
 1آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 

برای شروع جلسات آموزش نُت خوانی ما، نیاز نیست اطالعات قبلی در زمینه نت خوانی 

گیتار داشته باشید. زیرا که آموزش های ما از پایین ترین سطح شروع شده و ادامه 

 میدهیم

 باشندتمامی جلسات بدون نیاز به ثبت نام هستند و دارای پشتیبانی می

صورتی که آموزش های ما را به اندازه کافی تمرین داشته باشید، نیاز به شرکت  در

 در کالس های آموزش حضوری نت خوانی گیتار ندارید و نخواهید داشت

 

 .کنیمبا یاد و یاری خداوند مهربان، آموزش نُت خوانی گیتار )سبک پاپ( را شروع می

  

 :مقدمه

موسیقی پاپ را یک جریان سطحی و بی اهمیت و بر خالف تفکر رایج در ایران، )که 

فاقد تفکر و بنیه تئوریک قوی می دانند( این موسیقی )علی الخصوص در دهه های 

اخیر( با توجه به طرفداران روز افزون و پایه تجاری قدرتمندش روز به روز گسترده 

در حدی تر شده و ریشه های تئوریک و آکادمیک آن قوی تر و پیچیده تر گشته اند. 

که بسیاری از مراکز دانشگاهی جهان این رشته را به مجموعه های کاری خود افزوده 

اند و در سال های اخیر باالترین تعداد عناوین کتب موسیقی بر روی همین شاخه 

 .متمرکز شده است

  

از جمله دالیل اصلی ضعف و پایین بودن سطح موسیقی پاپ در ایران، کمبود منابع 

قدمی  سایت تاروس. یندهای آموزشی علمی برای عالقه مندان استمناسب و فرآ

 .است برای جبران همین کمبود ها
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قبل از شروعِ کار، نیاز است که توضیحات جلسات اول و دوم و سوم آموزش گیتار 

 کنید و بخوبی به خاطر بسپاریدسبک پاپ که قبال در سایت داشتیم را مطالعه 

 

  

 « آموزش گیتار سبک پاپ جلسه اول لینک مشاهده 

 « آموزش گیتار سبک پاپ جلسه دوم لینک مشاهده 

 « آموزش گیتار سبک پاپ جلسه سوم لینک مشاهده 

  

 

 شروع آموزش نت خوانی گیتار
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 نت نگاری در موسیقی

 حامل چیست؟

خط موازی با فاصله  ۵برای آنکه نت های موسیقی را بتوان به خط موسیقی نوشت، از 

گفته میشود. خطوط حامل همیشه ” حامل“مساوی استفاده می کنیم که آن ها را های 

 .از پایین به باال عدد گذاری میشوند

  

 خط حامل ۵

 

  

 فضای بین خطوط حامل

 

  

بین آن ها قرار میگیرند. نام نت ها  خط و یا در فضای ۵نت های موسیقی بر روی این 

 :عبارت است از

 (B)سی (A)ال (G)سل (F)فا (E)می (D)ر (C)دو
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 کلید سُل

در اول خطوط حامل، یک کلید موسیقی قرار میگیرد که این کلید برای شناختن نام 

 .نت ها بر روی خط حامل به کار برده می شود

 .می باشد G عالمت کلید سل، شکل تغییر یافته

 

  

 :در کلید سل، نام نت ها در محدوده حامل به شکل زیر است

 

  

 میزان

” خط میزان“دوره های تکرار شونده ریتمیک در یک موسیقی را خط های عمودی با نام 

 .از یکدیگر جدا میکنند
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 (کسر میزان )میزان نما

 3/4مثال در کسر میزان 

 

که در سمت چپ یا باال قرار گرفته است، تعداد ضرب ها در هر میزان را  ۳عدد 

 .معین میکند

پایین قرار گرفته است، ارزش زمانی هر ضرب را معین که در سمت راست یا  ۴عدد 

 .میکند

ضرب داریم که هر ضرب معادل یک سیاه  ۳، در هر میزان  3/4مثال در کسر میزان 

 .می باشد

 1آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 نت ها

عالئمی هستند که به وسیله آن ها، موسیقی مکتوب میشود. شکل های متنوع نت ها 

 .زمانی مختلف می باشندمعرف ارزش های 

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar01/0006 taroos - Mizan.jpg
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 نت سیاه

 

  

 ضرب رفت و برگشت پا است ارزش زمانی نت سیاه، یک

 نت سیاهلینک دانلود ویدیو آموزشی اجرای  

  

 دست چپ|  تکنیک

رعایت فرم صحیح در دست چپ بسیار حائز اهمیت است. انگشتان باید خمیده 

باشند و فقط نوک انگشتان بایستی روی سیم ها قرار گیرند. انگشتان را دقیق و با 

فشار کافی روی سیم مورد نظر بگذارید. فشار کمتر از حدِ نیاز، باعث ایجاد صدای 

فشار بیش از حد نیز موجب درد و گرفتگی دست در بلند مدت ناصاف میشود و 

میشود. با مرور زمان سر انگشتان قوی تر و ضخیم تر میشوند که در این صورت 

 .نوازنده بهترین جنس صدا را با کمترین تالش بدست خواهد آورد

  

برای بدست آوردن شفاف ترین صدا از گیتار، سعی کنید انگشت را در نزدیک ترین 

قطه پشت میله فرت بگذارید. ضمناً مراقب باشید انگشتان روی میله فرت ها ن

 .نروند

  

 موقعیت انگشتان در حالت دست باز

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar01/1-1%20Not%20Khani%20Guitar%20-%20Arzesh%20Zamani%20Note%20Siah.mp4
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 (شیوه انگشت گذاری )با نوک انگشت ها، سیم را فشار دهید

 

  

 ضربه بصورت دست باز

 ضربه بصورت دست باز یعنی چه؟

 .ضربه بزنیمیعنی بدون گرفتنِ هیچ فرتی، به سیم ها 

 .نشان میدهیم (O) دست باز را با عدد صفر

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar01/0009 taroos - Dast Baz.JPG
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 دست راست

در طول دوره یادگیری نت خوانی، در اکثر تمرینات ضربات بصورت آپویاندو )با تکیه 

 .به سیم باالیی( زده میشوند

 1آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تمرین یک

 :لطفا بخوبی دقت کنید

 .میشود E نتگفتیم بین خط چهار و پنج حامل،  

حامل قرار دارد، نشانگر سیم اول  مو پنج مچهار های که بین خط E در واقع نت

 .)سیم پایینی( گیتار بصورت دست باز می باشد

  

 دست باز 1سیم  E نت

 

  

 .میشود B گفتیم که روی خط سوم حامل، نت 

که روی خط سوم حامل قرار دارد، نشانگر سیم دوم گیتار بصورت  B در واقع نت

 .دست باز است

  

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar01/0011 taroos - E sim 1 dast baz.jpg


 دست باز ۲سیم  B نت

 

  

 .میشود G گفتیم که روی خط دوم حامل، نت 

که روی خط دوم حامل قرار دارد، نشانگر سیم سوم گیتار بصورت  G در واقع نت

 .دست باز است

  

 دست باز ۳سیم  G نت

 

  

 .ضرب رفت و برگشت پا است 1گفتیم نت سیاه  

که یک ضرب رفت و برگشت پا به چه صورت اجرا در کلیپ آموزشی مشاهده کردیم 

 .میشود

  

 عالمت سکوت سیاه 

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar01/0012 taroos - B sim 2 dast baz.jpg
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در هر قسمت اگر این عالمت را مشاهده کردید، به این معنی است که بایستی به 

و هیچ ضربه ای به  اندازه یک نت سیاه )یک ضرب رفت و برگشت پا( سکوت کنید

 .سیم ها نزنید

  

 سکوت سیاه

 

  

____________________ 

 به خاطر بسپارید را لطفا آنچه که تا اینجا آموخته اید

____________________ 

  

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

 .درآورید

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

 ارسال میگردد

 )راهنمای پرداخت و خرید در انتهای پُست قرار دارد(

  

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

 1آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 :صحبت پایانی

باشند، هنرآموزانِ گرانقدر، تمرینات هر جلسه هرچقدر هم که برای شما ساده  

بایستی یک هفته تکرار شوند تا ابتدا اینکه کارِ درست را انجام داده باشیم، سپس 

اینکه هیچگاه نباید یادمان برود که تکراره تمرینات به تعداد دفعاتِ زیاد، یکی از 

 .مهم ترین عوامل در پیشرفت ما است

و  حفظ کنیداز جلسه آینده تمریناتِ بیشتری خواهیم داشت. توضیحات را بخوبی  

 .تمرین را بسیار زیاد تکرار کنید تا بتوانید آن را با تسلط به اجرا درآورید

لطفا هر سوال یا مشکلی برای شما پیش آمد، برای دریافت راهنمایی به اطالع  

 .برسانید

 1آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 تا جلسه آینده بدرود

  

http://dl.taroos.com/guitar/NotkhaniGuitar01/0015 taroos - Tamrin 1.jpg


 

  

  
 باشدآموزشی می فایل صوتی 1این جلسه دارای  _

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

این جلسه، پس از پرداخت آنالین،  آموزشی فایل صوتیبا احترام، لینک دانلود _ 

 شما ارسال میگردد اتوماتیک به ایمیل )پست الکترونیکی( بصورت

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

 کلیک کنید "خرید"بر روی دکمه  آموزش نت خوانی، 1جلسه 

 

 :پشتیبانی از طریق تلگرام 

https://t.me/www_taroos_com 
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 آموزش نت خوانی گیتار 1پایان جلسه 

 

 

 نادر محمدی « مدرس

 www.taroos.com« منبع 
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