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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 نقطه و نقش آن . ۰

 نت سیاه نقطه دار . 2

 شیوه شمارش نت های نقطه دار . ۵

 (تمرین )قطعه خیابان های الرِدو . ۴

  

 نقطه و نقش آن

هرگاه سمت راست نتی نقطه گذاشته شود، آن نت به اندازه نصف ارزش زمانی اش 

 .بیشتر کشیده میشود
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 یادآوری

با ارزش زمانی نت سفید و نت سفید نقطه دار  جلسه دوم آموزش نت خوانی در 

 .آشنا شدیم

 سفید، نت راست سمت که وقتی و ضرب بود 2دیدیم که ارزش زمانی نت سفید  

 که شد اضافه اش زمانی ارزش کل به نت این زمانی ارزش نصف گرفت، قرار نقطه

 .ضرب( شد 2+۰ضرب ) ۵ش زمانی نت سفید نقطه دار ارز نتیجه در

  

در این جلسه با ارزش زمانی نت سیاه نقطه دار آشنا می شویم که تمرین آن نسبت 

 به ارزش زمانی دیگر نت ها به دقت باالتری نیاز دارد

  

 تمرین یک

 تمرین نت روی از را با توجه به تصویر و فایل صوتی، شمارش نت های سیاه نقطه دار

 .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 

 شیوه شمارش نت های سیاه نقطه دار 
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 پایان تمرین یک

  

 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 )قطعه خیابان های الرِدو 

  

 

  

 پایان تمرین دو

  

 :صحبت پایانی
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نت سیاه نقطه دار به تمرین بیشتری نسبت به نت هایی که تا به حال آموخته اید  

نیاز دارد. سعی کنید نحوه اجرای نت سیاه نقطه دار را بخوبی بیاموزید و آن را مهم 

 .بدانید

  

 تا جلسه آینده بدرود 
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