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 باشدآموزشی می فایل صوتی 11این جلسه دارای  _

 دنباشتومان می 1۱۱۱مل هزینه مبلغ آموزشی این جلسه شا صوتی های فایل _

آموزشی این جلسه، پس از پرداخت  صوتی های فایلدانلود  های با احترام، لینک_ 

 دنشما ارسال میگرد الکترونیکی(اتوماتیک به ایمیل )پست  آنالین، بصورت

 مراجعه کرده و پس از رفتن به  www.taroos.comپرداخت لطفا به آدرس برای  _

 کلیک کنید "خرید"آموزش نت خوانی، بر روی دکمه  3جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 
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 سالم

تعداد پنج تمرین داشتیم که امیدوارم کامال متوجه نحوه اجرای آن ها  جلسه قبل

شده باشید. سعی میکنم جلسات را بگونه ای بنویسم که جای سوال برای هنرجو 

 .باقی نماند اما در صورتی که در هر قسمت سوالی برایتان پیش آمد حتما بپرسید

  

 :در این جلسه می آموزیم

 روی حامل C جایگاه نت . 1

 (C و B نت ۹تمرین )با استفاده از  . ۹

 روی حامل D جایگاه نت . 3

 (D و C و B نت 3تمرین )با استفاده از  . ۴

 (با پرش های ملودیک D و C و B نت 3تمرین )نواختن  . ۰
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 (Countdown تمرین )قطعه . ۶

 (Yankee Doodle تمرین )قطعه . ۰

 (Barbara Ann Waltz تمرین )قطعه . ۲

 (Jingle Bells ن )قطعهتمری . ۲

 (تمرین )بخش آوازی سمفونی نهم بتهوون . 1۱

 (B و E سیم ۹تمرین )والس برای  . 11

 (Round The Mulberry Bush تمرین )قطعه . 1۹

 (Shoo Fly تمرین )قطعه . 13

  

 B نت | یادآوری

دست باز( روی خط سوم حامل قرار  ۹سیم )  Bمشاهده کردیم که نت جلسه قبل در

 (رد. )مانند تصویر زیردا

  

 دست باز ۹سیم  B نت

 

  

 روی حامل  Cجایگاه نت
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( بین خط های سوم و چهارم حامل قرار دارد. )مانند تصویر 1فرت  ۹سیم ) C نت

 (زیر

  

 1فرت  ۹سیم  C نت

 

  

 تمرین یک

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 

 (۹سیم  1فرت ) C دست باز( و نت ۹سیم ) B دو نت: نت 

  

 

  

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar03/0002 taroos - C sim 2 fret 1.jpg
http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar03/0003 taroos - Tamrin1.jpg


 پایان تمرین یک

 3آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 روی حامل D جایگاه نت

 (( روی خط چهارم حامل قرار دارد. )مانند تصویر زیر3فرت  ۹سیم ) D نت

  

 3فرت  ۹سیم  D نت

 

  

 تمرین دو

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 

 3فرت ) D ( و نت۹سیم  1فرت ) C دست باز( و نت ۹سیم ) B سه نت: نت 

 (۹سیم 

  

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar03/0004 taroos - D sim 2 fret 1.jpg


 

  

 پایان تمرین دو

  

 تمرین سه

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 

 با پرش های ملودیک D و C و B نت 3نواختن  

  

 

  

 پایان تمرین سه
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 3آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 چهار تمرین

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 

 Countdown تمرین قطعه 

  

 

  

 چهار پایان تمرین

  

 پنج تمرین

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

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 Yankee Doodle تمرین قطعه 

  

 

  

 پنج پایان تمرین

  

 شش تمرین

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 

 Barbara Ann Waltz تمرین قطعه 
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 شش پایان تمرین

  

 هفت تمرین

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 

 Jingle Bells تمرین قطعه 
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 هفت پایان تمرین

 3آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 هشت تمرین

( نابغه موسیقی متعلق به دوران گذار از 1۰۰۱-1۲۹۰لودویگ وان بتهوون )

اب می به حس کالسیک به رومانتیک است که از دید بسیاری بزرگترین آهنگساز تاریخ

آید. وی بسیاری از آثار بزرگ خود را در ده سال پایانی عمرش )زمانی که کامال ناشنوا 

شده بود( ساخته و به همین دلیل از او به عنوان مظهر سخت کوشی و غلبه بر طبیعت 

 .نام برده میشود

  

 چهره بتهوون اثر کارل یگر
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قطعه ای که در زیر آمده بخش آوازی از سمفونی نهم او )به شکل ساده شده( می 

 .باشد
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ا با توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین کنید و به اجر

 .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 

 تمرین بخش آوازی سمفونی نهم بتهوون 

  

 

  

 هشت پایان تمرین

  

 نه تمرین

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

 .درآورید
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ین تمرین پس از پرداخت برای شما با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی ا 

 ارسال میگردد

  

 .یاندو نواخته میشوندبصورت آپو m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 B و E سیم ۹تمرین والس برای  

  

 

  

 نه پایان تمرین

 3آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 ده تمرین

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

 .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 

 Round The Mulberry Bush تمرین قطعه 
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 ده پایان تمرین

  

 یازده تمرین

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

 .درآورید

ین تمرین پس از پرداخت برای شما با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی ا 

 ارسال میگردد

  

 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمامی نت ها با انگشت های 

 Shoo Fly تمرین قطعه 
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 یازده پایان تمرین

 3آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 :صحبت پایانی

همانطور که گفتیم، رفته رفته تمرینات بیشتر و جداب تر میشوند. اما به همین  

 .مقدار، ساعات تمرین شما نیز بایستی افزایش یابد. پس کوتاهی نکنید

قطعه هایی که مشاهده فرمودید، به صورت ساده شده در اختیار شما قرار گرفته  

وزی که بتوانیم قطعه های بزرگ موسیقی اند. به اندازه کافی تمرین کنید، به امید ر

 .را از روی نت به اجرا درآوریم و موجب شادی دل خود و اطرافیانمان شویم

 .لطفا اگر سوالی پیش آمد بپرسید 

  

  

 تا جلسه آینده بدرود

  

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 3پایان جلسه 
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 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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