
 آموزش گیتار جلسه دوم
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  اگر مشکلی در دانلود یا اجرای فایل های آموزشی داشتید، لطفا

 تماس بگیرید. سپاس پشتیبانی با

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

 

 ♥ سالم دوستِ من

پس خواهش است. « تاروس»جلسه ی دوم یکی از مهم ترین جلسات آموزش گیتار 

 ♥ دارم این جلسه را با دقت و حوصله ی زیادی کار کنید

  

 جلسه دومشروع 

نت های اصلی هستند و قرار شد جلسه دوم نت  C D E F G A B گفتیم که نت های

 .های فرعی را کار کنیم

  

 نیم پرده و پرده )فاصله بین فرت ها و نت ها(

صدایی که در اطراف خود می شنویم، دارای یک نت از همین نت های دو ر دوستان هر 

 می فا سل ال سی است. مثال صدایی که از سیم اول گیتار در حالت کوک می شنویم، نت

E ( است. هر فِرِت بر روی دسته گیتار هم دارای یک صدای مخصوص به خودش )می

 .است

یرید )مانند آنچه بگ ۱برای مثال فرت پنجم از سیم اول گیتار را با نوک انگشت شماره 

که در ویدیو مشاهده کردید( و به اندازه ای به سیم روی این فرت فشار وارد کنید که 

به صدا  i سیم به چوب دسته گیتار بچسبد، سپس همان سیم اول گیتار را با انگشت

بصورت  ۱، با صدای سیم  ۱از سیم  ۵درآورید. همانطور که شاهد هستید، صدای فرت 

 .دآزاد تفاوت دار
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همانطور که بر روی دسته گیتار مشاهده می فرمایید، بین هر فرت تا فرت های بعدی یا 

 .فرت های قبلی، یک یا چندین فرت وجود دارد

  

 )خیلی مهم( ∗بین هر فرت تا فرتِ کناری، نیم پرده فاصله است  ∗

  

 نشان داده می شود؟ گیتار چطور روی نیم پرده و پرده



 در ویدیوی باال و عکسِ زیر، پاسخِ این سوال برای شما روشن شده است

  

 

  

 :همانطور که در تصویر باال مشاهده می فرمایید

  پرده فاصله است نیم ، ۲ فرت تا ۱بین فرت 



  پرده فاصله است یک ، ۳تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است یک و نیم ، ۴تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است دو ، ۵رت تا ف ۱بین فرت 

  

 :برای مثال

  پرده فاصله است نیم ، ۲ فرت تا ۱بین فرت 

  پرده فاصله است یک ، ۳تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است یک و نیم ، ۴تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است دو ، ۵تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است دو و نیم ، ۶تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است سه ، ۷تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است سه و نیم ، ۸تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است چهار ، ۹تا فرت  ۱بین فرت 

  پرده فاصله است چهار و نیم ، ۱۰تا فرت  ۱بین فرت 

 ها فرت به پرده نیم پرده نیم ترتیب همین به از هر فرتی شروع کنیم، تا فرت آخر)

 (شود می اضافه

  

 چند پرده فاصله است؟ )لطفا خودتان حساب کنید( ۷ تا فرت ۵ بین فرت :سوال 

 پرده ۱ :پاسخ 

 می شود یک  ۷ تا فرت ۵ می شود نیم پرده. از فرت ۶ تا فرت ۵ از فرت :توضیح

 پرده

  

 

 دوست عزیز خواهش دارم مطالب را تا اینجا بخاطر بسپارید، سپس ادامه دهید



 

  

 )خیلی مهم( ∗وجود دارد  بین هر کدام از نت ها نیز تعدادی پرده یا فاصله ∗

  

 :عداد پرده ای که بین نت ها وجود دارد به این ترتیب استت

دوستان لطفا حتما فاصله بین نت ها را حفظ کنید، سپس به ادامه ی آموزش مراجعه  ∗

 ∗ کنید

 بین نت های C و D یک پرده فاصله است 

 بین نت های D و E یک پرده فاصله است 

 بین نت های E و F فاصله است نیم پرده 

 بین نت های F و G یک پرده فاصله است 

 بین نت های G و A یک پرده فاصله است 

 بین نت های A و B یک پرده فاصله است 

 بین نت های B و C فاصله است نیم پرده 

  

فاصله است،   نیم پرده C و B و نت های F و E اگر دقت کرده باشید فقط بین نت های

فاصله است. پس حفظ کردنشان کار سختی  یک پرده بین بقیه نت ها به ترتیب همگی

 .نیست

  

 چه نتی است؟ B بعد از نت

است، یا به عبارتی دیگر، نت ها وقتی به آخر می رسند دوباره از  C نت B بعد از نت

 :اول شروع و تکرار می شوند. به این شکل

C D E F G A B C D E F G A B C D … 

  



 نت های فرعی چه اسم هایی دارند؟

 حفظ را توضیحات مطالعه، حین در و باشید داشته دقت لطفا به این مطلب بسیار زیاد

 .کنید

  

 (diyez) دیِز  هر فرتی را بگیریم، به نیم پرده باالتر یا جلوتر از آن فرت می گوییم

 می فرت آن از هر فرتی را بگیریم، به نیم پرده پایین تر یا عقب تر

 (bemol) بِمُل  گوییم

  

 نشان می دهیم  #  ا با عالمتدیِز ر

 نشان می دهیم  b  بِمُل را با عالمت

 (کوچک انگلیسی نشان می دهیم b دقت داشته باشید که بمل را با حرف)

  

 دو دیِز  قرار بگیرد، اسم این نت می شود C جلوی نت #برای مثال اگر عالمت 

 #C  «نت دو دیز به این شکل نوشته می شود

 ر بِمُل  قرار بگیرد، اسم این نت می شود D جلوی نت b یا اگر عالمت

 Db«  نت ر بمل به این شکل نوشته می شود

  

دوستان خواهش دارم خیلی خوب دقت کنید، می خواهیم یک نتیجه  ∗

 ∗ گیری از آنچه که تا اینجا آموخته ایم داشته باشیم

  

یو هم دیدیم که یک پرده فاصله است و در تصویر و وید D و C گفتیم که بین نت های

 .یک پرده فاصله چگونه روی گیتار نشان داده می شود



خالی  D و C همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید، جای یک نت بین نت های

 می ماند. )این قسمت در ویدیوی باال نیز بصورت واضح توضیح داده شد(

  

 

  

را داشته باشیم، نیم  C گفتیم که به نیم پرده باالتر می گوییم دیز، بنابراین اگر نت

 #C می شود نت C از نت پرده باالتر



 .است #C قرار دارد نتِ D و C در نتیجه نتی که بین نت های

 C   C#   D«  نتیجۀ ما به این شکل می شود

 .تشکیل می شونددیگر نت های فرعی نیز به همین صورت 

ترتیب می  بنویسیم، به این اگر بخواهیم نت های اصلی و فرعی گیتار را به ترتیب

 :شوند

 :انگلیسی

C  C#  D  D#  E  F  F#  G  G#  A  A#  B  C 

 :فارسی

 دو –سی  –ال دیز  –ال  –سل دیز  –سل  –فا دیز  –فا  –می  –ر دیز  –ر  –دو دیز  –دو 

  

 B و E نکته ی بسیار مهم درباره نت های

همانطور که مشاهده فرمودید نت هایی که بینشان نیم پرده فاصله بود به دلیل اینکه 

هیچ فاصل ی خالی بینشان نبود، به دیِز تبدیل نشدند و مستقیماً به نت بعدی رفتیم. 

 تشکیل نشد. #E شد و F مستقیماً نت E که نیم پرده باالتر از نت F و E مانند نت های

تشکیل  #B شد و C مستقیماً نت B که نیم پرده باالتر از نت C و B نت های یا مانند

 .نشد

  

 :دوستان لطفا این مورد رو همین االن حفظ کنید و همیشه یادتون بمونه

دلیل آن هم همان طور که مشاهده  .نداریم #B سی دیز و #E می دیز نتی به اسم

 .بود (CوB) و (FوE) بین نت هایفرمودید بخاطر وجود فاصل ی نیم پرده 

  

 ∗ نت های بمل را در جلسه بعدی کار می کنیم ∗

  



 

 دوست عزیز خواهش دارم مطالب را تا اینجا بخاطر بسپارید، سپس ادامه دهید

 

  

رو به بهترین حالتِ ممکن  گیتار دوستان هنرجو، خیلی سعی کردم نت های فرعی ∗

اطالع برسانید، بیشتر براتون توضیح بدم که متوجه بشید، اما اگر متوجه نشدید حتماً به 

 ∗ براتون توضیح میدم و نمیذارم که ناراضی از این جلسه بگذرید

  

 

دوستان برای این جلسه همین مقدار تئوری کافی است. حاال لطفا گیتارتان را بردارید 

 که چند تمرین عملی کار کنیم

 

  

 مهم ترین کار قبل از شروع تمرینات عملی

دوستان سعی کنید همیشه قبل از شروعِ تمرین، گیتارتون رو کوک کنید چون ممکنه بر 

گر شما سیم ا. باشه کرده تغییر گیتارتون کوک …اثر یه سری موارد مانند تغییر دما و 

های گیتارتون رو به تازگی عوض کرده باشید، تا چند روز گیتارتون به شدت کوک خالی 

می کنه و شما باید هر ساعت کوکش کنید تا سیم ها روی گیتار جا بیوفته اما زیاد 

وسواس به خرج ندهید و خودتون رو نگران نکنید چون این حالت طبیعیه. در طول روز 

ر نیاز نیست گیتارتون رو کوک کنید. کوک گیتار باعث میشه گوش بیشتر از یکی دو با

شما هر دفعه بهتر به صدای استانداردِ نت ها عادت کنه و صدای خوشایندی از گیتار 

 .دریافت کنید

  

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 
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 دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه دوم 

  

  مگابایت می  ۳۷دقیقه و حجم  ۱۶ویدیو آموزشی با تایم  ۱این قسمت دارای

تمرین عملی برای ایجاد هماهنگی بین انگشت های دست چپ و  ۶تعداد ) .باشد

نکته ی « + انگشت شست دست چپ» T راست + نحوه دقیق قرارگیری انگشت

فوق العاده مهم در رابطه با اندازه ی ناخن ها + نکته ی بسیار مهم در رابطه با 

 (درد انگشت ها

  

  .برای دوستان برای تمرینات عملی این جلسه، هزینه ی مناسبی در نظر گرفتیم

، دومتمرینات عملی جلسه آموزشی  ویدیوپرداخت آنالین و دریافت اتوماتیک 

 زیر را انجام دهید:لطفا مراحل 

 دیمراجعه کن www.Taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار کلیآموزش گ «2جلسه »نک یل ی. بر رو2

ک کنید یکه زرد رنگ است کل دیخردکمه  یبر روصفحه مراجعه کرده و  انتهایبه . 3

 دیو مراحل پرداخت را انجام ده

  

 ،آموزشی این جلسه  ویدیولینک دانلود  بالفاصله بعد از اتمام مراحل پرداخت

اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل )پست  می شود و همچنین بصورت ظاهربرای شما 

الکترونیکی( شما ارسال می گردد که در موبایل یا لپتاپ خود می توانید ذخیره و 

 .استفاده کنید

  

 مشاهده نماد اعتماد پرداخت سایت تاروس ⇐

  

https://www.zarinpal.com/trustPage/taroos.com
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  ،همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت

آموزشی از طریق واتس اپ یا تلگرام یا ایمیل )جیمیل( برای شما ارسال  ویدیو

سایت  پشتیبانی ⇐ می شود. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با

 .تماس بگیرید تاروس

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

  

 

خواهش دارم تمرینات این جلسه را به اندازه کافی تکرار  ♥ دوست عزیز خسته نباشید

 کنید، سپس ادامه دهید

 

  

 جلسه دومپایان 

رو تکرار می  دوستان در خصوص تمرینات عملی، نمی دونم بار چندمه که این جمله ✓

بزنید. همه ی  m و یک ضربه با انگشت i کنم اما بازم میگم، لطفا یک ضربه با انگشت

نزنید. میدونم یه خورده اولش قاطی می کنید اما اگر با گیتارتان  i ضربات رو فقط با

دوست شوید و خیلی خوب تمرین کنید من قول میدم برای فردا پس فردا دیگه این 

خواهش میکنم از اینکه بارها یک جمله رو تکرار میکنم ) .داشتمشکل رو نخواهید 

 ♥ (… ناراحت نشید. در واقع برای دلسوزی است

تکرارِ تمرینات تاثیر بسیار زیادی در پیشرفت انگشت های شما دارد. در صورتی که  ✓

 ♥ روزانه تمرین داشته باشید، خیلی زود خودتان شاهد این موضوع خواهید بود

 تا جلسه ی آینده بدرود
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 مشاهده جلسات آموزش گیتار ⇐

  

 اپ(دانلود یکجا مجموعه کامل آموزش گیتار )سبک پ ⇐

 

  

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

 

Nader Mohammadi 

Site: www.taroos.com 

Instagram: www.instagram.com/taroospage 

WhatsApp: 09387502525 
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