
 17آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 

 باشدآموزشی می فایل صوتی 4این جلسه دارای  _

 دباشنتومان می 2000مل هزینه مبلغ آموزشی این جلسه شا فایل های صوتی _

 آموزشی این جلسه، پس از پرداخت فایل های صوتیدانلود  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  17جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 

https://t.me/www_taroos_com 
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 سالم

 :در این جلسه می آموزیم

 روی حامل )سیم ششم( E جایگاه نت . ۱

 روی حامل )سیم ششم( F جایگاه نت . ۲

 روی حامل )سیم ششم( G جایگاه نت . ۳

 (روی سیم ششم G و F و E نت ۳با استفاده از ) تمرین . ۴

 (Looby Lou قطعه) تمرین . ۵

 تمرین )قطعه قایق رانان رود ولگا( . ۶

https://t.me/www_taroos_com


 باس متغیر . ۷

 تمرین )آکورد و خطوط باس( . ۸

  

 روی حامل )سیم ششم( E جایگاه نت

 تصویر مانند. )دارد قرار ین خط اضافه پایین حاملسوم زیر دست باز( ۶ )سیم E نت

 (زیر

  

 دست باز ۶ سیم  Eنت

 

  

 روی حامل )سیم ششم( F جایگاه نت

 زیر سومین خط اضافه پایین حامل قرار دارد. )مانند تصویر زیر( (۶سیم  ۱)فرت  F نت

  

 ۶سیم  ۱فرت   Fنت
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 روی حامل )سیم ششم( G جایگاه نت

 زیر دومین خط اضافه پایین حامل قرار دارد. )مانند تصویر زیر( (۶سیم  ۳ )فرت G نت

  

 ۶سیم  ۳فرت  G نت

 

  

 تمرین یک

 .سیم این از سوم و اول های فرت و باز دست سیم ششم
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را از روی  دست باز و فرت های اولیه این سیم ۶ سیم ر و فایل صوتی،با توجه به تصوی

 .نت تمرین کنید و به اجرا درآورید

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

 ارسال میگردد

  

 .سیم این از سوم و اول های فرت و باز دست تمرین سیم ششم 

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

 .به توضیحات درون تصویر دقت کنید 

  

 

  

 پایان تمرین یک

 ۱۷آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین دو
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 Looby Lou 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

  

 Looby Lou قطعه تمرین 

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

 .به عالمت خط اتحاد توجه کنید 

  

 

  

 پایان تمرین دو

  

 تمرین سه

 قطعه قایق رانان رود ولگا

  

 .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

  

 ولگا رود رانان قایق قطعه تمرین 

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

 .از باال به پایین به سیم ها ضربه میزند i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .به نت های سفید که تعدادشان زیاد است توجه کنید 

 .توجه کنید Bb به نت 

 .به انتهای قطعه که صدا به آرامی محو می شود توجه کنید 

  

 

  

 پایان تمرین سه
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 ۱۷آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 باس متغیر

 .باس یک آکورد یعنی بم ترین نت آن آکورد

 .از جمله روش های ایجاد تنوع در یک آکورد ثابت استفاده از باس های مختلف است

  

 چهار تمرین

 آکوردها و خطوط باس

  

 به و کنید تمرین نت روی از را باس خطوط و آکوردها با توجه به تصویر و فایل صوتی،

 .درآورید اجرا

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

 میگردد ارسال

  

 تمرین آکوردها و خطوط باس 

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

 .از باال به پایین به سیم ها ضربه میزند i در اجرای آکوردها دست راست با انگشت 

 .( توجه کنید#به عالمت سرکلید ) 

خطوط باس را طوری بنوازید که شفاف و به صورت یک خط صدایی مستقل شنیده  

 .شوند

  



 

  

 چهار پایان تمرین

  

 :صحبت پایانی

در اجرای نت های سیم های باس برای اینکه هماهنگی بیشتری بین انگشت های  

شما ایجاد شود، ابتدا با سرعت بسیار پایین نت ها را اجرا کنید و اجازه دهید که به 

مرور زمان بر سرعت انگشت های شما افزوده شود. اگر از همان ابتدا بخواهید با 

د بخوبی ریتم را حفظ کنید و ضربات، یکی تند، سرعت باال اجرا کنید ممکن است نتوانی

 .یکی کند شوند و این کار برای شما عادت شود که اصال خوب نیست

  

 آینده بدرودتا جلسه 

 

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 17پایان جلسه 

   

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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