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جلسه ی اول

در ایي جلسِ تا اصَل اٍلیِ ی ًَازًذگی گیتار الکتریک کِ شاهل
طرز گرفتي ساز ،طرز گرفتي پیک ٍ ًحَُ ی صحیح ٍارد کردى
ضرتِ تا آى ٍ ّوچٌیي اصَل ًَازًذگی تا دست چپ در گیتار
الکتریک آشٌا هیشَیذ.

اجسای گیتار

 .۱تمرین برای دست راست:
ًکتِۺ عالهت ّایی کِ ترای ًشاى دادى جْت حرکت پیک در زهاى اجرا
استفادُ هیشَد تِ شرح زیر استۺ

از سین اٍل شرٍع هیکٌین ٍ تا جْت پیک از تاال تِ پاییي رٍی آى  ۴ضرب هٌظن اجرا
هیکٌین (تِ کوک ضرب پا ّواًطَر کِ در فیلن ایي جلسِ هشاّذُ کردیذ) ٍ تذٍى آى
کِ ضرب پا ٍ اجرای قطعِ دچار تَقف شَد تِ سین دٍم هیرٍین ٍ تِ ّویي ترتیة تا
سین ششن را اجرا کردُ ٍ ایي تار تِ صَرت پاییي رًٍذُ اجرا را اداهِ هیذّین تا تِ سین
اٍل ترگردینۺ

ٍیذیَی اجرای  ۴ضرتی از سین  ۱تا  ۶ضثط ٍ ارسال شَد (لطفا
حرکت دست راست ٍ ًحَُ ًشستي کاهال در ٍیذیَ هشخص تاشذ)

 .۲تمرین ژیمناستیک (مماس):
ّواًطَر کِ در فیلن هشاّذُ کردیذ اًگشت ّا سین ّا را لوس هیکٌٌذ ٍ قرار ًیست
سین را تِ فرت فشار دّیذ .تر اساس تَضیحی کِ در فیلن دادُ شذ تا ضرب پا ٍ سرعت
تسیار آّستِ (هاًٌذ تیک تاک ساعت) از سین اٍل تا ششن هیرٍین ٍ سپس از سین
شش تِ شکل پاییي رًٍذُ تِ سین  ۱ترهیگردین .توام اًگشت ّا را اتتذا رٍی سین اٍل
هواس هیکٌین ،تِ ًحَی کِ اًگشت  ۱هقاتل فرت  ۷قرار گیرد ٍ تِ ترتیة اًگشتْای
 ۴ٍ۳ٍ۲هقاتل فرت ّای  ۱۱ٍ۹ٍ۸قرار گیرًذ .توام حالت ّای زیر را اجرا هیکٌینۺ
ترتیة اًگشت ّایی کِ تِ آراهی سین تعذی را لوس هیکٌٌذ (اعذاد را از چپ تِ راست
تخَاًیذ)

لطفا توام حالت ّای تاال را اجرا کٌیذ اها ترای ٍیذیَیی کِ ترای هي ارسال هیکٌیذ فقط
 ۳حالت را ضثط ٍ ارسال کٌیذ .یکی از  ۳حالتی کِ ارسال هیکٌیذ تایذ از حالت ّایی
تاشذ کِ در تاال تا رًگ هتفاٍتی ًشاى دادُ شذُ اًذ.

 .۳تر اساس تَضیحی کِ در فیلن هشاّذُ کردیذ قرار است اًگشت ّای ۴ ٍ ۳ ٍ ۲ ٍ ۱
تِ ترتیة فرتْای  ۱۱ ٍ ۹ ٍ ۸ ٍ ۷را اجرا کٌٌذ .تِ چِ شکل؟ تا جْت پیک از تاال تِ
پاییي ،تا ضرب پا ٍ تذٍى تَقف ّر فرت  ۴تار اجرا هیشَد .یعٌی فرت  ۷را چْار تار اجرا
کٌیذ ،سپس فرت  ۸را چْار تار اجرا کٌیذ .فرت  ۱۱ ٍ ۹را ًیس تِ ّویي شکل اجرا
کٌیذ ٍ تذٍى تَقف تِ سین دٍم ترٍیذ ٍ ایٌکار را تا سین ششن اداهِ دادُ ٍ ایي تار از
سین شش تِ سین اٍل ترگردیذ.

اجرای کاهل  ۴ضرتی از سین اٍل تا ششن را ضثط ٍ ترای هي ارسال کٌیذ.

ًکتِۺ ّر  ۳توریي ایي جلسِ تایذ حتی االهکاى تذٍى غلط اجرا ٍ ضثط شَد.

