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 سالم

 تمرین کرده باشید. اندازه کافی را به جلسۀ اول امیدوارم

  

 در این جلسه می آموزیم:

 روی حامل F . جایگاه نت ۰

 . دو ال خط پایان 2

 (Fو  Eنت  2. تمرین )با استفاده از  ۵

 روی حامل G . جایگاه نت ۴

 (Gو  F و E نت ۵)با استفاده از  تمرین . 5

 با پرش های ملودیک( Gو  Fو  Eنت  ۵. تمرین )نواختن  ۶

 . استفاده از نت سفید ۰
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 (Tick Tock. تمرین )قطعه  ۲

 . استفاده از نت سفید نقطه دار ۲

 . تمرین )یک والس آسان( ۰۱

  

 E نت | یادآوری

چهارم و های دست باز( بین خط  ۰سیم ) E در جلسه قبل مشاهده کردیم که نت

 (پنجم حامل قرار دارد. )مانند تصویر زیر

  

 دست باز ۰سیم  E نت

 

  

 روی حامل F جایگاه نت

 حامل قرار دارد. )مانند تصویر زیر( پنجم( روی خط ۰فرت  ۰)سیم  Fنت 

  

 ۰فرت  ۰سیم  Fنت 
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 دوالخط پایان

دوالخط پایان عالمتی است که در انتهای نت های یک آهنگ می آید و نشان دهندۀ 

 .پایان قطعه موسیقی است

بیرونی نسبت به خط داخلی است. اما اگر هر مشخصۀ دوالخط پایانی، ضخیم بودن خط 

دو خط باریک باشند، این دوالخط برای جدا کردن بخش های مختلف در یک قطعه 

موسیقی استفاده میشود. مثالً اگر در میزان قبل و بعد، کسر میزان تغییر کرده باشد 

 خط اول از دوخط باریک موازی استفاده میشود که به آن دوالخط میگویند، ولی چنانچه

 .دوالخط نازک باشد و خط دوم کلفت باشد، پس این عالمت دوالخط پایان است

  

 

  

 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  

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

 (۰سیم  ۰فرت ) F دست باز( و نت ۰سیم ) E دو نت: نت 

  

 

  

 پایان تمرین یک

 2آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 روی حامل G جایگاه نت

 زیر(حامل قرار دارد. )مانند تصویر  ( باالی خط پنجم۵فرت  ۰)سیم  Gنت 

  

 ۵فرت  ۰سیم  G نت

 

  

 تمرین دو
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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

  

 .نواخته میشوندبصورت آپویاندو  m و i تمام نت ها با انگشت های 

 ۵فرت ) G ( و نت۰سیم  ۰فرت ) F دست باز( و نت ۰سیم ) E نت: نت سه 

 (۰سیم 

  

 

  

 دو پایان تمرین

  

 تمرین سه

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

 .درآورید

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

 ارسال میگردد
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 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمام نت ها با انگشت های 

 .با پرش های ملودیک G و F و E نواختن نت های 

  

 

  

 سه پایان تمرین

  

 نت سفید

آموختیم که هر عالئمی از نت ها دارای یک ارزش زمانی مخصوص به  جلسه قبل در

 است. خود

  

 نت سفید

 

  

ارزش زمانی نت سفید، دو برابر نت سیاه است. یعنی هنگام اجرا، انگشت باید به 

 .و برگشت پا سر جای خود باقی مانده و صدا ادامه پیدا کند اندازه دو ضرب رفت
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 سفید لینک دانلود ویدیو آموزشی اجرای نت 

  

 تمرین چهار

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

 .درآورید

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

 ارسال میگردد

  

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

 (tick tock) اجرای قطعه تیک تاک 

  

 

  

 چهار پایان تمرین

 2آموزش نت خوانی گیتار جلسه 
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 نقطه دارنت سفید 

هر زمان نقطه جلوی نتی بیاید، به این معنی است که نصف ارزش زمانی آن نت به 

 نت اضافه میشود.

برای مثال: نت سفید دو ضرب است. نصف ارزش زمانی نت سفید میشود یک 

زمانی که نقطه جلوی نت سفید قرار گیرد، ارزش زمانی این نت سه  ضرب. در نتیجه

 ضرب میشود.

  

 طه دارنت سفید نق

 

  

ارزش زمانی نت سفید نقطه دار، معادل سه ضرب رفت و برگشت پا است. یعنی 

ضرب سر جای خود باقی مانده و صدا ادامه  هنگام اجرا، انگشت باید به اندازه سه

 پیدا کند.

  

 سفید نقطه دار لینک دانلود ویدیو آموزشی اجرای نت 

  

 تمرین پنج

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

 .درآورید

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

 ارسال میگردد
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 .بصورت آپویاندو نواخته میشوند m و i تمام نت ها با انگشت های 

 یک والس آسان اجرای 

  

 

  

 پنج پایان تمرین

 2آموزش نت خوانی گیتار جلسه 

 :صحبت پایانی

رفته رفته تمرینات جذاب تری خواهیم داشت. لطفا بسیار زیاد تمرینات را تکرار  

 .کنید تا در نهایت نتیجۀ کار برای شما و بنده مورد رضایت قرار گیرد

 .لطفا سواالت و مشکالت خود را با بنده در میان بگذارید 

  

 تا جلسه آینده بدرود

  

 

  

 آموزش نت خوانی گیتار 2پایان جلسه 
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