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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 (رِ مینور) Dm آکورد . ۱

 (ال سِوِن) A7 آکورد . ۲

 والس در گام مینور . ۳

 (Oh, Susanna قطعه) تمرین . ۴

 (Can Can قطعه) تمرین . ۵

 روی حامل )سیم اول( A جایگاه نت . ۶

https://t.me/www_taroos_com


 (دو ماژور) C آکورد . ۷

 (There Is A Travern In The Town قطعه) تمرین . ۸

 (ال مینور) Am آکورد . ۹

 (می ِسوِن) E7 آکورد . ۱۰

 (می ماژور) E آکورد . ۱۱

 (Aura Lee قطعه) تمرین . ۱۲

  

 Dm آکورد

 .)رِ مینور( برای چهار سیم Dm آکورد

  

 Dm آکورد

 

  

 Dm برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۳از سیم  ۲فرت  ۲گشت را می گیریم / با ان ۱از سیم  ۱فرت  ۱با انگشت  

 .را می گیریم ۲۲از سیم  ۳فرت  ۳گیریم / با انگشت 
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در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کامال عمود بفشارید تا  

 .بیاید  صدای شفاف و کاملی بدست

. بهتر را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید ۳و  ۲و  ۱سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم

سیم  سیم پایینی ضربه میزنیم به طوری که چهار از باال به پایین به چهار i با انگشت 

 .با هم به صدا درآیند

  

 

  

 A7 آکورد

 .)ال سِوِن( برای چهار سیم A7 آکورد

  

 A7 آکورد
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 A7 برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۲از سیم  ۲فرت  ۳را می گیریم / با انگشت  ۴از سیم  ۲فرت  ۲انگشت با  

 .گیریم

در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کامال عمود بفشارید تا  

 .بیاید  صدای شفاف و کاملی بدست

هتر را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. ب ۳و  ۲سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم

سیم  سیم پایینی ضربه میزنیم به طوری که چهار از باال به پایین به چهار i با انگشت 

 .با هم به صدا درآیند
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 تمرین یک

 A7 و آکورد Dm ساختن آکورد

  

ین کنید و به اجرا آکوردها را از روی نت تمر با توجه به تصویر و فایل صوتی، این

 .درآورید

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

 ارسال میگردد

  

 .)ال سِوِن( برای چهار سیم A7 )ر مینور( و آکورد Dm تمرین آکورد 

 .بصورت آپویاندو نواخته می شوند m و i نت های تکی با انگشت های 

از باال به پایین به چهار سیم پایینی  i ردها دست راست با انگشتدر اجرای آکو 

 .هم به صدا درآیند  ضربه میزند به طوری که چهار سیم با

 .به توضیحاتی که در تصویر نوشته شده است دقت کنید 
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 پایان تمرین یک

 ۱۲آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین دو

 (A7 و Dm آکوردهایبا استفاده از ) والس در گام مینور

  

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

 .درآورید

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

 ارسال میگردد

  

 A7 و Dm با استفاده از آکوردهای تمرین والس در گام مینور 

 .بصورت آپویاندو نواخته می شوند m و i تکی با انگشت هاینت های  

از باال به پایین به چهار سیم پایینی  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .هم به صدا درآیند  طوری که چهار سیم با ضربه میزند به
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 پایان تمرین دو

 ۱۲آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین سه

 Oh, Susanna 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

  

 Oh, Susanna تمرین قطعه 

 .شوند بصورت آپویاندو نواخته می m و i نت های تکی با انگشت های 

از باال به پایین به چهار سیم پایینی  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .هم به صدا درآیند  طوری که چهار سیم با به ضربه میزند

 .( توجه کنید#به عالمت سرکلید ) 
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 پایان تمرین سه

 ۱۲آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 چهار تمرین

 Can Can قطعه

آهنگسازی ( ۱۸۱۹-۱۸۸۰باخ )باخ می باشد. ژاک افنخته های ژاک افناین قطعه از سا

آلمانی است که به داشتن سبکی با سلیقه و روان در ساخت آثارش مشهور می باشد. 

 .شخصیت پردازی و طنز در موسیقی او گسترش بسیاری پیدا کرده است

  

 .نید و به اجرا درآوریدبا توجه به تصویر و فایل صوتی، این قطعه را از روی نت تمرین ک
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با احترام لینک دانلود فایل صوتی آموزشی این تمرین پس از پرداخت برای شما  

 ارسال میگردد

  

 Can Can تمرین قطعه 

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

 .( توجه کنید#به عالمت سرکلید ) 

  

 

  

 چهار پایان تمرین

 ۱۲ش نت خوانی گیتار جلسه آموز

 خط های اضافه )تکمیلی(

برای وسعت بخشیدن خطوط حامل، می توان از خطوطی کوتاه به طور موقت در باال یا 

 )مانند تصویر زیر( پایین حامل استفاده کرد.
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 روی حامل )سیم اول( A جایگاه نت

 مانند تصویر زیر(حامل قرار دارد. ) روی اولین خط اضافه( ۱سیم  ۵)فرت  A نت

  

 ۱سیم  ۵فرت  A نت

 

  

 C آکورد
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 .)دو ماژور( برای چهار سیم C آکورد

  

 C آکورد

 

  

 C برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۴از سیم  ۲فرت  ۲را می گیریم / با انگشت  ۲از سیم  ۱فرت  ۱با انگشت  

 .گیریم

تان و کامال عمود بفشارید تا در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگش 

 .بیاید  شفاف و کاملی بدست صدای

را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. بهتر  ۲و  ۱سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم

سیم  رسیم پایینی ضربه میزنیم به طوری که چها از باال به پایین به چهار i با انگشت 

 .صدا درآیند با هم به

  

 پنج تمرین

 There Is A Travern In The Town قطعه
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 .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

  

 There Is A Travern In The Town طعهق تمرین 

 :پیش از آغاز به کار بر روی این قطعه، به این موارد توجه کنید 

 است. )تمام فاها دیز می باشند( G قطعه در گام . ۱

 .است و میزان اول ناقص می باشد ۴/۴کسر میزان  . ۲

 .به صورت عرضی دیز شده است C در بعضی جاها نت . ۳

 .توجه کنید به خط اتحاد . ۴

 .روی سیم اول استفاده می شود A در دو جا از نت . ۵

 .به سیاه های نقطه دار )یک و نیم ضرب( توجه کنید . ۶

 .به چنگ ها )نیم ضرب( توجه کنید . ۷

 .در یک جا آکورد در میانه میزان تغییر می کند . ۸

 .صفحه ای است قطعه دو . ۹

ت. نیمی از آن در صفحه اول و نیم دیگر در میزان آخر صفحه اول تقسیم شده اس . ۱۰

 .صفحه دوم می باشد

 .در بعضی جاها نت فا در کل میزان بِکار شده است . ۱۱
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 پنج پایان تمرین

 ۱۲آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 Am آکورد

 .)ال مینور( برای چهار سیم Am آکورد

  

 Am آکورد

 

 Am برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۴از سیم  ۲فرت  ۲را می گیریم / با انگشت  ۲از سیم  ۱فرت  ۱با انگشت  

 .را می گیریم ۳۳از سیم  ۲فرت  ۳گیریم / با انگشت 

در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کامال عمود بفشارید تا  

 .بیاید  شفاف و کاملی بدست صدای

با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. بهتر را  ۳و  ۲و  ۱سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم
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 E7 آکورد

 .)می سِوِن( برای چهار سیم E7 آکورد

  

 E7 آکورد

 

 

 E7 برای تمرین و اجرای آکورد

 را می ۵از سیم  ۲فرت  ۲را می گیریم / با انگشت  ۳از سیم  ۱فرت  ۱با انگشت  

 .گیریم
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در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کامال عمود بفشارید تا  

 .بیاید  شفاف و کاملی بدست صدای

را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. بهتر  ۲و  ۱سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم

  

 

  

 E آکورد

 .)می ماژور( برای چهار سیم E کوردآ

  

 E آکورد
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 E برای تمرین و اجرای آکورد

را می  ۵از سیم  ۲فرت  ۲را می گیریم / با انگشت  ۳از سیم  ۱فرت  ۱با انگشت  

 .را می گیریم ۴۴از سیم  ۲فرت  ۳گیریم / با انگشت 

مال عمود بفشارید در هنگام نواختن آکورد، همیشه سیم ها را با نوک انگشتان و کا 

 .بیاید  شفاف و کاملی بدست صدای تا

را با هم بر روی فرت های آکورد قرار دهید. بهتر  ۳و  ۲و  ۱سعی کنید انگشت های  

 .است تک به تک فرت های آکورد را انگشت گذاری نکنیم

  

 

  

 سیمی استفاده می شوند ۶و یا  ۵،  ۴در شرایط مختلف این آکوردها به صورت های 
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 شش تمرین

 Aura Lee 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

  

 Aura Lee تمرین قطعه 

 .آپویاندو نواخته می شوند بصورت m و i نت های تکی با انگشت های 

از باال به پایین به چهار سیم پایینی  i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .هم به صدا درآیند  طوری که چهار سیم با به ضربه میزند

  



 

  

 شش پایان تمرین

 ۱۲آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 :صحبت پایانی

  

تیم را بخوبی حفظ کنید، جلسه آینده امتحان دوستان تئوری جلساتی که تا اینجا داش 

 .تئوری گرفته می شود
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 بدرودتا جلسه آینده  

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 12پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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