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 است این جلسه کامال رایگان _

  

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 
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۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵ 

 

 سالم

 این جلسه امتحان میان ترم نت خوانی گیتار

  

هنرجویان عزیز، لطفا به مجموعه سواالت زیر بدون مراجعه به جلسات قبلی پاسخ دهید، 

 ا کنیدسپس به جلسات قبل مراجعه کرده و پاسخ سواالتی که نمی دانید را پید

  

https://t.me/www_taroos_com


 

 ۱۳آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 شروع امتحان

  

 :سواالت

 .گیرند می قرار آن روی ها نت که خط. ………حامل تشکیل شده از  . ۱

 .……… نت های روی خطوط حامل عبارتند از . ۲

 .……… نت های بین خطوط حامل عبارتند از . ۳

) نام این عالمت . ۴  .است .………  ( 

خط های کوتاه که در زیر یا باالی حامل به طور موقت و برای افزایش وسعت حامل  . ۵

 .دارند نام. ………گذاشته می شوند 
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)این عالمت . ۶  .……… است و باعث می شود .………  ( 

)این عالمت . ۷  .……… است و باعث می شود .………  ( 

 .……… است و باعث می شود .………  ( )متاین عال . ۸

 می. ……… یک در ها ضرب. ………عدد باالیی در یک کسر میزان نشان دهنده  . ۹

 .باشد

 .باشد می ضرب هر. ………پایینی در یک کسر میزان نشان دهنده عدد  . ۱۰

 .است ضرب. ………ارزش زمانی نت گرد برابر  ۴/۴در یک میزان  . ۱۱

 .است ضرب. ………ارزش زمانی نت سفید برابر  ۴/۴در یک میزان  . ۱۲

 .………شود می ها آن انگلیسی معادل که. ………نت های موسیقی عبارتند از  . ۱۳

 سخ صحیح است؟کدام پا . ۱۴

میانی(  ___وقتی یکی از دو خط در یک دوالخط ضخیم تر است، دوالخط مزبور )پایانی 

 .است

 .……… وقتی یک قطعه با میزان ناقص آغاز می شود، بقیه ضرب های میزان . ۱۵

۱۶ D . C . .  باشد می. ……… معنای به که. ………مخففی است از. 

 .……… یعنی Fine در اصطالح موسیقی . ۱۷

 .……… )سل ماژور( است یعنی در طول قطعه G گام وقتی قطعه ای در . ۱۸



 وقتی دو نت با خط اتحاد وصل شده اند آیا برای نت دوم به سیم ضربه می زنیم؟ . ۱۹

………. 

آیا جلسات آموزش نت خوانی تا این مرحله برای شما مفید بوده است و رضایت  . ۲۰

 .……… دارید؟

  

 پایان امتحان

 ۱۳وانی گیتار جلسه آموزش نت خ

 :پاسخ ها

 ۵«  ۱پاسخ سوال 

 E G B D F«  ۲پاسخ سوال 

 F A C E«  ۳پاسخ سوال 

 کلید سُل«  ۴پاسخ سوال 

 خط های اضافه )تکمیلی(«  ۵پاسخ سوال 

 دیز / نت نیم پرده باالتر برود«  ۶پاسخ سوال 

 بمل / نت نیم پرده پایین تر برود«  ۷پاسخ سوال 

 بِکار / اثر نشانه پیشین خنثی شود«  ۸پاسخ سوال 

 تعداد / میزان«  ۹پاسخ سوال 

 ارزش زمانی«  ۱۰پاسخ سوال 

 ۴«  ۱۱پاسخ سوال 

 ۲«  ۱۲پاسخ سوال 

 C D E F G A B / دو ر می فا سل ال سی«  ۱۳پاسخ سوال 

 پایانی«  ۱۴پاسخ سوال 



 در میزان آخر هستند«  ۱۵پاسخ سوال 

 باال از –از ابتدا   DA CAPO /« ۱۶پاسخ سوال 

 پایان«  ۱۷پاسخ سوال 

 )فا( ، دیز است F نت«  ۱۸پاسخ سوال 

 خیر«  ۱۹پاسخ سوال 

 ۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵؟؟؟ )لطفا پاسخ این سوال را از طریق تلگرام «  ۲۰پاسخ سوال 

 ارسال نمایید(

  

 :صحبت پایانی

امیدوارم این امتحان سبب شوق و انگیزه مثبت برای ادامه کار برای شما شده  

 .باشد. با آرزوی سربلندی و موفقیت همیشگی شما

  

 آینده بدرودتا جلسه 
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