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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 سیم تشکیل آکورد برای چهار . ۱

 (‘Swingin’ An’ Pickin تمرین )قطعه . ۲

 (This Old Man تمرین )قطعه . ۳

  

 تمرین یک

 D تشکیل آکورد برای چهار سیم بوسیله اضافه کردن سیم

 .دست باز

  

را از  و فایل صوتی، این آکوردهابا توجه به تصویر 

 .روی نت تمرین کنید و به اجرا درآورید
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با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این  

 تمرین پس از پرداخت برای شما ارسال میگردد

  

برای  ِر ِسِون() D7 سل ماژور( و آکورد) G تمرین آکورد 

 .چهار سیم

بصورت آپویاندو  m و i نت های تکی با انگشت های 

 .نواخته می شوند

از باال به  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

به طوری که  سیم پایینی ضربه میزند پایین به چهار

 .سیم با هم به صدا درآیند چهار

  

 

  

 پایان تمرین یک

 ۱۰آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین دو

 ‘Swingin’ An’ Pickin  قطعه

  

تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی  با توجه به

 .نت تمرین کنید و به اجرا درآورید

با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این  

 تمرین پس از پرداخت برای شما ارسال میگردد

  

 ‘Swingin’ An’ Pickin  قطعه تمرین 
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سُل ماژور( و با استفاده از ) G این قطعه در گام 

 .می باشد D7 و G آکوردهای

بصورت آپویاندو  m و i نت های تکی با انگشت های 

 .نواخته می شوند

از باال به  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

به طوری که  سیم پایینی ضربه میزند پایین به چهار

 .سیم با هم به صدا درآیند چهار

  

 

  

 پایان تمرین دو

  

 تمرین سه

 This Old Man  قطعه

  

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

  

 This Old Man  قطعه تمرین 
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بصورت آپویاندو  m و i نت های تکی با انگشت های 

 .شوندنواخته می 

از باال به  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

به طوری که  سیم پایینی ضربه میزند پایین به چهار

 .سیم با هم به صدا درآیند چهار

 .تکرار( در انتهای قطعه توجه فرمایید)  :به عالمت 

  

 

  

 پایان تمرین سه

  

 :صحبت پایانی

سعی کنید  تکرار کنید و اجرای قطعه ها را بارها 

 .هنگام اجرای آکوردها از ریتم خارج نشوید

  

 تا جلسه آینده بدرود 
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