyến 
Ngược với ngắt là luyến, ñây là cách thể hiện các âm quyện chặt với nhau. Dấu 

luyến là một hình vòng cung dùng ñể nối 2 hoặc nhiều âm có ñộ cao khác nhau ñể chỉ 
ñịnh phần luyến của các âm ñó lại. Trong nhạc hát dấu luyến nối chung các nốt vào 
một lời ca. 
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Ví dụ: 

1) 

                
2)          

  
1.3.4. Âm tô ñiểm 

 Âm tô ñiểm là những âm hình giai ñiệu bổ sung, tô ñiểm cho các âm chính của 
giai ñiệu. ðộ dài của các âm tô ñiểm ñược tính vào ñộ dài của âm ñứng trước nó hoặc 
vào âm mà nó tô ñiểm. Trong tác phẩm âm tô ñiểm ñược ghi bằng những nốt nhỏ. 

Ví dụ   

BÀI CA BÊN CÁNH VÕNG (trích) 

  

 
 

Ngoài ra còn có các ký hiệu chỉ sắc thái khác như: Âm vỗ ( ), láy chùm  
(  ), láy rền  ( )... Những ký hiệu này thường gặp trong các tác phẩm khí nhạc. 

 - Láy chùm 

 
- Láy rền 
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Chương 2 

NHỊP ðIỆU - CÁC LOẠI NHỊP – NHỊP ðỘ 

2.1. Nhịp ñiệu, các loại nhịp 
2.1.1. Nhịp ñiệu 

Nhịp ñiệu là mối quan hệ về ñộ dài giữa các âm nối tiếp nhau. Những âm thanh 
này nối tiếp nhau một cách có tổ chức ñể cùng với ñộ cao chúng xây dựng nên hình 
tượng âm nhạc. Trong âm nhạc nhịp ñiệu kết hợp chặt chẽ với ñộ cao của  âm thanh 
không thể tách rời. Tuy nhiên xét cho cùng nhịp ñiệu là cơ bản vì thông qua tình cảm 
con người nhịp ñiệu trở thành linh hồn của âm nhạc. 

Hình nhịp ñiệu (hình tiết tấu): Những nhóm nốt có tổ chức ñộ dài giống hoặc 
gần giống nhau xuất hiện liên tục trong một bộ phận hay toàn bộ tác phẩm ñược gọi là 
hình tiết tấu. 

Ví dụ:                 

BÀI CA ðI HỌC 

       

 
Ca khúc trên ñược xây dựng và phát triển từ một âm hình tiết tấu . 

[  
Hình tiết tấu có một vị trí quan trọng trong cấu trúc tác phẩm. Nhịp ñiệu hình 

thành từ những hoạt ñộng của con người: hơi thở, nhịp tim, bước ñi và những hoạt 
ñộng khác. Chính nhịp ñiệu quyết ñịnh không khí của một tác phẩm âm nhạc và trực 
tiếp tác ñộng vào tâm sinh lý người nghe.  

2.1.2. Nhịp 
 * Trọng âm: Trong âm nhạc sự nối tiếp các âm thanh với những phách có thời 
gian bằng nhau tạo nên sự chuyển ñộng nhịp nhàng của âm nhạc. Trong sự chuyển 
ñộng nhịp nhàng ñó có một số âm thanh nổi lên mạnh hơn. Những âm thanh này gọi là 
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trọng âm (>). Những phách có trọng âm gọi là phách mạnh. Những phách không có 
trọng âm gọi là phách nhẹ. 

 Ví dụ:    

 
 * Tiết nhịp. Sự nối tiếp ñều ñặn theo quy luật của  các phách mạnh và phách 
nhẹ gọi là tiết nhịp. Phách trong tiết nhịp có thể ñược thể hiện bằng các ñộ dài khác 
nhau. Do vậy sự thể hiện các phách của tiết nhịp bằng một ñộ dài nhất ñịnh gọi là loại 
nhịp. 

 * Nhịp là chu kỳ của sự tuần hoàn của phách mạnh và phách nhẹ với giá trị ñộ 
dài xác ñịnh cho mỗi phách. Nhịp bắt ñầu từ phách mạnh và kết thúc trước khi xuất 
hiện phách mạnh mới . 
  * Số chỉ nhịp: Là phân số ghi ở ñầu bản nhạc, số trên của phân số (tử số) chỉ số 
phách trong một nhịp, số dưới của phân số chỉ ñộ dài của mỗi phách bằng một phần 
bao nhiêu nốt tròn, bằng cách lấy nốt tròn chia cho số dưới (mẫu số).  

 Ví dụ:  

1) Nhịp 2
4
 có 2 phách trong một nhịp, phách ñược tính bằng nốt ñen. 

 

2) Nhịp 3
8
 có 3 phách trong một nhịp, phách ñược tính bằng móc ñơn. 

 

3) Nhịp 4
4
 có 4 phách trong một nhịp, phách ñược tính bằng nốt ñen. 

 
Số chỉ nhịp không viết theo kiểu phân số mà ghi số trên số dưới và ghi một lần 

ở ñầu khuông nhạc thứ nhất ngay sau khoá nhạc và hoá biểu nếu tác phẩm chỉ dùng 
một loại nhịp.  

Ví dụ:  

QUÊ TÔI NGƯỜI MIỀN NAM 
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Trong tác phẩm nếu có sự thay ñổi về nhịp thì số chỉ nhịp mới ñược ghi ở ñầu 
ñoạn nhạc ñã thay ñổi loại nhịp ngay sau vạch nhịp kép. 

Ví dụ: 

HOA THƠM BƯỚM LƯỢN (trích) 
 

 

 

  
 

 * Ô nhịp: Trong bản nhạc ñược chia thành nhiều ô nhỏ chứa nốt nhạc, ñoạn 
nhạc từ phách mạnh này sang phách mạnh tiếp theo gọi là ô nhịp. 
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Ví dụ: 

 
    >                    >        >   > 

           Ô nhịp  
* Vạch nhịp: Trong ghi chép nhạc các ô nhịp cách nhau bằng một vạch thẳng 

ñứng cắt ngang khuông nhạc, vạch này gọi là vạch nhịp. Vạch nhịp ñặt trước các 
phách mạnh. 

Ví dụ: 

   
  Vạch nhịp 
* Nhịp lấy ñà (nhịp thiếu): Có những bản nhạc không bắt ñầu bằng phách 

mạnh, do ñó ô nhịp ñầu sẽ không ñủ phách, gọi là nhịp lấy ñà (nhịp thiếu) thông 
thường ô nhịp cuối cũng là thiếu. Nhịp lấy ñà có thể là: 

- Thiếu cả phách mạnh. 
Ví dụ:   

 -  

- Thiếu phần ñầu của phách mạnh. 
Ví dụ:    

KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM (trích) 
 

  

               
- Chỉ có một phần phách nhẹ sau cùng. 

Ví dụ:      

EM YÊU HOÀ BÌNH (trích) 
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 * Vạch nhịp kép: Khi kết thúc một ñoạn nhạc hay toàn bộ tác phẩm người ta 
thường dùng vạch nhịp kép. 

Ví dụ:       
MÈO ðI CÂU CÁ (trích) 

 

 
       

2.1.3. Các loại nhịp 
 Với các dạng phách khác nhau, với giá trị ñộ dài qui ñịnh cho mỗi phách khác 
nhau, nhịp ñược phân ñịnh thành nhiều loại. Có 3 loại nhịp chính ñó là: nhịp ñơn, nhịp 
kép (nhịp phức) và nhịp hỗn hợp. 

2.1.3.1. Nhịp ñơn 
 Nhịp ñơn là loại nhịp có 2 hoặc 3 phách với phách thứ nhất là phách mạnh, các 
phách còn lại là phách nhẹ. Trong từng ô nhịp ñộ dài của phách thường ñược phân 
nhóm. 

 Ví dụ: 

 1) Loại nhịp 2
4
 

  
                 >  >            >          >         >   

2) Loại nhịp 3
4
 

 
        >  >            >         >         >   

3) Loại nhịp  2
8
 

  
           >                   >                  >                >                   > 
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4) Loại nhịp 2
2
¢ 

  
       >               >                   >                   >                  >     

5) Loại nhịp 3
8
 

  
           >                  >                   >                >                   > 
 Ngoài ra còn có các loại nhịp ñơn khác nhưng ít gặp như: 

         
 Cách ñánh nhịp 2 phách 

                         1     
                   2     

 

  
 

Cách ñánh nhịp 3 phách 
       1  

        3 
       2     
  

 
 Hướng chuyển ñộng của phách mạnh (phách 1) luôn theo chiều ñi xuống. 

2.1.3. 2. Nhịp phức (nhịp kép) 
 Là loại nhịp ñược kết hợp bởi 2, 3 hoặc 4 nhịp ñơn có cùng số chỉ nhịp. Do mỗi 
nhịp ñơn có một trọng âm, nên nhịp kép có số trọng âm bằng tổng số trọng âm của các 
nhịp ñơn ñã kết hợp. Tuy nhiên chỉ có trọng âm của nhịp ñơn thứ nhất là giữ nguyên 
hiệu lực nên ñược coi là phách mạnh, trọng âm của nhịp ñơn sau giảm hiệu lực trở 
thành phách mạnh vừa. 
 Ví dụ:   

KHÁT VỌNG MÙA XUÂN (trích) 
 

                                                                                       Mô Da           
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ðoạn nhạc này ñược viết ở nhịp 6
8
 (do 2 nhịp ñơn 3

8
 hợp thành), có phách 1 là phách 

mạnh (phách mạnh của nhịp ñơn 3
8
 thứ nhất) phách 2,3 là phách nhẹ. Phách 4 là phách 

mạnh vừa (phách mạnh của nhịp ñơn thứ hai) phách 5, 6 là phách nhẹ. 
Ví dụ:     

ANH PHI CÔNG ƠI (Trích) 
 

 

 ðoạn nhạc này ñược viết ở nhịp C ( 4
4
), do hai nhịp ñơn 2

4
 hợp thành, có phách 

1 là phách mạnh (phách mạnh ở nhịp ñơn 2
4
 thứ nhất) phách 2 là phách nhẹ. Phách 3 là 

phách  mạnh vừa (phách mạnh của nhịp ñơn 2
4
 thứ hai) phách 4 là phách nhẹ. 

Ngoài ra còn có các loại nhịp phức khác ít gặp như: 

       .  
Ví dụ: Nhịp 9/8 

. 

 Ví dụ: Nhịp 6/4 

 
 

Cách ñánh nhịp 4 phách 

     1 4     
                                                                                                        
       3                             

    2 

 

Nhịp 6
8
 có thể sử dụng cách ñánh nhịp 2

4
 nhưng phải thể hiện ñộng tác uyển 

chuyển, nhịp nhàng.         
2.1.3.3. Nhịp hỗn hợp 

Là loại nhịp kết hợp những nhịp ñơn (2 hoặc 3 phách) có số phách khác nhau 
nhưng giá trị ñộ dài mỗi phách bằng nhau, ta có các dạng nhịp như: 
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Ví dụ: 

ðIỆU HÁT BUỒN (trích) 

         

     

Bản nhạc này do hai nhịp ñơn 3
4
 và 2

4
 hợp thành có 5 phách trong một nhịp, 

phách có giá trị bằng một nốt ñen. Phách 1 là phách mạnh (phách mạnh của nhịp ñơn 
3
4
 thứ nhất) phách 2, 3 là phách nhẹ. Phách 4 là phách mạnh vừa (phách mạnh của nhịp 

ñơn 2
4
 thứ hai) phách 5 là phách nhẹ. 

2.1.4. Nhịp ñộ 
Là tốc ñộ qui ñịnh trước cho sự chuyển ñộng của nhịp phách cho người thể hiện 

hoặc nhạc sĩ viết tác phẩm âm nhạc. Phách và nhịp có khi chuyển ñộng nhanh, có khi 
chuyển ñộng chậm. Các nốt nhạc lại chỉ có giá trị tương ñối về mặt thời gian. Vì vậy, 
muốn người biểu diễn thể hiện ñúng ý tưởng của người sáng tác thì cần qui ñịnh nhịp 
ñộ cho tác phẩm âm nhạc. 

Nhịp ñộ ñược chỉ ñịnh bằng những thuật ngữ viết trên khuông nhạc, ở ngay ñầu 
tác phẩm hoặc một chương, một ñoạn. Những thụât ngữ chỉ nhịp ñộ thông dụng 
thường là những từ tiếng Ý. Tất nhiên, ở mỗi nước người ta còn dùng cả tiếng nước 
mình. 

Nhịp ñộ ñược chia thành 3 nhóm chính: 
* Nhịp ñộ chậm:    * Nhịp ñộ vừa 

Largo   Rất chậm       Andante Chậm vừa 
Lento  Chậm rãi   Andantino Hơi chậm 

Adagio Chậm    Moderato Vừa phải 

Gravo  Nặng nề 
* Nhịp ñộ nhanh 

Allegro Nhanh 
Vivace Rất nhộn nhịp 

Presto  Rất nhanh... 
Hoặc một số các ký hiệu khác như:  

A tempo trở về tốc ñộ cũ 

Rallentando (Rall)  Chậm lại 
Ritenuto (Rit)  Hãm lại, chậm dần 

Prestissimo   Nhanh hơn, hối hả 
Molto Allegro  Rất nhanh... 
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Ví dụ: 

TRỞ VỀ SU - RI - EN - TO (trích) 
 

        

 
 Ví dụ:        

                

 
Ví dụ:   

     BÀI CA HỮU NGHỊ (trích) 
 

     

 
 

2.2. ðảo phách - nghịch phách 
ðảo phách và nghịch phách là hiện tượng thay ñổi vị trí trọng âm trong nhịp. 

Trong sự bình thường ñều ñặn ñột nhiên xuất hiện cái không bình thường sẽ tạo 
nên những hiệu quả mới cho nhịp ñiệu. 

2.2.1. ðảo phách 
Là hiện tượng một âm bắt ñầu vang lên từ phách nhẹ ngân dài sang phách 

mạnh, hoặc bắt ñầu từ phần nhẹ của phách trước sang phần mạnh của phách sau. Một 
âm vang lên bao giờ cũng ñược nhấn vào phần ñầu, do ñó chỗ nhấn bình thường trong 
nhịp không ñược giữ ñúng và sẽ xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn. Căn cứ vào thành 
phần hai bộ phận hợp thành, ñảo phách lại ñược chia ra: ñảo phách cân, ñảo phách 
không cân. 
2.2.1.1. ðảo phách cân:  

- Phần thuộc phách trước và phần thuộc phách sau có giá trị ñộ dài bằng nhau.  
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- Phần thuộc phách mạnh và phần thuộc phách nhẹ có giá trị ñộ dài bằng nhau 

        
2.2.1.2. ðảo phách không cân:  

- Phần thuộc phách trước dài hơn phần thuộc phách sau.  

 
- Phần thuộc phách sau dài hơn phần thuộc phách trước. 

 
Hiện tượng ñảo phách xuất hiện khá nhiều trong các tác phẩm âm nhạc và ñã 

tạo ra những hiệu quả mới lạ cho người nghe. 
Ví dụ: 

DÀN ðỒNG CA MÙA HẠ (trích) 
  

 

 

 

 
 Ví dụ: 

ðƯỜNG CHÚNG TA ðI (trích) 
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ðoạn nhạc trên xuất hiện hàng loạt những hiện tượng ñảo phách ở ngay ñầu 

mỗi ô nhịp tạo ra sự lạc quan mạnh mẽ trong tác phẩm. 

2.2.2. Nghịch phách  
Là hiện tượng có dấu lặng ở phách mạnh, phách mạnh vừa hoặc ở phần mạnh 

của 1 phách. Hiệu quả của nghịch phách gần tương tự như ñảo phách. Căn cứ vào hai 
phần thuộc hai phách trước sau mà có các hình thức giống như ñảo phách. 

Ví dụ: 
LÝ CỬU KHÚC 

Dân ca 

        

 

 

 

 
 

2.3. Nguyên tắc phân nhóm các nốt nhạc trong ký âm 
Việc ký âm nếu chỉ có yêu cầu ghi các nốt nhạc ñúng vị trí, ñúng giá trị ñộ dài 

thôi thì chưa ñủ mà có thêm yêu cầu ghi thế nào cho dễ ñọc, dễ thể hiện, vì vậy cần 
thực hiện theo một số nguyên tắc sau: 

* Phải ñảm bảo phân biệt các nốt nhạc thành từng phách. Người ta thường dùng 
vạch ngang nối các nốt ñể gộp những ñộ dài nhỏ thành từng nhóm, gọi là vạch ngang 
trường ñộ. 

Ví dụ: 

1) 

 
2) 

        
* Những nốt dài bằng 2, 3 , 4 phách trong một nhịp ñược dùng rộng rãi, không 

vì nguyên tắc phân biệt từng phách mà ghi thành các nốt có giá trị nhỏ bằng một phách 
rời dùng dấu nối . 
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Ví dụ: 

 
* Dấu lặng cũng ñược phân nhóm và viết gần nhau như cách viết các nốt. 
Ví dụ: 

 
* Phân nhóm cho ký âm trong thanh nhạc. 
- Một số nốt ứng vào một lời ca thì những nốt này hợp thành nhóm, bên dưới 

dùng dấu luyến. Nếu trong nhóm lại có nối móc thì vẫn theo nguyên tắc chung của 
việc nối móc. 

Ví dụ:  

1)             CÒ LẢ (trích)   

 
 

2)  HOA THƠM BƯỚM LƯỢN (trích)    
 

 
- Mỗi nốt nhạc tương ứng với một lời ca thì viết tách rời nốt nhạc. 

Ví dụ:      

THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN (trích) 
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Chương 3 

QUÃNG 

3.1. Khái niệm 
Quãng là sự kết hợp, và cũng là khoảng cách về ñộ cao giữa 2 âm phát ra ñồng 

thời hoặc nối tiếp nhau. ðộ lớn của quãng ñược tính bằng số lượng các bậc tạo thành 
quãng. 

* Âm gốc, âm ngọn: Trong một quãng, âm thấp bao giờ cũng ñược coi là âm 
gốc, âm cao hơn là âm ngọn. 

Ví dụ: 

 
* Quãng hòa âm và quãng giai ñiệu:  
- Quãng kết hợp giữa 2 âm phát ra ñồng thời là quãng hòa âm (quãng hòa âm 

ñược ñọc từ âm gốc ñến âm ngọn). 

Ví dụ: 

 
quãng 6 (mi – ñô); quãng 3 (fa – la); quãng 6 (ñô – la); quãng 5 (rê – la) 

- Quãng kết hợp hai âm phát ra nối tiếp nhau là quãng giai ñiệu, quãng giai ñiệu 
có thể là quãng ñi lên (ñọc từ âm gốc ñến âm ngọn), quãng giai ñiệu có thể là ñi xuống 
(ñọc từ âm ngọn ñến âm gốc nhưng phải nói rõ hướng ñi xuống). 

Ví dụ: 

 
- A - Quãng 6 ñô - mi ñi xuống 
- B - Quãng 3 pha - la ñi lên 

- C- Quãng 5 mi - la ñi xuống 
- D- Quãng 8 la - la ñi lên. 

* Tên quãng và ký hiệu: Tên quãng là số bậc nằm trong quãng tính từ âm gốc 
ñến âm ngọn, mỗi tên ñược tính một bậc. Quãng ñược ký hiệu bằng chữ số chỉ tên 
quãng. 

Ví dụ: 

                          
 Quãng 6     Quãng 6     Quãng 3     Quãng 3     Quãng 3     Quãng 7 
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 * Tính chất của quãng: Nếu chỉ dựa vào số bậc ñể gọi tên thì tên gọi ñó chưa ñủ 
xác ñịnh thực chất tính chất của quãng. Vì vậy, cùng với tên gọi, phải căn cứ vào giá 
trị chất lượng quãng (số cung trong quãng) ñể xác ñịnh tính chất của quãng. 
 Ví dụ: Quãng 2 trưởng có 1 cung, quãng 2 thứ có 0,5 cung, quãng 2 tăng có 1, 5 
cung, quãng 2 giảm có 0 cung... 

3.2. Những quãng cơ bản 
Quãng cơ bản là những quãng ñã hình thành khi kết hợp 7 âm cơ bản với nhau. 

Ta có những quãng sau: 
- Quãng 1 ñúng  là quãng 1 có 0 cung:   Ký  hiệu viết tắt  1ð 

- Quãng 2 thứ là quãng 2 có 0,5 cung: ..............................  2t 
- Quãng 2 trưởng là quãng 2 có 1 cung: ..............................  2T 

- Quãng 3 thứ là quãng 3 có 1, 5 cung: ..............................  3t 
- Quãng 3 trưởng là quãng 3 có 2 cung: ...............................  3T  

- Quãng 4 ñúng là quãng 4 có 2,5 cung: ...............................  4ð 

- Quãng 5 ñúng là quãng 5 có 3,5 cung: ................................  5ð 
- Quãng 6 thứ là quãng 6 có 4 cung: ................................  6t 

- Quãng 6 trưởng là quãng 6 có 4,5 cung:      ............................  6T 
- Quãng 7 thứ là quãng 7 có 5 cung: .................................  7t 

- Quãng 7 trưởng là quãng 7 có 5,5 cung:      ............................  7T 
- Quãng 8 ñúng là quãng 8 có 6 cung: .................................  8ð 

Ví dụ:      

 
 

3.3. Các quãng tăng, giảm  

3.3.1. Quãng tăng, quãng tăng kép 
Mở rộng các quãng ñúng hoặc quãng trưởng thêm 0,5 cung cromatic ta có 

quãng tăng, mở rộng quãng tăng thêm 0,5 cung cromatic ta sẽ có quãng tăng kép. 

 Ví dụ: 

 
3.3.2. Quãng giảm, quãng giảm kép 

Thu hẹp các quãng ñúng hoặc quãng thứ vào 0,5 cung cromatic ta sẽ có quãng 
giảm. Thu hẹp thêm quãng giảm 0,5 cung cromatic ta sẽ có quãng giảm kép. 

Ví dụ: 

  
* Chú ý: không có quãng 1 giảm 
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3.4. Quãng ñơn, quãng kép 

3.4.1. Quãng ñơn  
Quãng ñơn là những quãng nằm trong phạm vi một quãng 8 ñúng. Tất cả các 

quãng cơ bản ñều là quãng ñơn. 

Ví dụ: 

 
 

3.4.2. Quãng kép  
Quãng kép là những quãng rộng hơn một quãng 8 ñúng. Có thể coi quãng kép 

chính là một quãng ñơn kết hợp với một hay nhiều quãng 8 ñúng. Mọi quãng ñơn ñều 
có thể kết hợp thêm quãng 8 ñúng ñể thành quãng kép. Trong phạm vi 2 quãng 8 ñúng, 
quãng kép cũng ñược gọi tên theo số bậc nằm trong quãng. 

Ví dụ: 

 

 
3.5. ðảo quãng 

3.5.1. Khái niệm 
ðảo quãng là việc chuyển âm ngọn thành âm gốc, âm gốc thành âm ngọn bằng 

cách chuyển âm ngọn xuống 1 quãng 8, chuyển âm gốc lên 1 quãng 8. Hoặc ñồng thời 
chuyển ñảo cả hai âm ñó lên, xuống  1 quãng 8 ñúng và có thể tiến hành qua một hoặc 
nhiều quãng 8 ñúng. Kết quả là sẽ có một quãng mới. 

Ví dụ: 

  
 

(1) âm ngọn chuyển thành âm gốc. 

(2) âm gốc chuyển thành âm ngọn. 
(3) âm ngọn chuyển thành âm gốc, âm gốc chuyển thành âm ngọn. 

3.5.2. Tính chất 
Trong ñảo quãng ñơn cũng như ñảo quãng kép, tính chất của quãng ñảo so với 

quãng nguyên như sau: 
Quãng ñúng ñảo thành quãng ñúng. 

Quãng trưởng ñảo thành quãng thứ. 

Quãng thứ ñảo thành quãng trưởng. 
Quãng tăng (tăng kép) ñảo thành quãng giảm (giảm kép). 

Quãng giảm (giảm kép) ñảo thành quãng tăng (tăng kép). 
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Ví dụ: 

  
3.6. Quãng trùng 

Quãng trùng hình thành trên cơ sở của âm trùng, ñây là những quãng như nhau 
nhưng ý nghĩa và tính chất khác nhau. Có hai loại quãng trùng: 

- Quãng trùng giữ nguyên tên và tính chất: ðây là quãng có hai âm ñều biến ñổi 
trùng nhưng số bậc giữ nguyên, nên tên và tính chất không thay ñổi. 

Ví dụ: 

 
- Quãng trùng khác tên: Do có một hoặc hai âm biến ñổi trùng nhưng số bậc 

thay ñổi nên khác tên và tính chất. 

Ví dụ: 

 
3.7. Tính chất thuận nghịch 

Một quãng, dù là quãng hòa âm hay quãng giai ñiệu khi vang lên, có thể gây 
cho tai nghe cảm giác êm ái, thuận tai hoặc gây cảm giác gay gắt, khó chịu. Các quãng 
ñược phân ñịnh thành quãng thuận và quãng nghịch. 

3.7.1. Quãng thuận 
Các quãng thuận gồm có 2 loại: 

3.7.1.1 Quãng thuận hoàn toàn: gồm các quãng 1 ñúng, 5 ñúng, 8 ñúng và một số 
trường hợp của quãng 4 ñúng. Quãng thuận hoàn toàn có hai âm hoà hợp với nhau 
hoàn toàn, tuy nhiên khi nghe lại nhận thấy quãng này “rỗng”, nếu ñi liền với nhau 
nghe nhàm chán. 

Ví dụ: 

 
3.7.1.2 Quãng thuận không hoàn toàn: gồm các quãng 3T, 3t, 6T, 6t. Quãng thuận 
không hoàn toàn có những âm tương ñối hoà hợp nhưng nghe ñậm ñà, có màu sắc, loại 
này ñược dùng rộng rãi không hạn chế. 
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Ví dụ: 

 
3.7.2. Quãng nghịch 

Quãng nghịch gồm các quãng 2 (trưởng, thứ), 7 (trưởng, thứ) và tất cả các 
quãng tăng giảm khác. 

Ví dụ: 

 
Quãng nghịch có các âm không thể hoà hợp với nhau, nghe khó chịu. Những 

quãng nghịch này ñòi hỏi phải ñược chuyển ñến một quãng thuận. Trong thực tế nếu 
chỉ nghe riêng một quãng sẽ khó nhận biết ñược nó là thuận hay nghịch. Nhưng mỗt 
quãng khi nằm giữa một chuỗi nối tiếp của nhiều quãng trong những mối quan hệ của 
mỗi giọng ñiệu khác nhau, chúng sẽ gây cho người nghe cảm giác thuận hay nghịch 
thật sự. 
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Chương 4 

ðIỆU THỨC 

4.1. Khái niệm 
ðiệu thức chính là một hệ thống có một số âm nhất ñịnh, ñược chọn lựa và hợp 

nhất lại trên cơ sở các mối quan hệ giữa âm này với âm khác và có một âm ñược gọi là 
âm chủ. ðiệu thức chính là phương tiện chủ yếu ñể biểu hiện nội dung âm nhạc. 

4.1.1. Khái niệm về  các nhân tố của ñiệu thức 
4.1.1.1. Âm ổn ñịnh - âm chủ. 

Khi nghe một bài hát hoặc phân tích một bản nhạc ñơn giản, ta có thể nhận thấy 
trong những âm thanh ñược dùng trong phách mạnh, ở những chỗ dừng nghỉ có một số 
âm ñược dùng ñến nhiều lần và có vẻ như những ñiểm tựa, những chỗ tựa cho giai 
ñiệu những âm ñó nghe yên tĩnh hơn nhưng âm khác, có tính chất ổn ñịnh và ñược gọi 
là những âm ổn ñịnh. 

Trong các âm ổn ñịnh, có một âm nghe tĩnh nhất, có tính chất ổn ñịnh nhất, 
ñược coi là chỗ tựa chính, thường ñược dùng ñể kết thúc giai ñiệu, âm ñó ñược gọi là 
âm chủ. 

Ví dụ: 
LÀNG TÔI 

          

 

  
 

Tác phẩm trên ñược viết ở giọng ðô của ñiệu thức trưởng, với các âm ổn ñịnh 
(ñô - mi - sol) ñược nhắc lại nhiều lần. Âm chủ (ñô) kết thúc giai ñiệu. 
4.1.1.2. Âm không ổn ñịnh - sức hút, âm dẫn. 

Có tính chất trái ngược với âm ổn ñịnh là âm không ổn ñịnh. Trong các âm 
không ổn ñịnh có một âm không ổn ñịnh nhất, mà khi vang lên, nó thường gây nên 
một sự ñòi hỏi phải tiến sang âm chủ. Âm gây nên sự ñòi hỏi ñó là âm dẫn. Sự ñòi hỏi 
của âm dẫn phải về âm chủ - sự ñòi hỏi phải chuyển một âm sang âm khác trong mối 
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quan hệ giữa các âm ñược gọi là sức hút. Việc chuyển một âm sang âm khác trên cơ sở 
sức hút ñược gọi là giải quyết. 

Ví dụ:   
CÂU HÒ BÊN BỜ HIỀN LƯƠNG (trích) 

  
        Âm dẫn 

Chú ý: Khi nói ñến âm ổn ñịnh hay không ổn ñịnh phải hiểu là nói về mối quan 
hệ giữa chúng với nhau trong cùng một hệ thống. Vì vậy, một âm ổn ñịnh ở hệ thống 
này có thể lại là âm không ổn ñịnh ở hệ thống khác. 

4.1.2. Các bậc của ñiệu thức 
Mỗi loại ñiệu thức chỉ sử dụng một số âm nhất ñịnh. Trong âm nhạc dân tộc, 

dân ca một số vùng dùng ñiệu thức có 4 âm, 5 âm. Nhạc cổ truyền của Việt Nam ñược 
sáng tác từ nhiều ñiệu thức 5 âm. Hệ thống ñiệu thức ñang ñược nghiên cứu là loại 
ñiệu thức 7 âm. 

*  Tên bậc và ký hiệu các bậc của ñiệu thức ñược ký hiệu bằng số La mã sắp 
xếp theo trật tự ñộ cao ñi lên: 

I II III IV V VI VII  

* Các bậc có tên gọi và ký hiệu theo chức năng: 
Bậc I là âm chủ   Ký hiệu   T 

Bậc II là âm dẫn xuống. “  SII 

Bậc III là âm trung.  “  DTIII 
Bậc IV là âm hạ át  “  S  

Bậc V là âm át   “  D  

Bậc VI là âm hạ trung. Ký hiệu TSVI 

Bậc VII là âm dẫn lên “  DVII 
ðối với ñiệu thức thứ các ký hiệu chức năng này ñược ghi bằng chữ cái thường 

(t, s II, dtIII, s, d, tsVI, dVII). 

* Ý nghĩa tên gọi các bậc: 
- Âm chủ, âm hạ át và âm át là những bậc chính của ñiệu thức, có quan hệ mật 

thiết với nhau. Âm chủ, âm hạ át, và âm át cũng chính là âm gốc của 3 hợp âm quan 
trọng nhất của ñiệu thức vì có ñủ 7 âm của ñiệu thức nằm trong chúng. 

Ví dụ: 

 
- Âm bậc III ñược gọi là âm trung vì nó nằm giữa T và D và cùng với các âm 

này hợp thành 1 hợp âm 3 trên bậc chủ, ñây  cũng là âm quan trọng nhất ñể xác ñịnh 
ñiệu thức. Âm bậc VI (hạ trung) nằm giữa S và T ít quan trọng. 

- Âm dẫn nói chung là âm chịu sức hút về chủ trong tiến hành giai ñiệu.  
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Ví dụ: 

    
4.2. Giọng, gam 
4.2.1. Giọng, ñiệu tính 

Giọng là ñiệu thức ñã ñược xác ñịnh ở vị trí ñộ cao nhất ñịnh căn cứ vào ñộ cao 
âm chủ. ðiệu thức nào cũng có một số lượng giọng khá lớn (12 giọng, chưa kể những 
giọng có âm chủ là những âm trùng). 

Giọng ñược gọi tên bằng âm chủ cùng với tên ñiệu thức như: ñô trưởng, rê thứ, 
la thứ... 

Giọng ñược ký hiệu bằng chữ cái tên âm chủ viết hoa (ñối với giọng trưởng) và 
viết thường (ñối với giọng thứ) cùng với tên ñiệu thức như: D-dur, a-moll, E-dur,       
F-majeur... 

ðiệu tính là tổng hợp các mối quan hệ giữa các bậc trong một ñiệu thức hoặc 
một giọng. Hoặc nói một cách khác, hiệu quả do các mối quan hệ ấy tạo ra cho một nét 
nhạc, một tác phẩm ñược gọi là ñiệu tính. Ta có thể nói ñiệu tính trưởng, ñiệu tính 
thứ... 

4.2.2. Gam 
Gam là sự sắp xếp các âm của một giọng theo trật tự ñộ cao ñi lên hoặc ñi 

xuống, từ âm chủ tới âm chủ. 

Ví dụ:  Gam C-dur 

  

  
Gam thường ñược dùng ñể giới thiệu giọng, cũng có thể dùng gam của một 

giọng mẫu ñể giới thiệu ñiệu thức. 

Ví dụ: Gam C-dur trên ñược dùng ñể giới thiệu giọng C-dur  và cũng có thể 
dùng ñể giới thiệu diệu thức trưởng tự nhiên. 

Gam có thể viết với các âm ở bất kỳ nhóm quãng tám nào, dùng bất kỳ loại 
khóa nào, thực chất vẫn chỉ là một. 

4.3. ðiệu thức trưởng, giọng trưởng 

4.3.1. Khái niệm và các hình thức của ñiệu thức trưởng 
4.3.1.1. Khái niệm 

ðiệu thức trưởng là một ñiệu thức 7 âm, có âm chủ và âm trung (bậc I và bậc 
III) cách nhau một quãng 3 trưởng, âm chủ (bậc I), âm trung (bậc III) và âm át (bậc V) 
hình thành một hợp âm ba trên âm chủ là một hợp âm 3 ba trưởng. 
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Ví dụ: 

 
ðiệu thức trưởng cũng như giọng trưởng thường ñược ký hiệu bằng các chữ 

“dur” (ðức) hoặc “majeur” (Pháp) ghi sau chữ cái chỉ tên âm chủ viết hoa như:  C-dur, 
F-dur, G-dur... 
4.3.1.2. Các hình thức của ñiệu trưởng. 

ðiệu thức trưởng có 3 hình thức: 
4.3.1.2.1 ðiệu thức trưởng tự nhiên 

- Cấu tạo: Gam ðô trưởng mang tính cách tiêu biểu ñược dùng giới thiệu ñiệu 
trưởng tự nhiên. 

Ví dụ: 

  

+ Ký hiệu  = 1 cung;  =  0,5 cung 

4.3.1.2.2 ðiệu thức trưởng hòa âm (hòa thanh). 
ðiệu trưởng hình thức hòa âm khác với trưởng tự nhiên ở bậc VI ñược hạ 

xuống 1/2 cung cromatic. 
Ví dụ: 

 
Với bậc VI giáng, bậc này chỉ còn cách bậc V là 0,5 cung và quãng 2 hình 

thành giữa bậc VI và bậc VII thành quãng 2 tăng. 
4.3.1.2.3 ðiệu thức trưởng giai ñiệu. 

Trưởng giai ñiệu khác với trưởng tự nhiên là khi giai ñiệu ñi xuống bậc VII và 
bậc VI sẽ ñược giáng xuống ½ cung cromatic. Như vậy, khi ñi lên là các bậc trong 
hình thức tự nhiên, chỉ khi ñi xuống bậc VII và bậc VI mới giáng xuống ½ cung 
cromatic. 

Ví dụ: 

 
4.3.2. Giọng trưởng thuộc hệ thống dấu thăng 

Từ giọng ðô trưởng lấy âm bậc V làm âm chủ cho giọng tiếp theo, ta sẽ có 
giọng Son trưởng. Trong giọng Son trưởng âm pha phải tăng lên nửa cung cho phù 
hợp với công thức cấu tạo của giọng trưởng tự nhiên (bậc VII và bậc I chỉ là nửa 
cung). 
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Son trưởng (G-dur) 

 
Tiếp ñó nếu cứ ta lấy bậc V của giọng trước làm chủ âm giọng sau, ta sẽ có tất 

cả các giọng trưởng có hoá biểu thăng tăng dần. Các dấu thăng xuất hiện tuần tự theo 
quãng 5 ñi lên.  

Các giọng trưởng có dấu thăng theo thứ tự sau: 
Son trưởng (G-dur)   

 
  Rê trưởng (D-dur)   

    
 La trưởng (A-dur) 

   
 Mi trưởng  (E-dur) 

   
 Xi trưởng (H-dur) 

   
 Pha thăng trưởng  (Fis-dur) 

   
 ðô thăng trưởng  (Cis-dur) 

   
 

4.3.3. Giọng trưởng thuộc hệ thống dấu giáng 
Từ giọng ðô trưởng ta lấy âm hạ át làm âm chủ cho giọng sau, ta sẽ có giọng 

pha trưởng, xuất hiện âm bậc IV bị giáng xuống cho phù hợp với cấu trúc quãng của 
giọng trưởng. 

Giọng F-dur 

 
 Tiếp theo ñó ta tuần tự lấy âm hạ át của giọng trước làm âm chủ cho giọng sau, 
dần dần sẽ có tất cả các giọng trưởng có hoá biểu giáng tăng dần . Các dấu giáng sẽ 
xuất hiện tuần tự theo quãng 4 ñi lên. 

Các giọng trưởng có dấu giáng theo thứ tự sau:   
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Pha trưởng (F-dur) 

   
 Xi giáng trưởng  (B-dur) 

   
 Mi giáng trưởng  (Es-dur) 

   
 La giáng trưởng  (As-dur) 

   
 Rê giáng trưởng  (Des-dur) 

   
 Son giáng trưởng  (Ges-dur) 

   
 ðô giáng trưởng  (Ces-dur) 

    
 

4.4. ðiệu thức thứ, giọng thứ 
4.4.1. Khái niệm và các hình thức của ñiệu thức thứ  
4.4.1.1. Khái niệm 

ðiệu thức thứ cũng là một ñiệu thức 7 âm có âm chủ (I) và âm trung (III) cách 
nhau một quãng 3 thứ, âm bậc I, âm III và âm bậc V hình thành một hợp âm ba trên 
âm chủ là một hợp âm ba thứ. 

Ví dụ:  

 
ðiệu thức này ñược gọi là thứ cũng do quãng 3 hình thành giữa bậc I và III là 

quãng 3 thứ. 
ðiệu thức thứ cũng như giọng thứ, thường ñược ký hiệu bằng các chữ moll 

(ðức) hoặc mineur (Pháp) ghi sau chữ cái chỉ tên âm chủ viết thường như:  a-mineur,  
e-moll, f-moll, h-mineur... 

4.4.1.2. Các hình thức của ñiệu thức thứ 

ðiệu thức thứ cũng có 3 hình thức : 
* ðiệu thức thứ tự nhiên: ðiệu thức thứ tự nhiên ñược giới thiệu thông qua gam 

La thứ tự nhiên. 
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Ví dụ: 

     
Với khung cấu tạo: 

  
Tên gọi và các bậc ở ñiệu thức thứ cũng giống như ở ñiệu thức trưởng, riêng 

bậc VII lại gọi là âm dẫn lên tự nhiên, nó chịu sức hút qua 1 cung về âm chủ. 
* Hình thức thứ hòa âm:  ðiệu thức thứ hòa âm khác với thứ tự nhiên ở bậc VII 

nâng lên 0,5 cung Cromatic. 
Ví dụ: 

     
Với bậc VII thăng, bậc này chỉ còn cách âm chủ 0,5 cung và ñược gọi là âm 

dẫn; Quãng 2 hình thành giữa bậc VI và bậc VII cũng là quãng 2 tăng. 
Ví dụ:  

BÀI HÁT BA LAN  

  

 
      Tác phẩm trên viết ở giọng e-moll hoà thanh, có âm VII thăng (rê thăng). 

* Hình thức thứ giai ñiệu: Thứ giai ñiệu khác với thứ tự nhiên là khi giai ñiệu ñi 
lên (ñược giới thiệu bằng gam ñi lên) bậc VI và VII ñược thăng lên 0,5 cung Cromatic. 
Khi giai ñiệu ñi xuống, các bậc này trở lại bình thường như trong hình thức tự nhiên. 

 

 
Ví dụ: 

CHIỀU NGOẠI Ô MATXCƠVA 
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Tác phẩm trên ñược viết ở giọng a-moll giai ñiệu vì khi giai ñiệu ñi lên có âm 

bậc VI, bậc VII thăng (fa thăng, sol thăng). 

4.4.2. Giọng thứ thuộc hệ thống dấu thăng 
Cũng như ở ñiệu thức trưởng các bậc chuyển hóa dần dần xuất hiện ở các giọng 

thứ khác có từ một dấu thăng cho ñến 7 dấu thăng. Từ giọng La thứ, ta lấy bậc V của 
giọng trước làm âm chủ cho giọng tiếp theo ta sẽ có một hệ thống các giọng thứ có dấu 
thăng. 

Mi thứ  (e-moll) 

 
Xi thứ (h-moll) 

 
Pha thăng thứ (fis-moll) 

 
ðô thăng thứ (cis-moll) 

 
Son thăng thứ  (gis-moll 

 
Rê thăng thứ  (dis-moll) 

 
 

La thăng thứ  (ais-moll) 

 
4.4.3. Giọng thứ thuộc hệ thống dấu giáng 

Cũng như cách làm với giọng trưởng có dấu giáng, ta lấy âm bậc IV của giọng 
trước làm âm chủ cho giọng  tiếp theo bắt ñầu từ giọng La thứ. Ta sẽ có hệ thống các 
giọng thứ có từ 1 ñến 7 dấu giáng. 

Rê thứ  (d-moll) 
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Son thứ  (g-moll) 

 
ðô thứ  (c-moll) 

 
Pha thứ  (f-moll) 

 
Xi giáng thứ  (hes-moll) hoặc (b-moll) 

 
Mi giáng thứ  (es-moll) 

 
La giáng thứ  (as-moll) 

  
4.5. Giọng song song, giọng cùng tên, giọng trùng 

4.5.1. Giọng song song 
Các giọng trưởng và thứ có số dấu hóa theo khóa giống nhau gọi là các giọng 

song song. Các giọng song song có các thành phần âm thanh giống nhau do vậy, ñây là 
quan hệ họ hàng gần nhất. Nói cách khác, một giọng trưởng và một giọng thứ trong 
hình thức tự nhiên, cùng sử dụng những âm giống nhau là hai giọng song song. 

Ví dụ: C-dur và a-moll là hai giọng song song. 

 

 
Âm chủ của giọng trưởng cao hơn âm chủ của thứ song song một quãng 3 thứ. 

Vì vậy, khi có một giọng trưởng ta có thể dễ dàng tìm ra một giọng thứ song song với 
nó (Son trưởng - mi thứ; La trưởng - Pha thứ; Xi giáng trưởng -  Son thứ...) 

4.5.2. Giọng cùng tên 
Một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng một âm chủ là hai giọng cùng tên. 

Ví dụ:  Giọng A-dur và giọng a-moll  là hai giọng cùng tên có cùng âm chủ (la), 
có bậc I, II, IV, V giống nhau nhưng khác ñiệu tính, tính chất và màu sắc. 
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Giọng C-dur và c-moll là hai giọng cùng tên có cùng âm chủ (ñô), các âm bậc I, 

II, IV, V giống nhau nhưng khác nhau về ñiệu tính, màu sắc và tính chất. 

 

 
4.6. ðiệu thức trong âm nhạc dân tộc 

Trong dân ca nhạc cổ Việt Nam, ñiệu thức ñược sử dụng thường không phải là 
ñiệu thức 7 âm mà là ñiệu thức 5 âm, có khi cũng là 3 - 4 âm. Các ñiệu thức 5 âm ñược 
các dân tộc Việt Nam sử dụng là loại ñiệu thức 5 âm thông thường và cũng ñược sử 
dụng trong âm nhạc nhiều nước khác trên thế giới.  

Năm âm của những hệ thống này ở Việt Nam từ thời Hậu Lê ñã ñược gọi tên 
với khoảng cách ñộ cao giữa các âm là:  

 
4.6.1 ðiệu thức Cung - Giọng mẫu là ðô cung 

 
4.6.2 ðiệu thức Thương - Giọng mẫu là Rê thương 

 
4.6.3 ðiệu thức Giốc - Giọng mẫu là Mi giốc 

 
4.6.4 ðiệu thức Chủy - Giọng mẫu là Sol chuỷ 
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4.6.5 ðiệu thức Vũ - Giọng mẫu là La vũ 

 
* Lưu ý: 
- Ở ñiệu thức Cung có ñủ các âm hình thành một hợp âm ba chủ là một hợp âm 

ba trưởng, ñiệu thức này có màu sắc của ñiệu trưởng tự nhiên.  

Vì vậy có thể coi ñiệu thức này như ñiệu trưởng tự nhiên nhưng không dùng các 
bậc IV và VII. 

- Với âm gốc có tính chất âm chủ, cũng có ñủ các âm hợp thành một hợp âm ba 
trên bậc chủ là một hợp âm ba thứ, ñiệu thức này có màu sắc của thứ tự nhiên. Cũng 
có thể coi ñây là ñiệu thức thứ tự nhiên nhưng không dùng các bậc II Và VI  

- Về mặt ký âm, các bản nhạc viết ở ñiệu thức 5 âm vẫn sử dụng hoá biểu của 
giọng trưởng, thứ cùng âm chủ nếu ñược viết ở ñiệu cung hoặc ñiệu thương. Hoặc 
không ghi hoá biểu mà chỉ ghi dấu hoá tại bậc cần hoá còn những bậc không dùng thì 
không ghi. 

ða số các tác phẩm âm nhạc dân tộc, những bài hát dân ca ñều ñược viết ở loại 
ñiệu thức 5 âm. 

Ví dụ:  
CÒ LẢ 

        

 

 

Thang âm của bài 

 

Ví dụ:     
GÀ GÁY 
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Thang âm của bài 

 
4.7. Xác ñịnh giọng, chuyển giọng, dịch giọng 

4.7.1. Xác ñịnh giọng 
Muốn xác ñịnh giọng của một bản nhạc hay một ñoạn nhạc, ta phải căn cứ vào 

một số yếu tố sau: 

- Căn cứ vào số lượng dấu hoá theo khoá (hoá biểu) ñể xác ñịnh bản nhạc ñược 
viết ở một trong hai giọng song song. Với các tác phẩm thuộc các ñiệu thức dân tộc 
cần thận trọng hơn. 

- Các dấu hoá bất thường của bản nhạc hay ñoạn nhạc ñó cho ta biết chính xác 
bản nhạc ñược viết ở hình thức hoà âm hay giai ñiệu. 

- Cấu trúc của giai ñiệu (cách tiến hành giai ñiệu). Nếu bản nhạc có giai ñiệu về 
kết không phải là âm chủ, hợp âm kết cũng không phải là hợp âm ba chủ, cần chú ý 
ñến cách tiến hành giai ñiệu khi về kết. 

- Âm kết thúc của bản nhạc hay ñoạn nhạc ñó (thông thường, âm mở ñầu và âm 
kết thúc của bản nhạc là âm chủ. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp không phải như 
vậy, nhất là ñối với nhiều bài dân ca). 

 * Xác ñịnh giọng  bài hát sau:  
CHÚC MỪNG  

 

              

     

 
 

Bản nhạc có hoá biểu 1 dấu giáng cho biết 2 giọng: F-dur và d-moll.  
Bản nhạc không xuất hiện dấu hoá bất thường và giai ñiệu tiến hành dạng làn 

sóng với sự xuất hiện của nhiều các âm rê, fa, la là các âm ổn ñịnh của giọng d-moll. 

Âm kết thúc của bản nhạc là nốt rê 
Kết luận: Bản nhạc này viết ở giọng d-moll 
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4.7.2. Chuyển giọng 

Chuyển giọng là một bản nhạc hay một ñoạn nhạc ñược bắt ñầu bằng một giọng 
sau ñó lại chuyển sang một giọng khác và kết thúc bản nhạc hay ñoạn nhạc ñó ở một 
giọng mới. Có hai hình thức chuyển giọng: 

- Chuyển giọng tạm: âm nhạc từ giọng chính chuyển sang giọng khác trong 
những nét nhạc ngắn  rồi lại quay trở lại ngay giọng chính. 

Ví dụ:  Bài hát  Em là bông hồng nhỏ của Nhạc  sĩ Trịnh Công Sơn viết ở giọng 
G-dur, chuyển giọng tạm về D-dur  một thời gian ngắn rồi lại trở lại với giọng chính. 

 

EM LÀ BÔNG HỒNG NHỎ (trích) 

         

 
- Chuyển giọng hẳn: ðây là hình thức chuyển giọng xảy ra cùng với sự kết thúc 

một cấu trúc âm nhạc. Cùng với sự thay ñổi hoá biểu, âm nhạc chuyển hẳn sang một 
cấu trúc mới một bộ phận mới ở một giọng mới và sẽ kết thúc ở giọng mới ñó. Hoặc 
phần phát triển chuyển hẳn sang giọng mới,  khi kết thúc lại quay về giọng chủ. 

Ví dụ:  
QUÊ HƯƠNG 
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Bài hát “Quê hương“ Nhạc: Giáp Văn Thạch; Lời: Thơ ðỗ Trung Quân. Mở 

ñầu viết ở giọng a-moll (từ ô nhịp 1 ñến  ô nhịp 17), phần phát triển chuyển hẳn sang 
giọng A-dur (từ ô nhịp 18 ñến ô nhịp 25), phần kết (tái hiện) tác phẩm lại trở về giọng 
a-moll và kết ở giọng a-moll (từ ô nhịp 26 cho tới cuối tác phẩm).   

4.7.3. Dịch giọng 
Dịch giọng là chuyển một giai ñiệu từ giọng này sang giọng khác cho phù hợp 

với tầm cữ giọng hát hoặc nhạc cụ của mình. 

Có ba cách dịch giọng chính: 

4.7.3.1 Dịch giọng theo quãng ñã xác ñịnh. Tiến hành theo các bước sau: 
- Xác ñịnh âm chủ của giọng  cũ. 

- Xác ñịnh âm chủ giọng mới (ñịnh chuyển ñến). 
- Xác ñịnh quãng cách giữa giọng cũ và giọng mới (quãng ñi lên hay ñi xuống). 

- Viết hoá biểu cho phù hợp với giọng mới. 
- Di chuyển toàn bộ số nốt theo quãng cách ñã xác ñịnh trên cơ sở giữ nguyên 

trường ñộ và các yếu tố sắc thái khác.  

Ví dụ: Dịch giọng câu  nhạc sau sang giọng h-moll 

 
Câu nhạc này ñược viết ở giọng d-moll, khi chuyển sang giọng h-moll sẽ có 

khoảng cách là một quãng 3 theo hướng ñi xuống. Giọng h-moll có hoá biểu 2 dấu 
thăng. Di chuyển toàn bộ số nốt theo quãng ba ñi xuống ta sẽ ñược câu nhạc mới viết ở 
giọng h- moll           
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 * Dịch giọng bản nhạc sau sang giọng D-dur 

TRÊN CON ðƯỜNG ðẾN TRƯỜNG 

Vừa phải       Ngô Mạnh Thu 

 

 
4.7.3.2 Dịch giọng nửa cung cromatic ñi lên hoặc ñi xuống: 

 Dịch giọng theo cách này các nốt nhạc giữ nguyên, chỉ thay ñổi dấu hoá theo 
khoá, nếu có dấu hoá bất thường sẽ phải thay ñổi cho phù hợp với hoá biểu mới. 

 Ví dụ: Dịch giọng ñoạn nhạc sau sang giọng Des-dur 

TẤM ẢNH BÁC HỒ (Trích)  

   Mộng lân 

 

 
Bản nhạc dưới viết ở giọng D-dur khi dịch sang giọng Des-dur chỉ cần thay ñổi 

sang hoá biểu mới có 5 dấu giáng, còn lại các nốt hoàn toàn giữ nguyên không thay 
ñổi. Như vậy ta có bản nhạc mới viết ở giọng Des-dur. 

   TẤM ẢNH BÁC HỒ (trích) 

        Mộng Lân 

       

 
4.7.3.3 Dịch giọng bằng cách ñổi khoá nhạc: Là phương pháp dịch giọng ít dùng ñến. 
Cần thực hiện theo từng bước: Sau khi xác ñịnh giọng của bản nhạc chính và giọng 
mới ñịnh dịch sang với hoá biểu mới của nó, tìm khoá cho thích hợp ñể các nốt nhạc 
giữ nguyên vị trí trên khuông, không cần thay ñổi, chú ý các dấu hoá bất thường. 
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Chương 5 

HỢP ÂM 

5.1. Khái niệm 
Sự  kết hợp cùng một lúc 3 âm thanh trở lên theo một quy luật nhất ñịnh gọi là 

hợp âm. 
Các âm thanh của hợp âm có thể ñược sắp xếp theo nhiều cách, nhưng phổ biến 

nhất là cách xếp quãng 3. 

Sự kết hợp các âm thanh thành những chồng âm và liên kết chúng theo những 
quy tắc nhất ñịnh gọi là hòa âm. Hòa âm giúp cho biểu hiện nội dung của âm nhạc ñầy 
ñủ hơn. 

Có nhiều dạng hợp âm ba, các dạng hợp âm ba phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp 
các quãng 3 trong hợp âm. 

5.2. Hợp âm 3 
Hợp âm ba là một hợp âm có 3 âm ñược sắp xếp theo quãng 3. Trong các hợp 

âm ñều có một âm nằm dưới cùng mà từ ñó các âm có thể chồng lên thành những 
quãng 3, âm ñó là âm gốc. Âm gốc còn gọi là âm 1, các âm tiếp theo ñược gọi là âm 3, 
âm 5 

Ví dụ: 

 
Các âm của một hợp âm có thể không sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên, nhưng 

tên của chúng không thay ñổi.  
Hợp âm ñược gọi tên bằng âm gốc với tính chất của nó. 

Có bốn dạng hợp âm ba ñược tạo thành từ quãng ba trưởng và ba thứ. 

5.2.1. Hợp âm 3 trưởng (hợp âm trưởng) 

Hợp âm ba trưởng là hợp âm ba có âm gốc với  âm 3 là một quãng 3 trưởng, âm 
3 với âm 5 là một quãng 3 thứ, âm 1 với âm 5 là một quãng 5 ñúng. 

Hợp âm ba trưởng là hợp âm thuận. Hợp âm ba trưởng ñược ký hiệu bằng chữ 
cái tên âm gốc viết hoa. 

Ví dụ: 

 

5.2.2. Hợp âm 3 thứ (hợp âm thứ) 
Hợp âm ba thứ là hợp âm âm ba có âm gốc với âm 3 tạo thành quãng 3 thứ, âm 

3 và âm 5 tạo thành một quãng 3 trưởng, âm 1 với âm 5 là một quãng 5 ñúng. 

Hợp âm ba thứ là hợp âm thuận. Hợp âm ba thứ ñược ký hiệu bằng chữ cái tên 
âm gốc viết hoa với chữ “m” (viết tắt của chữ moll). 
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Ví dụ: 

 

5.2.3. Hợp âm 3 tăng (hợp âm 5 tăng). 

Hợp âm ba tăng là hợp âm gồm hai quãng 3 ñều là quãng 3 trưởng, hai âm 
ngoài cùng là một quãng 5 tăng. Vì vậy, hợp âm này  ñược gọi là hợp âm năm tăng và 
ñược ký hiệu là: 5 +   

Ví dụ: 

 
5.2.4. Hợp âm 3 giảm (hợp âm 5 giảm) 

Hợp âm ba giảm là hợp âm gồm hai quãng 3 ñều là quãng 3 thứ, hai âm ngoài 
cùng là một quãng 5 giảm, do ñó còn gọi là hợp âm năm giảm và ñược ký hiệu là: 5 - 

Ví dụ: 

 
5.2.5. Các thể ñảo của hợp âm. 

Một hợp âm  không còn ở thể nguyên vị hoặc thể gốc khi âm gốc không ñược 
dùng làm âm trầm thì hợp âm ñược coi là ở thể ñảo. 

 Ở hợp âm ba có 3 âm nên ngoài thể gốc còn có hai thể ñảo: 

- Thể ñảo một của hợp âm ba: Khi âm gốc của một hợp âm chuyển lên một 
quãng 8, âm 3 trở thành âm thấp nhất ñó là thể ñảo một của hợp âm gọi là hợp âm 6. 
Tên gọi như vậy là theo quãng tạo thành từ âm thấp nhất của hợp âm với âm 1, ký hiệu 
bằng số 6 ghi sau chữ cái tên hợp âm. 

Ví dụ: 

 
- Thể ñảo hai của hợp âm ba: Khi âm 1 và âm 3 chuyển lên quãng 8, âm 5 nằm 

dưới bè trầm là thể ñảo hai, thể ñảo hai gọi là hợp âm bốn sáu. Tên gọi như vậy là theo 
quãng giữa bè trầm với âm 1 và quãng giữa hai âm ngoài 

Ký hiệu 
4
6  ghi sau chữ cái tên hợp âm 

Ví dụ:  
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5.3. Các hợp âm 3 chính, hợp âm 3 phụ 

5.3.1. Các hợp âm 3 chính. 

Trên tất cả các bậc của một giọng trưởng hay một giọng thứ ta có thể thành lập 
các hợp âm ba. 

Trên giọng ðô trưởng, các hợp âm ba ñược xây dựng trên ba bậc chính của 
giọng (bậc I, bậc III, bậc V) ñược gọi là hợp âm ba chính, vì chúng tiêu biểu cho ñiệu 
thức trưởng nhiều hơn các hợp âm khác. Các hợp âm này là các hợp âm ba chính và 
ñều là hợp âm trưởng, ký hiệu bằng chữ cái in hoa 

- Hợp âm ba ở bậc I gọi là hợp âm chủ. Ký hiệu T  

- Hợp âm ba ở bậc IV gọi là hợp âm hạ át. Ký hiệu S  

- Hợp âm ba ở bậc V gọi là hợp âm át. Kí hiệu D  

Ví dụ: Giọng C-dur 

 
 Ta cũng có thể lập các hợp âm ba trên các bậc của một giọng thứ tự nhiên. 

Khác với giọng trưởng, hợp âm ba xây dựng trên các bậc chính của giọng thứ ñều là 
các hợp âm thứ và ký hiệu bằng chữ cái thường: 

- Hợp âm ba ở bậc I gọi là hợp âm chủ. Ký hiệu t  

- Hợp âm ba ở bậc IV gọi là hợp âm hạ át. Ký hiệu s  

- Hợp âm ba ở bậc V gọi là hợp âm át. Kí hiệu d  

Ví dụ: Giọng a-moll 

 
Trong giọng trưởng hòa thanh do bậc VI bị hạ thấp cho nên hợp âm hạ át là hợp 

âm thứ. 

Ví dụ : Giọng C-dur hòa thanh 

 
Trong giọng thứ hòa thanh, do bậc VII tăng lên nửa cung nên hợp âm át là hợp 

âm trưởng. 

Ví dụ: Giọng a-moll hòa thanh 
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5.3.2. Các hợp âm 3 phụ 
 Ngoài các hợp âm ba chính, các hợp âm ba xây dựng trên các bậc khác của ñiệu 
thức ñều gọi là hợp âm ba phụ. ðó là cách xây dựng trên các bậc II, bậc III, bậc VI và 
bậc VII. 

Hợp âm phụ bậc II có ký hiệu : SII (sII) 
Hợp âm phụ bậc III có ký hiệu : DTIII (dtIII) 

Hợp âm phụ bậc VI có ký hiệu : TSVI (tsVI) 

Hợp âm phụ bậc VII có ký hiệu : DVII (dVII) 
Ví dụ: giọng C-dur tự nhiên 

 
Trong các giọng thứ các hợp âm cũng ñược gọi theo cách trên, chỉ khác là ñều 

dùng chữ cái thường. 
Ví dụ: Giọng a-moll tự nhiên 

 
Các hợp âm ba phụ cũng có hai thể ñảo như các hợp âm ba chính. 

5.4. Hợp âm 7 

5.4.1. Hợp âm 7 
Trên tất cả các hợp âm ba của một giọng, nếu ta chồng lên thêm một quãng ba, 

ta sẽ có hệ thống gồm 4 âm gọi là các hợp âm bảy. Gọi là hợp âm bảy vì giữa hai âm 
ngoài cùng của hợp âm là một quãng 7. 

Có nhiều loại hợp âm bảy khác nhau tuỳ theo cách sắp xếp các quãng ba trong  
các hợp âm ñó. Hợp âm bảy ñược dùng phổ biến nhất là hợp âm bảy xây dựng trên bậc 
V của ñiệu thức, gọi là hợp âm bảy át. 

5.4.2. Hợp âm 7 át 
Hợp âm bảy át bao gồm hợp âm ba trưởng chồng thêm quãng ba thứ. Do vậy, ở 

giọng thứ khi xây dựng hợp âm bảy át phải dùng hợp âm bậc V của ñiệu thức hoà 
thanh. 

Ví dụ: 

 
Ký hiệu của hợp âm bảy át: V7  hay D7. 

Tên gọi các âm trong hợp âm bảy át tính từ âm gốc lên gồm: âm1(âm gốc), âm 
3, âm 5 và âm 7. 

Tên của các âm không thay ñổi khi thay ñổi vị trí các âm trong hợp âm. 
 Hợp âm bảy, ngoài thể cơ bản (thể gốc) còn có 3 thể ñảo. 
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 Thể ñảo 1: Âm 1 chuyển lên một quãng 8, âm 3 nằm ở bè trầm. Gọi là hợp âm 

năm sáu. Ký hiệu: D
5
6  

 Thể ñảo 2: Âm 1 và âm 3 chuyển lên quãng 8, âm 5 nằm dưới bè trầm. Gọi là 
hợp âm ba bốn. 

Ký hiệu:  V
3
4    D

3
4  

Thể ñảo 3: Âm 1, âm 3 và âm 5 chuyển lên quãng 8. Âm 7 nằm ở bè trầm. Gọi 
là hợp âm hai. 

 Ký hiệu:  V2  D2 
Ví dụ: Giọng C-dur tự nhiên 

 
 Hợp âm bảy át là hợp âm nghịch vì trong thành phần của hợp âm chứa 2 quãng 
nghịch là quãng 7 thứ và quãng 5 giảm. 
 Hợp âm bảy át và cá thể ñảo của nó ñòi hỏi phải giải quyết vào các hợp âm 
thuận theo nguyên tắc các âm không ổn ñịnh của hợp âm bảy át hút về âm ổn ñịnh của 
hợp âm chủ. 
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PHẦN II 

KÝ - XƯỚNG ÂM 
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1. Bài tập ký âm và bài tập về tiết tấu 
Bài số 1 -  Ghi cao ñộ 

 

 
 

Bài số 2 - Ghi âm tiết tấu 

 

 
 

Bài số 3- Ghi âm. 

 
  

Bài số 4- Gõ tiết tấu 

 

 
 

Bài số 5 - Ghi âm 

 
 

Bài số 6 - Ghi âm tiết tấu 

 

 
 

Bài số 7 - Gõ tiết tấu 
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Bài số 8  - Gõ tiết tấu 

   

           
Bài số 9 - ðọc tên nốt nhạc theo tiết tấu            

           

    
Bài số 10 - ðọc tên nốt nhạc theo tiết tấu 

      

   
Bài số 11 - ðọc tên nốt nhạc theo tiết tấu 

     

  
Bài  số 12 - ðọc tên nốt nhạc theo tiết tấu 

ANH VẪN HÀNH QUÂN (trích)  - Huy Du 

 
 

     
2. Bài tập xướng âm ở giọng C-dur, G-dur, D-dur, F-dur... 
2.1. Bài tập xướng âm ở giọng C-dur 
Gam C-dur  

 
Gam rải  
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ðọc gam C-dur theo các mẫu sau: 

1) 

   

   
2) 

 

    
3) 

 

 
Bài số 1 

 
Bài số 2 

       

 
Bài số 3 
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Bài số 4 

         

     

     
 

Bài số 5 

CA NGỢI TỔ QUỐC (Trích) 
 Vui - Hơi nhanh     HOÀNG VÂN 

 

     

     
Bài số 6   

KHÁT VỌNG MÙA XUÂN (trích)  -  MÔ DA 

 

         
Bài số 7  

  LÝ CON SÁO GÒ CÔNG 
                     DC Nam bộ 
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Bài số 8             

Allegro 

 

 
Bài số 9   

ðƯỜNG CHÚNG TA ðI (trích)

  
 

      
 

       
 

       
 

Bài số 10  
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Bài số 11 

XULIKÔ    

 
2.2. Bài tập xướng âm giọng G-dur 
Gam  G-dur 

 

 
 

   
 

 
Bài số 1 

HÀNH QUÂN XA (trích) 

             ðỗ Nhuận 

   
Bài số 2 

TRÊN CON ðƯỜNG ðẾN TRƯỜNG 
    Vừa phải                        Ngô Mạnh Thu    
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Bài số 3      

BÀI HÁT ITALIA 

         Allegro 

     
 

     
 

     
 

     

Bài số 4  

CON CHIM NON 

      Vừa phải - nhịp nhàng     Dân ca Pháp   

 

 

  

Bài số 5 
HÒ KÉO PHÁO     

             Hoàng Vân       

            

   

     
 

2.3. Bài tập xướng âm giọng F-dur 
Gam  F-dur 
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Gam rải 

 

 

 
Bài số 1  

MÈO ðI CÂU CÁ 
Khúc I  

Nhanh - Vui tươi      Phạm Tuyên  

    
 

Khúc II 

Vui - hoạt bát 

     

     
Bài số 2 

    CHÚ ẾCH CON 

         Hơi nhanh - vui            Phan Nhân 
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Bài số 3 

CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG 

 Hơi nhanh - vui                 Nhạc: Pháp - Lời : Hoàng Anh 

 

    

    

Bài số 4 

THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN (Trích) 

               Lưu Hữu Phước 

          

 

Bài số 5 
HÀNH KHÚC ðỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 

Phong Nhã 
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2.4. Bài tập xướng âm giọng D-dur 

Gam D-dur   

 
Gam rải 

             
[ 

           
 

             

Bài số 1    
AI DẬY SỚM 

     Vừa phải      Nhạc: Khánh Vinh - Thơ: Võ Quảng    

        

 

 

Bài số 2      

MÀU MỰC TÍM (Trích) 

 Vừa phải - Tình cảm           Trương Quang Lục 
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Bài số 3  

TẤM ẢNH BÁC HỒ (Trích) 

 Mộng lân 

 

 

Bài số 4 

EM ðI TRONG TƯƠI XANH (Trích) 

 Vừa phải - Tha thiết      Vũ Thanh 

        

 

3. Bài tập xướng âm ở giọng a-moll, e-moll. d-moll...  

3.1. Bài tập xướng âm giọng a-moll  

Gam a-moll 

 
Gam rải 

 

 

 
Gam a-moll  hòa thanh 
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Bài số 1  

TRỞ VỀ SU - RI - EN - TO (trích) 

 Thong thả, tha thiết         Nhạc: Ytalia 

           

    
Bài số 2   

         
 

 

 
Bài số 3 

   MƠ ƯỚC NGÀY MAI 

      Nhạc: Trần ðức; Lời: Phong Thu  

 

     

  

 
 

Bài số 4 
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Bài số 5 

ANH VẪN HÀNH QUÂN 

    Nhịp ñi        Huy Du 

    

    

    

    

    

Bài số 6 

CHIỀU NGOẠI Ô MATXCƠVA 

        

 

 

Bài số 7 
    BÀI CA “SONVÂY”   

Andante cantabile     E.GRICH           
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3.2. Bài tập xướng âm giọng e-moll 
Gam  e-moll 

     
Gam rải 

       

         

                

Bài số 1 

   TIA NẮNG HẠT MƯA  (Trích) 
 

 Nhanh vừa - vui  Nhạc: Khánh Vinh; Thơ: Lệ Bình 

      
 

      
 

      

Bài số 2 

   BÀI HÁT BA LAN 
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Bài số 3        

BÀI CA MÙA THU 

      Allegro       F. MENDENXON      

  

  

  

3.3. Bài tập xướng âm giọng d-moll 
Gam d-moll 

 
Gam rải 

 
 

 
 

CHÚC MỪNG 

         Nhịp nhàng     Nhạc: Nga - Lời Việt: Hoàng Lân                  
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