
 آموزش گیتار جلسه سوم

  

 

 تاروس ⇐ :منبع ✓

 نادر محمدی :نویسنده و مدرس ✓

 مشاهده اطالعات تماس ⇐ :پشتیبانی ✓

 

  

 آموزش گیتار جلسه سوم 

 مقدمه .1

 فاصله ی سیم های آزاد تا فرت ها .2

 نتیجه .3

 نت های فرت های گیتار .4

 روش های ضربه زدن به سیم های گیتار .5

 نت های بمل .6

 دریافت ویدیو آموزشی تمرینات عملی .7

  

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

 ⇐ (ویدیو) دانلود یکجا آموزش گیتار جلسه سوم 

  اگر مشکلی در دانلود یا اجرای فایل های آموزشی داشتید، لطفا

 تماس بگیرید. سپاس پشتیبانی با

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 
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 ♥ سالم دوستِ من

جلسات وابسته به هم هستند اما این جلسه ادامه ی مطلبِ نت های فرعی هرچند تمامی 

است که بصورت کامل می آموزیم نت های اصلی و فرعی چه جایگاهی روی سیم ها و 

تمرینات نوازندگی همراه با خوانندگی  جلسه بعدی ⇐ فرت های گیتار دارند. همچنین از

 ♥ شروع می شود. با انرژی همراه باشید و با دقت و خیلی خوب تمرین کنید

  

 فاصله ی سیم های آزاد تا فرت ها

همانطور که بین فرت ها تعدادی پرده یا فاصله وجود داشت، بین سیم های آزاد تا فرت 

ها هم پرده و نیم پرده یا فاصله ای وجود دارد. )ویدیو را نگاه کنید و تا انتها همراه 

 باشید، این موضوع کامال برای شما روشن می شود(

 .فاصله ی هر فرت تا فرت کناری، نیم پرده است همان طور که می دانید

 .فاصله ی سیم های آزاد تا فرت اول، نیم پرده است« حفظ کنید که 

برای درک بهتر این مطلب، لطفا ادامه ی این جلسه را با دقت پیش ببرید و حتما ویدیو )

 (را نگاه کنید

  

بزنیم، یعنی به سیم اگر هیچ کدام از فرت ها را نگیریم و به سیمی ضربه  :نکته

 .ضربه زده ایم دست باز یا اصطالحاً بصورت آزاد بصورت

  

 لطفا به این مثال دقت کنید

  پرده فاصله است نیم ، ۱بین سیم های آزاد تا فرت 

 پرده فاصله است یک ، ۲فرت  بین سیم های آزاد تا 

  پرده فاصله است یک و نیم ، ۳بین سیم های آزاد تا فرت 

  پرده فاصله است دو ، ۴بین سیم های آزاد تا فرت 
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  پرده فاصله است دو و نیم ، ۵بین سیم های آزاد تا فرت 

  پرده فاصله است سه ، ۶بین سیم های آزاد تا فرت 

  پرده فاصله است سه و نیم ، ۷بین سیم های آزاد تا فرت 

  پرده فاصله است چهار ، ۸بین سیم های آزاد تا فرت 

  پرده فاصله است چهار و نیم ، ۹بین سیم های آزاد تا فرت 

  پرده فاصله است پنج ، ۱۰بین سیم های آزاد تا فرت 

 (این مثال را در ویدیو بصورت شفاف تر توضیح دادم)

  

تا اینجا آموختیم نتیجه ی کار به این صورت می  با توجه به آنچه که :نتیجه

 :شود

 :به این ترتیب است ماگفتیم اسم نت های اصلی و فرعی 

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

 .است  E  گفتیم سیم اول گیتار نت

می  F مستقیما نت E نیم پرده است و به همین دلیل نت بعد از F و E گفتیم بین نت

 .شود

که نیم پرده باالتر از  از سیم اول باشد، فرت اول E در نتیجه وقتی که سیم اول نت

 .نامیده می شود F است، نت E نت

 .نام دارد #F دوم از سیم اول است، در نتیجه فرت #F ، نت F نتگفتیم که بعد از 

 .نام دارد G است، در نتیجه فرت سوم از سیم اول G ، نت #F نتگفتیم که بعد از 

 .نام دارد #G است، در نتیجه فرت چهارم از سیم اول #G ، نت G نتگفتیم که بعد از 

در ویدیو نت های تمامی فرت های گیتار را به شما معرفی کردم و توضیح دادم که )

 (چطور تشکیل شده اند

  



 

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

 

  

دوستان همین االن گیتارتان را به دست بگیرید و هر توضیحی را که در ادامه مطالعه 

 .کنید، بر روی گیتارتان نیز تجسم کنید که به چه شکل می شودمی 

  

 

  

با توجه به توضیحاتی که تا اینجا داده شد، از شما می خواهم که اسم نت های فرت های 

دفترتان بنویسید، بعد به  سیم گیتار را خودتان در بیارید و داخل ۶اول تا چهارم هر 

 .نوشته اید یا خیرتصویر زیر نگاه کنید ببینید درست 

  



 

  

 گیتار نت های فرت های

خب دوستان، نت های اصلی و فرعی را آموختیم و یاد گرفتیم که هر کدام از فرت های 

گیتار دارای چه نتی هستند. با توجه به اصولی که تا اینجا آموختید، نت های دیگر فرت 

 .های گیتار را نیز پیدا کنید

 :برای مثال سیم اول

 سیم آزاد  »E 

  ۱فرت  »F 

  ۲فرت  »F# 

  ۳فرت  »G 

  ۴فرت  »G# 



  ۵فرت  »A 

  ۶فرت  »A# 

  ۷فرت  »B 

  ۸فرت  »C 

  ۹فرت  »C# 

  ۱۰فرت  »D 

  ۱۱فرت  »D# 

  ۱۲فرت  »E 

  ۱۳فرت  »F 

  ۱۴فرت  »F# 

  ۱۵فرت  »G 

  ۱۶فرت  »G# 

  ۱۷فرت  »A 

  ۱۸فرت  »A# 

  ۱۹فرت  »B 

در ویدیو و این صفحه آموختید، نت پس از اتمامِ این جلسه، با توجه به آنچه که )

های فرت های دیگر سیم های گیتار را به همین ترتیب بدست آورید و در دفتر خود 

 (یادداشت کنید

  

 

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

 



  

 روش های ضربه زدن به سیم های گیتار

 .ضربه زدن به سیم های گیتار وجود داردطریقه های مختلفی برای 

 .بصورت آزاد به زیر سیم m و i ضربه زدن با انگشت های . ۱

است. بنابراین از این به بعد هر جا گفتیم  تیراندو این روشِ ضربه زدن به سیم ها، نام

ضربات را بصورت تیراندو بزنید یعنی به زیر سیم ضربه بزنید به طوری که انگشتتان 

های دیگر برخورد نداشته باشد. )مانند آنگونه که در ویدیو مشاهده کردید به سیم 

 عمل کنید(

 .با تکیه به سیم باالیی m و i ضربه زدن با انگشت های . ۲

است. بنابراین از این به بعد هر جا گفتیم  آپویاندو نام این روشِ ضربه زدن به سیم ها،

بالفاصله بعد از اینکه به سیم مورد نظر  ضربات را بصورت آپویاندو بزنید یعنی بایستی

ضربه زدید، انگشت به سیم باالیی تکیه کند. )مانند آنگونه که در ویدیو مشاهده 

 کردید عمل کنید(

 در روش آپویاندو، ضربه معموال با قدرتِ بیشتری به سیم وارد می شود :توجه

  

 

 بسپارید، سپس ادامه دهیددوست عزیز خواهش دارم مطالب را تا اینجا به خاطر 

 

  

 نت های بِمُل

های ( آشنا شدیم. در اینجا به معرفی نت #با نت های فرعی دیز ) جلسه قبلی ⇐ در

 .می پردازیم (b) فرعی بمل
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 :نت های اصلی و فرعی بصورت بِمُل به این ترتیب نوشته می شوند

 انگلیسی

C  Db  D  Eb  E  F  Gb  G  Ab  A  Bb  B  C 

 فارسی

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

 دو

  

 

  

 :همانطور که متوجه شدید

نداشتیم. اکنون در نت های بمل، نتی به  #B و #E در نت های دیز، نتی به اسم . ۱

 .نداریم Cb و Fb اسم



 .تشکیل نمی شود Fb ، بنابراین نت E می شود نت F قبل از نت

 .تشکیل نمی شود Cb ، بنابراین نت B می شود نت C قبل از نت

حتما حفظ کنید که نتی به  دوستان حفظ کردن این مورد بسیار مهم است. لطفا :توجه

 نداریم Cb و Fb و #B و #E اسم

 (بسیار مهم) :آوا هستند به ترتیب زیر می باشندنت هایی که مترادف یا هم . ۲

 نت C# =  نتDb 

 نت D# =  نتEb 

 نت F# =  نتGb 

 نت G# =  نتAb 

 نت A# =  نتBb 

  

 

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

 

  

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

 دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه سوم 

  

  مگابایت می  ۳۷دقیقه و حجم  ۱۵ویدیو آموزشی با تایم  ۱این قسمت دارای

 .باشد

  



 تمرین نواختنِ تمامی سیم ها به روش آپویاندو همراه با توضیحاتِ مربوطه .1

 سیم ها همراه با توضیحاتِ مربوطهتمرین انگشت گذاری تمامی  .2

 تمرین گرم کردن صدا با همراهی گیتار .3

 تمرین برای افرایش انعطاف و آماده سازی انگشت ها .4

 از جلسه ی آینده تمریناتِ نوازندگی همراه با خوانندگی شروع می شود .5

  

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

، سومتمرینات عملی جلسه آموزشی  ویدیوپرداخت آنالین و دریافت اتوماتیک 

 لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

 دیمراجعه کن www.Taroos.com. به آدرس 1

 دیک کنیتار کلیآموزش گ «3جلسه »نک یل ی. بر رو2

کنید ک 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 

 .کنیداستفاده 

  

 مشاهده نماد اعتماد پرداخت سایت تاروس ⇐

  

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

 .تماس بگیرید تاروس

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—• 

  

 

را به اندازه کافی تکرار  این جلسهخواهش دارم تمرینات  ♥خسته نباشی دوستِ من 

 کنید، سپس ادامه دهید

 

  

 پایان جلسه سوم

دوستان تحمل و تمرینِ جلسات اولیه گیتار، به لذتِ نوازندگی در آینده ی نزدیک می  ✓

 ♥ ارزد. بنابراین با اشتیاق فراوان تمرین کنید و حتما ادامه دهید

 تا جلسه ی آینده بدرود

  

 

 مشاهده جلسات آموزش گیتار ⇐

  

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

 

  

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥
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Nader Mohammadi 

Site: www.taroos.com 

Instagram: www.instagram.com/taroospage 

WhatsApp: 09387502525 
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