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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 آشنایی با نت چَنگ . ۰

 (تمرین )با استفاده از نت های چنگ . ۹

 Da Capo «  معنی و کاربرد واژۀ . 3

 al Fine «  معنی و کاربرد واژۀ . ۴

 D.C. al Fine «  معنی و کاربرد واژۀ . ۰

 (Tom Dooley تمرین )قطعه . 6

 نکته ای در مورد روش تمرین . ۰
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 (Skip To My Lou تمرین )قطعه . ۲

  

 آشنایی با نت چَنگ

 .در تصویر زیر با اجزای نت چنگ آشنا می شویم

  

 نت چنگ

 

  

را حذف کرد و  هر گاه بیش از یک چنگ پی در پی آمده باشد، می توان پرچمشان

 :تصویر زیرانتهای دم ها را با خطی بهم پیوست. مانند 

  

 نت چنگ
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 .رفت و برگشت پا است )نصف( ضرب 1/2ارزش زمانی نت چنگ، 

یعنی در حالتی که پا از باال به سمت پایین می آید به سیم ضربه میزنیم. در حالتی که 

 .پا از پایین به سمت باال می رود نیز به سیم ضربه می زنیم
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 تمرین یک

توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجرا با 

 .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 

 های چنگتمرین با استفاده از نت  
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 پایان تمرین یک

  

 :لطفا واژه های زیر را به خاطر بسپارید

است، به معنی از ابتدا )از باال( می ” دا کاپو“که دارای تلفظ  DA CAPO واژه 

 .باشد

 .است، به معنی پایان می باشد” آل فاین“که دارای تلفظ   al FINEواژه 

ابتدای قسمت مشخص شده بازگردید و از یعنی به   D. C. al Fineبه طور مخفف 

 .را مجددا اجرا کنید Fine آنجا تا عالمت

  

 تمرین دو
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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 

 (Tom Dooley تمرین )قطعه 

 دقت کنید  Fineو D. C. al Fine در این تمرین به عبارت های 

  



 

  

 پایان تمرین دو

  

 :نکته ای در مورد روش تمرین

مشکل بایستی یکی از روش های مهم در آماده کردن قطعات اینست که قسمت های 

 .به طور جداگانه تمرین شوند
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 تمرین سه
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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 ها با انگشت های تمامی نت 

 (Skip To My Lou تمرین )قطعه 

  

 

  

 پایان تمرین سه
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 :صحبت پایانی

سعی کنید در قطعه های دونوازی، هم ملودی ها را تمرین کنید و هم تعویض  

هماهنگی آکوردها را. در صورت امکان از یک هنرآموز دیگر نیز بخواهید که برای 

 .ملودی و آکورد با شما همکاری کند

  

 تا جلسه آینده بدرود
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